
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

ADRIANO VIRGÍLIO BAZZO 

A INFLUÊNCIA DO ESTUDO DE FINANÇAS DE EMPRESA NA PERFORMANCE 

ADAPTATIVA E NO SUCESSO NA CARREIRA 

SÃO PAULO 

 2019 



ADRIANO VIRGÍLIO BAZZO 

A INFLUÊNCIA DO ESTUDO DE FINANÇAS DE EMPRESA NA PERFORMANCE 

ADAPTATIVA E NO SUCESSO NA CARREIRA 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Mestrado Profissional da Escola de Economia 

de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 

como requisito para a obtenção do título de 

Mestre em Economia. 

Área de concentração: Finanças. 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Monte 

SÃO PAULO 

2019 



Bazzo, Adriano Virgilio. 

 A influência do estudo de finanças de empresa na performance adaptativa 
e no sucesso na carreira / Adriano Virgilio Bazzo. - 2019. 

 71 f. 

 Orientador: Daniel Monte. 

 Dissertação (mestrado profissional MPFE) – Fundação Getulio Vargas, 
Escola de Economia de São Paulo. 

1. Empresas - Finanças. 2. Administração financeira. 3. Finanças - Estudo
e ensino. 4. Profissões - Desenvolvimento. 5. Capital humano. 6. Sucesso nos 
negócios. I. Monte, Daniel. II. Dissertação (mestrado profissional MPFE) – 
Escola de Economia de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

CDU 336.63 

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas – SP 



ADRIANO VIRGÍLIO BAZZO 

A INFLUÊNCIA DO ESTUDO DE FINANÇAS DE EMPRESA NA PERFORMANCE 

ADAPTATIVA E NO SUCESSO NA CARREIRA. 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Mestrado Profissional da Escola de Economia 

de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 

como requisito para a obtenção do título de 

Mestre em Economia. 

Área de concentração: Finanças. 

Data da Aprovação:    05/07/2019. 

Banca examinadora: 

______________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Monte 

Orientador 

FGV - EESP 

______________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Ratner Rochman 

FGV - EESP 

______________________________________ 

Prof. Dr. Arthur Ridolfo Neto 

FGV - EAESP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Vive. 



 

RESUMO 

 

 

Este estudo examinou o impacto do conhecimento e habilidades, obtidos através do 

estudo de finanças de empresa, na performance adaptativa e no sucesso na carreira 

de profissionais que ocupam funções na área financeira de empresas. Através de 

duas escalas subjetivas, a Subjective Career Success Inventory (SCSI), criada por 

Shockley et al. (2015) para a medir a percepção da satisfação com a carreira (SC), e 

a Adaptative Performance, criada por Charbonnier-Voirin e Roussel (2012) para a 

medir a percepção de performance adaptativa (PA). Para analisar os dados coletados 

utilizou-se a modelagem de equações estruturais empregando o método dos mínimos 

quadrados parciais (PLS-SEM). Os resultados do estudo indicam que tempo em 

treinamentos, cursos livres ou de atualização na área de finanças de empresa 

influenciam direta e positivamente a performance adaptativa do profissional de 

finanças. A performance adaptativa, por sua vez, influencia o sucesso na carreira. 

 

Palavras chave: Finanças de empresa. Escolaridade. Capital humano. Performance 

adaptativa. Sucesso na carreira. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This research examined the knowledge and skills influence, obtained through the study 

of corporate finance in non-graduate open-enrollment courses, in the adaptive 

performance and the career success of professionals working in the financial area of 

companies. Through two subjective scales, the Subjective Career Success Inventory 

(SCSI) created by Shockley et al. (2015) to measure the perception of career 

satisfaction (SC) and the Adaptative Performance, created by Charbonnier-Voirin and 

Roussel (2012) to measure the perception of adaptive performance (AP). The method 

used was structural equation modeling using the partial least squares (PLS-SEM) to 

analyze the data collected. The results show that time spent on non-graduate open-

enrollment finance programs directly and positively influences the adaptive 

performance of finance professionals that influences career success. 

 

Keywords: Corporate finance. Schooling. Human capital. Adaptive performance. 

Career success. 
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1. Introdução 

 

Mudanças ocorreram no campo das finanças de empresa nas últimas 

décadas ocasionando o aumento da responsabilidade e complexidade da área 

financeira das empresas, obrigando os profissionais responsáveis financeiros das 

organizações a se prepararem para atender aos requisitos da função exercida. “O 

departamento de finanças corporativas era uma função de back-office desempenhada 

por tesoureiros ou controladores, cujas funções eram limitadas a tarefas como 

contabilidade e preparação de declaração fiscal” (ZORN, 2004). 

Zorn (2004) documenta a ascensão da posição de diretor financeiro (Chief 

Financial Officer - CFO) entre empresas americanas ocorrida durante o período de 

1963 a 2000, com base em uma amostra de 429 grandes corporações americanas de 

capital aberto. A análise histórica registra o surgimento das posições de CFOs nessas 

companhias: inicialmente “líderes corporativos e profissionais de finanças 

compuseram o CFO como uma solução” para atender mudanças regulatórias. Em 

seguida, a função continuou em expansão “com a crescente atenção das empresas 

aos caprichos dos mercados financeiros” e com a condução do profissional de 

finanças à corresponsabilidade pela formulação e execução da estratégia corporativa, 

em resposta ao nascimento do movimento concentrado na geração de valor aos 

acionistas, o “que tornou o CFO um dos mais poderosos players da América 

corporativa” moderna (ZORN, 2004).  

A mudança na estrutura do trabalho executado na área e a 

indissociabilidade do encargo individual do contexto ambiental geral da gestão 

financeira das organizações, exige profissionais qualificados para lidar com as 

transformações nessas condições: os gestores financeiros de hoje devem possuir um 

conjunto de habilidades muito mais amplo do que no passado (BARSKY e 

CATANACH JR., 2013; CHAHYADI e ABUSALIM, 2011; JOHNSSON, 2002; MIAN, 

2001; HIEBL, 2013). 

O surgimento e a evolução das teorias, que revolucionaram o campo das 

finanças corporativas, e suas implicações práticas, que hoje moldam o ambiente 

financeiro e a atuação das empresas e gestores neste ambiente (CHEW, 1986), 

adicionadas ao acelerado desenvolvimento de tecnologias de informação ocorridas 

no fim do Século XX e a interconexão das economias globalmente, conduziram, por 

um lado, a um aumento na complexidade, por outro, a uma maior disponibilidade de 
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instrumentos, teóricos e físicos, que possibilitam enfrentar o ambiente alterado 

(OECD, 2013). 

 
 

E, quando adequadamente entendida e aplicada, a teoria moderna de 
finanças pode fornecer aos tomadores de decisão uma base mais 
sensível para várias funções das finanças corporativas: definição de 
metas corporativas, avaliação do desempenho de divisões e 
subsidiárias, escolha entre oportunidades de investimento e veículos 
de financiamento, precificação de aquisições e desinvestimentos, 
planos de compensação de incentivo, a estrutura de capital ideal e a 
comunicação com a comunidade de investimentos (CHEW, 1986). 

 
 
Para uma distribuição didática, Brigham e Houston (2017) esclarecem que 

o estudo de finanças consiste em três áreas inter-relacionadas: (1) a gestão financeira, 

que envolve ações dentro das empresas; (2) os mercados financeiros e de capitais; e 

(3) os investimentos, que se concentram em investidores individuais e institucionais. 

A gestão financeira é a mais ampla destas três áreas e de extrema 

importância em qualquer tipo de organização. As atividades da gestão financeira vão 

desde a decisão sobre investir em um novo projeto, até a modalidade de 

financiamento que será usada para implementar tal projeto. Nas atividades triviais, 

entre muitas outras, os gestores financeiros têm a responsabilidade de decidir sobre 

a liberação de crédito a clientes, o nível adequado dos estoques, os saldos de caixa 

que devem ser preservados, a análise de aquisições e a realização de parcerias com 

outras empresas, além das políticas de distribuição de resultados e de reinvestimento. 

Praticamente todas as decisões de negócios importantes têm implicações financeiras, 

fazendo com que, independentemente de sua área, todos os executivos de uma 

organização necessitem conhecer os aspectos financeiros de suas ações gerenciais 

(BRIGHAM e HOUSTON, 2017, p. 4-5). 

A natureza do trabalho está em constante mudança nas economias 

industriais modernas, “equipes ágeis se formam de maneira autônoma e se movem 

com fluidez para inovar de forma rápida e eficiente” (TELFER e OLIVER, 2018). E este 

ambiente dinâmico, cada vez mais automatizado, em que extensões do trabalho estão 

sendo suprimidas por tecnologias sempre mais sofisticadas, exige uma profunda 

compreensão dos instrumentos e metodologias disponíveis para o desempenho da 

função na área financeira.  

Além de conhecimentos adquiridos no período de formação fundamental, 
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os profissionais são demandados por conhecimentos específicos, sendo necessário 

que estes conhecimentos sejam adequados aos requisitos do trabalho, da função que 

exercerá durante a sua existência profissional. Esses conhecimentos, especializados 

em sua área de trabalho, podem ser adquiridos, tanto pela experimentação no 

ambiente laboral, quanto através de treinamentos complementares ou suplementares 

(ROBST, 2006). 

A incompatibilidade entre conhecimentos e habilidades adquiridos e os 

requeridos pelo trabalho, independente se excessivo ou insuficiente, geralmente reduz 

a satisfação do trabalhador (CARLSON, 2006), o que pode gerar comportamentos 

contraproducentes, como altas taxas de absenteísmo e rotatividade, sendo prejudicial, 

de muitas maneiras, ao desenvolvimento econômico e social das nações. 

Este estudo trata da adequação do conhecimento, adquirido pelo estudo 

específico de disciplinas relacionadas com finanças de empresas, por profissionais 

que exercem função na área financeira de empresas, em treinamentos, cursos livres 

ou de atualização na área de finanças de empresa, e os resultados deste 

conhecimento específico sendo aplicado. Assim, esta pesquisa busca identificar a 

influência de programas de estudo específicos em finanças na satisfação com a 

carreira e na performance adaptativa dos profissionais financeiros. 

O trabalho tem sua apresentação estruturada em seis tópicos. O primeiro 

é a introdução onde é explicado o contexto e a relevância dos temas abordados na 

pesquisa para o ambiente econômico contemporâneo. O segundo capítulo traz uma 

revisão da literatura disponível referente ao tema e mostra a conexão teórica das 

variáveis e constructos estudados. O terceiro capítulo demonstra os procedimentos 

metodológicos, o modelo hipotético e os elementos da coleta dos dados.  O quarto 

capítulo traz a análise dos dados e o quinto capítulo os resultados obtidos. O sexto e 

último capítulo traz a conclusão, algumas recomendações para futuras pesquisas 

sobre o tema e possíveis limitações do estudo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

Acemoglu (2009), discorrendo sobre a relação entre o capital humano e o 

desenvolvimento econômico, considera que “o capital humano refere-se a todos os 

atributos dos trabalhadores que potencialmente aumentam sua produtividade em 

todas ou algumas tarefas produtivas” e esses atributos são acumulados pelos 

trabalhadores através de investimentos em estudos e treinamentos, além daqueles 

adquiridos com experiência dos anos de trabalho (ACEMOGLU, 2019, p. 359). 

Ehrlich e Murphy, (2007) definem o capital humano como um ativo 

intangível, e consideram a teoria do Capital Humano uma revolução que trouxe as 

pessoas para o centro da economia, desviando o foco precedente, de formação e 

acumulação de capital físico, e tratando como um motor de crescimento, nos modelos 

de crescimento econômico endógeno. É “um estoque de conhecimento incorporado e 

incorpóreo que compreende educação, informação, empreendedorismo e habilidades 

produtivas e inovadoras, que é formado por investimentos em educação, treinamento 

profissional e saúde, bem como, através de projetos de investigação, desenvolvimento 

e transferências informais de conhecimento” (EHRLICH e MURPHY, 2007). 

A Teoria do Capital Humano, desenvolvida principalmente por Gary Becker 

(1965) e Jacob Mincer (1974) conforme citado por Acemoglu (2009), trata do papel do 

capital humano no processo de produção e dos incentivos para investir em 

habilidades. É a “teoria econômica moderna que reconhece o conhecimento e as 

habilidades de um indivíduo como uma forma de capital” (LLERAS, 2004). 

Educação e treinamento são os investimentos mais importantes em capital 

humano porque aumentam as perspectivas futuras de renda real (HARTOG, 2000), 

embora existam muitas maneiras de investir, que incluem “[...] escolaridade, 

treinamento no trabalho, assistência médica, consumo de vitaminas e aquisição de 

informações sobre o sistema econômico [...]” e “[...] diferem nos efeitos relativos nos 

ganhos e no consumo, na quantidade de recursos tipicamente investidos, no tamanho 

dos retornos e na medida em que a conexão entre investimento e retorno é percebida 

[...]” (BECKER, 1962).  

 
 

Os trabalhadores se tornaram capitalistas pela aquisição de conhecimento e 
habilidade que têm valor econômico. Esse conhecimento e habilidade são em 
grande parte produto do investimento e, combinados com outros 
investimentos humanos, representam predominantemente a superioridade 
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produtiva dos países tecnicamente avançados (SCHULTZ, 1961). 

 
 
Neri (2005) anota que a moderna teoria do crescimento econômico e a 

pesquisa empírica associada tem nos convencido do mérito da escola na vida das 

pessoas e das nações e que a desigualdade social pode e deve ser combatida através 

da expansão e da qualidade do sistema de ensino. 

Para lleras (2004) o valor econômico da educação advém do crescimento 

da produtividade após o treinamento, surge de benefícios qualitativos, não 

quantificáveis. O autor elenca três argumentos morais que determinam a 

imperatividade de investimentos em educação: (1) para avançar o conhecimento da 

humanidade, pois a educação permite que o indivíduo faça o melhor uso de sua 

inteligência, isso eleva o potencial dos seres humanos para transformar a realidade 

em benefício de todos; (2) por consentir a existência além do nível mínimo de 

subsistência, porque indivíduos podem usar seus conhecimentos para melhorar sua 

condição de vida, porquanto em uma economia moderna o uso da capacidade 

intelectual e do conhecimento é recompensado com salários mais altos; e (3) por 

permitir viver em uma democracia estável, narrando o autor que a educação também 

é comumente citada como fonte de estabilidade nas democracias modernas: “A 

estabilidade vem da capacidade de transferir um conjunto de valores comumente 

aceitos que podem unir as instituições sociais sem o uso de coerção” (LLERAS, 2004). 

Por motivos diversos, autores confirmam a necessidade de aumento dos 

níveis gerais de escolaridade: relacionam ao nível de escolaridade atingido pela 

população dos Estados Unidos da América, devido a políticas de incentivo 

empregadas a partir do final do Século XIX e mantidas ao longo do Século XX, à 

condição de terem se tornado uma superpotência econômica (COOK e EHRLICH, 

2018); identificam que níveis de quantidade e qualidade de educação estão 

positivamente associados ao crescimento econômico (BARRO, 2001), que 

“provavelmente será acompanhado por níveis gerais mais altos de engajamento 

político e social” (HELLIWELL e PUTNAM, 2007); que pela mudança percebida nos 

mercados de trabalho “diplomas universitários e várias formas de credenciais pós-

secundárias aumentaram em seu valor para o indivíduo e determinam cada vez mais 

a renda vitalícia” (DOUGLASS, 2012);  e também sobre o excesso de qualificação 

como causador de consequências adversas em termos de subutilização do capital 

humano e ineficiência dos gastos em educação (GROOT e MAASSEN van den 
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BRINKAC, 2000); insatisfação e consequente aumento da probabilidade de 

desistência (HERSCH, 1991); confirmando os efeitos salariais negativos da não 

correspondência entre trabalhador e empresa (WOODCOCK, 2008); explanando que 

a qualidade da educação parece estar negativamente correlacionada com a educação 

excedente (overeducation) e a taxa de desemprego, e positivamente correlacionada 

com o prêmio salarial, evidenciado em estudo concentrado em países da União 

Europeia (OBIOLS-HOMS e SÁNCHEZ-MARCOS, 2018); prêmio salarial verificado 

no caso brasileiro para a educação profissional (NERI, 2010); elucidando que os 

trabalhadores possuem escolaridade em excesso se as habilidades que eles trazem 

para seus trabalhos excederem as habilidades necessárias para esse trabalho e com 

a educação em excesso, a alocação de habilidades no trabalho é ineficiente (GROOT 

e MAASSEN van den BRINKAC, 2000); conferindo se educação excedente ou 

subutilizada é recompensada com uma taxa de remuneração menor do que para a 

educação exigida, pois nem sempre aumenta a produtividade, simplesmente porque 

os empregos restringem a sua utilização, impedindo que os trabalhadores utilizem 

plenamente suas habilidades e capacidades adquiridas (RUMBERGER, 1987); 

confirmando que trabalhadores com educação acima do requerido pelo trabalho são 

mais propensos a deixar o trabalho, mesmo que seja para empregos que exijam mais 

escolaridade (ROBST, 1995); sendo necessária ajustar a correspondência da 

educação ao trabalho, via treinamento durante o trabalho e como resultado da 

experiência adquirida com os anos de trabalho (BECKER, 1962), havendo ainda 

discussão sobre impacto na produtividade e na remuneração desse treinamento 

(ACEMOGLU e PISCHKE, 1999. 

Schultz (1972) classifica os investimentos que podem ser feitos em capital 

humano, na forma que chama de conveniente, em (1) educação escolar e ensino 

superior, (2) treinamento e aprendizagem pós-escolar, (3) atividades de aprendizagem 

pré-escolar, (4) migração, (5) saúde, (6) a busca por informação e (7) investimento em 

crianças (população), enquanto defende a necessidade pesquisa continua na área: 

 
 

Existe tanto um horizonte curto como um longo no desenvolvimento de novas 
informações que são valiosas em virtude do fato de que elas contribuem para 
o avanço do conhecimento e são úteis na tomada de decisões privadas e 
públicas relativas ao capital humano (SCHULTZ, 1972). 

 
 
Becker (1962) identifica os efeitos gerados pelo investimento em capital 
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humano advindos do treinamento no trabalho, dos anos de estudo sobre assuntos que 

serão utilizados no trabalho (independente de que representem treinamentos para uso 

geral ou específico na realização de trabalhos), de outros conhecimentos adquiridos 

(como informações obtidas de fontes disponíveis) e os ganhos de produtividade 

devido ao aumento de salários (uma forma de melhorar a saúde emocional e física); 

reconhecendo que a produtividade também depende da motivação dos empregados 

e da intensidade de seu trabalho, conquanto se concentre nos ganhos obtidos como 

evidência do retorno obtido pelo investimento. 

Schultz (1961) ressalta que além do impacto na produtividade, o principal 

papel da formação de capital humano é capacitar os trabalhadores para lidar com 

mudanças, rupturas e tecnologias emergentes. A alocação de recursos e a eficiência 

com que são usados em atividades econômicas que contribuem para a formação do 

capital humano, como o treinamento recebido pelos trabalhadores, cuidados com a 

saúde, migração e busca de informações, que promovem a aquisição de 

conhecimentos e habilidades que possuem valor econômico, pois são fontes de 

rendimentos e satisfação, é o que transforma trabalhadores em capitalistas 

(SCHULTZ, 1972) . 

A formação de capital humano é tão ou mais importante que a formação de 

capital físico para o desenvolvimento econômico das nações, se trata de “inserir” 

conhecimento e habilidades nos indivíduos através de educação e treinamento, sendo 

que o ganho de produtividade (desempenho) estaria relacionado, dentre outros 

fatores, à adequação do conhecimento e habilidade do indivíduo, com a função deste 

desempenhada na organização, motivo de satisfação com a ocupação (ALLEN e van 

der VELDENT, 2001) e capaz de gerar alguns outros resultados positivos relacionados 

ao indivíduo e ao ambiente. 

Murphy e Topel (2016) em estudo sobre o aumento da desigualdade 

salarial em economias desenvolvidas, argumentam que a incapacidade de produzir 

um número suficiente de trabalhadores qualificados, implica em um aumento da 

desigualdade, diretamente pelo aumento no preço da habilidade associado a taxas 

mais lentas de crescimento econômico. De acordo com os autores, evidências indicam 

que a resposta da oferta de capital humano na margem extensiva ficou muito aquém 

do que seria necessário para evitar que o preço da habilidade subisse. 

Murphy e Topel (2016) justificam a crescente desigualdade como uma 

condição de equilíbrio no qual o investimento em capital humano não consegue 
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acompanhar o aumento da demanda por habilidades. O investimento afeta a oferta e 

os preços em três margens: o tipo de capital humano no qual investir, quanto adquirir 

e a intensidade de uso desse capital. A aquisição e a utilização são as margens 

intensivas.  

Neri (2010) também encontrou evidências na economia Brasileira do 

descompasso entre a oferta e a demanda sugerindo um incremento na educação 

profissionalizante como uma solução de curto prazo para reduzir esta defasagem.  

O aumento do prêmio pela habilidade, então, leva a mais investimento na 

margem intensiva e impulsiona o crescimento da desigualdade. E que “o déficit de 

investimento na margem extensiva, portanto, não apenas contribui diretamente para 

a desigualdade, elevando o preço da habilidade, mas também põe em movimento as 

respostas da oferta na margem intensiva que causam um maior crescimento da 

desigualdade” (MURPHY e TOPEL, 2016). 

Os argumentos indicam a quase obrigatoriedade de equilibrar a aquisição 

de conhecimento com os requerimentos da atividade laboral específica. O sistema 

O*NET, do U.S. Department of Labor, Employment & Training Administration, é 

mantido por um banco de dados regularmente atualizado de características 

ocupacionais e informações de requisitos do trabalhador em toda a economia dos 

EUA. Ele descreve as ocupações em termos de conhecimentos, competências e 

habilidades necessárias, bem como a forma como o trabalho é executado em termos 

de tarefas, atividades de trabalho e outros descritores. 

As atividades descritas no O*NET definem amplamente o rol de habilidades 

e conhecimentos necessários ao indivíduo que ocupa ou pretende ocupar a função de 

gestão financeira nas empresas na atualidade, que aparentemente extrapolam os 

conceitos entregues por programas de graduação regulares disponíveis no Brasil. E, 

ressalta Rodrigues (2015), embora necessário, o estudo completo de finanças de 

empresa ainda é complementar à formação tradicional no Brasil. 

Segundo a entidade, entre as atividades que formam o núcleo da área 

financeira (sem a pretensão deste estudo relacioná-las de forma exaustiva), de 

responsabilidade do profissionais que ocupam os cargos, está o encargo pela emissão 

de relatórios financeiros, contábeis, de faturamento, de cobranças, de folha de 

pagamento e de execução orçamentária; a coordenação e direção das atividades de 

planejamento financeiro, orçamento, aquisição ou investimento de toda ou parte de 

uma organização; o desenvolvimento de políticas de controle interno, diretrizes e 
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procedimentos para atividades como a administração orçamentária, a gestão do caixa, 

do crédito e da contabilidade; a atualização e manutenção das políticas e 

procedimentos organizacionais, o entendimento das políticas e diretrizes 

governamentais e os dos padrões contábeis cogentes; a elaboração de 

demonstrações financeiras, de relatórios de atividades de negócios, de previsões de 

posição financeira, de orçamentos anuais e outros relatórios exigidos pelas agências 

reguladoras, governos e entidades não governamentais; a orientação e assistência a 

outras unidades organizacionais em relação às políticas e procedimentos contábeis, 

orçamentários, de controle e de utilização eficiente de recursos financeiros; a 

avaliação financeira detalhada de operações passadas, presentes e , com o intuito de 

identificar oportunidades de desenvolvimento e melhorias; a gestão de objetivos, 

políticas e ações financeiras de curto e longo prazo; o monitoramento de atividades 

financeiras específicas, como o fluxo de caixa e o nível de reservas financeiras, a fim 

de garantir que todos os requisitos legais e regulamentares sejam atendidos; e a 

avaliação das necessidades de captação de recursos e o investimento de excedentes. 

Este volume de solicitações de trabalho carece de profissionais com 

conhecimento e habilidades desenvolvidas, adquiridas durante a preparação do 

indivíduo para o mercado de trabalho. 

Telfer e Oliver (2018) observam que as normas antecedentes de aquisição 

e aplicação de conhecimento não são mais válidas para o planejamento de recursos 

e habilidades no longo prazo. E que empregadores não estão satisfeitos com a 

preparação obtida pelos indivíduos no período de formação para o trabalho, de onde 

os egressos deveriam emergir aptos a atender aos requisitos do trabalho. “Em 

resumo, o que sabemos e aprendemos hoje não será o que precisamos saber no 

longo prazo” (TELFER e OLIVER, 2018). 

A meta-análise elaborada por Groot e Maassen van den Brinkac (2000) 

encontrou quatro formas, objetivas e subjetivas, de definir as incompatibilidades das 

habilidades. A primeira forma objetiva compara os anos de estudo com os anos de 

estudos exigidos pelo trabalho. A segunda forma objetiva compara o nível de 

educação e o nível requisitado pelo trabalho. As formas subjetivas são elaboradas 

com base na autodescrição dos indivíduos sobre a utilização de suas habilidades e 

com base na autodescrição obtida sobre as habilidades requeridas de indivíduos 

candidatos ao trabalho. 

Allen e Van der Veldent (2001) analisaram a relação entre 
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incompatibilidades educacionais e incompatibilidades de habilidades e confirmam que 

as disparidades entre educação e emprego têm sérios efeitos sobre os salários. Ao 

passo que as incompatibilidades de habilidades são melhores preditores de satisfação 

no trabalho. O estudo mostra que os ajustes no mercado de trabalho são fortemente 

impulsionados pela relação entre preceitos do trabalho e habilidades do indivíduo, e 

menos pelas recompensas materiais e sociais proporcionadas pelo trabalho. 

A educação excedente (escolaridade excedente, overducation) é 

considerada equivalente à subutilização de habilidades, ou à incompatibilidade de 

habilidades em geral, com os requisitos da ocupação no trabalho. As habilidades 

necessárias dos trabalhadores não são adquiridas apenas através da educação, mas 

também através de treinamento e com a experiência no trabalho. Assim, mesmo 

trabalhadores com diferentes níveis de educação, podem ter dotações de habilidades 

similares se a educação insuficiente (escolaridade insuficiente, undereducation) for 

compensada por habilidades obtidas através de treinamentos ou através da 

experimentação laboral. A educação excedente pode ser, também, uma 

compensação decorrente da falta de outras habilidades produtivas relevantes 

necessárias à execução do trabalho (GROOT e MAASSEN van den BRINKAC, 2000). 

Topel e Ward (1988) verificaram que a evolução dos salários desempenha 

um papel fundamental na transição para o emprego estável e, consistente com os 

modelos de correspondência de habilidades e requisitos do trabalho, boas 

correspondências tendem a sobreviver. O processo de mudança de emprego em 

busca de correspondência é mais intenso nos primeiros dez anos, após a entrada do 

trabalhador no mercado, e é motivado pela busca por melhores salários, cujo 

crescimento é em grande parte um resultado do próprio processo de busca: “é um 

componente crítico do movimento dos trabalhadores em direção às relações de 

emprego estáveis que caracterizam carreiras amadurecidas” (TOPEL e WARD, 1988). 

Segundo Dawis, Lofquist e Weiss (1968) o indivíduo precisa adquirir certo 

grau de correspondência com o ambiente como condição de sobrevivência. “Os 

indivíduos trazem para esse relacionamento seus requisitos ao meio ambiente; assim 

como, o meio ambiente também tem seus requisitos ao indivíduo” (DAWIS, 

LOFQUIST e WEISS, 1968). 

Carlson (1969) conclui que a alta correspondência entre as habilidades e 

os requisitos do trabalho moderam a satisfação no trabalho e o desempenho no 

trabalho, assim a satisfação no trabalho possui relação positiva com a performance 
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no trabalho, sendo necessário a retroalimentação (correspondência e reforço de 

correspondência) da relação para que se verifique a condição positivada. Enquanto 

Greenhaus, Parasuraman e Warmley (1990) confirmam que o nível de satisfação com 

a carreira é um resultado definido internamente (percepção do indivíduo) e identificam 

uma relação positiva entre as avaliações de desempenho e seu nível de satisfação 

profissional, um resultado do sucesso na carreira. 

Na Teoria do Ajuste no Trabalho (Theory of Work Adjustment), embora 

existam muitos ambientes em que é necessário que o indivíduo se ajuste (casa, 

escola), o trabalho representa o principal ambiente onde os indivíduos precisam 

adquirir e manter correspondência (ajustamento). O indivíduo ingressa no ambiente 

com certas habilidades que são recompensadas. Estas habilidades permitem ao 

indivíduo responder aos requisitos do trabalho e as recompensas são as respostas 

aos requisitos do indivíduo. Quando os requisitos, tanto do trabalho como do indivíduo, 

são minimamente cumpridos, são ditos correspondentes. No ambiente do trabalho a 

correspondência se apresenta em termos do indivíduo preencher as condições de 

realização do trabalho; e o trabalho preencher as condições do indivíduo. Esta relação 

de reciprocidade positiva provoca um estado de manutenção da relação e leva a um 

ótimo de correspondência entre o ambiente e o indivíduo, que resulta em um domínio 

da função ocupada pelo indivíduo. 

Este contínuo virtuoso de correspondência e domínio conduz ao que Dawis, 

Lofquist e Weiss (1968) definem como satisfatoriedade e satisfação (satisfactoriness 

and satisfaction) quando o indivíduo atende aos requisitos do trabalho e o trabalho 

atende aos requisitos do indivíduo, respectivamente, e são indicadores de 

correspondência entre o indivíduo e o ambiente de trabalho. 

Assim, satisfatoriedade e satisfação, seriam indicadores do grau de 

sucesso que um indivíduo atingiu na manutenção da correspondência entre ele e seu 

ambiente de trabalho. Satisfatoriedade sendo um indicador exógeno de 

correspondência, obtido de forma diversa e não da avaliação do indivíduo; e 

satisfação, um indicador endógeno de correspondência, representando a avaliação 

individual do trabalhador da extensão com que o ambiente de trabalho preenche seus 

requisitos (DAWIS, LOFQUIST e WEISS, 1968). Estes indicadores variam com o 

tempo devido às mudanças que ocorrem tanto no indivíduo como no ambiente de 

trabalho.  

Rodrigues (2015) verifica que o campo de estudo e a aplicação de finanças 
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têm sofrido diversas mudanças técnicas e conceituais, acompanhando a evolução da 

economia, do mundo dos negócios globalizados e avanços tecnológicos, além da 

necessidade de gestão mais eficiente das organizações, estas cada vez mais 

complexas e dinâmicas, exigindo maior especialização do administrador financeiro. 

Rodrigues (2015 apud CHEROBINO, 2012) afirma que os profissionais que 

ingressam no mercado de trabalho, saídos da graduação em administração, possuem 

deficiências de formação específica na área de finanças e que não “existe espaço 

para achismos” no ambiente econômico moderno. 

No seu trabalho, executado para propor um conteúdo programático para a 

área temática de finanças, para ser inserido nos cursos de graduação em 

administração, 60% dos profissionais da área financeira e 51% dos profissionais de 

outras áreas entrevistados confirmaram a importância do conhecimento de finanças 

para a execução da sua atividade profissional. O autor conclui pela necessidade da 

inclusão de 7 disciplinas, com 420 horas/aula na matriz curricular, tratando de 

aspectos introdutórios de finanças corporativas e pessoais, decisões financeiras de 

longo e de curto prazo, análise econômica e financeira, além de temas estratégicos 

de finanças (RODRIGUES, 2015). 

A natureza e as consequências da falta de compatibilidade entre as 

habilidades individuais, os interesses, as preferências, a personalidade ou as crenças 

de um indivíduo e os requisitos correspondentes às funções organizacionais 

desempenhadas têm sido tema de estudo em economia, psicologia e sociologia, 

tentando identificar as consequências econômicas, psicológicas e sociais derivadas, 

emergentes quando as habilidades e qualificações dos trabalhadores não se ajustam 

àquelas exigidas pelos empregos disponíveis. 

Robst (2007) examina a correspondência entre a escolaridade de um 

indivíduo e o emprego deste, considerando se o campo de estudo na graduação do 

indivíduo está relacionado à função exercida no emprego atual do indivíduo. Diferente 

de muitos trabalhos na área, o autor não se restringe à quantidade de anos de estudo 

do indivíduo e a adequação à quantidade de anos de estudos requeridos pela função 

para determinar a incompatibilidade, examina a incompatibilidade com base no tipo 

de formação.  

Na pesquisa de Robst (2007), 45% dos trabalhadores relataram que seu 

trabalho é apenas parcialmente relacionado ou não relacionado à sua área de estudo. 

O desenvolvimento do estudo revela que o desencontro educacional tem implicações 
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econômicas importantes: trabalhadores com incompatibilidade entre a formação e o 

emprego ganham menos do que os trabalhadores com a mesma quantidade de 

estudo e que ocupam posições de trabalho compatíveis com o seu campo de 

formação (ROBST, 2007). 

Spence (1973, 2002), no modelo de sinalização no mercado de trabalho, 

dada a assimetria informacional, assume que a população é dividida em dois grupos, 

aqueles com baixa produtividade e aqueles com alta produtividade. Indivíduos de alto 

desempenho incorrem em custos menores de aquisição de educação (escolaridade), 

característica observável que está sob o controle do profissional (sinal), do que 

aqueles com menor produtividade, considerando não somente o aspecto pecuniário, 

mas todos os fatores envolvidos na obtenção de conhecimento e de habilidades. 

Determinando assim, que as pessoas com baixa escolaridade seriam de baixa 

produtividade e as pessoas com alta escolaridade seriam de alta produtividade. 

As características observáveis que estão sob o controle do profissional são 

chamadas de sinais, enquanto as características que não podem ser modificadas pelo 

candidato são chamadas de índices. Um empregado em potencial terá que comunicar 

suas qualidades inobserváveis ao empregador para que este assuma a adequação 

do profissional aos requisitos do trabalho quando da contratação do profissional e 

infira o desempenho deste na função a ser ocupada (SPENCE, 1973, 2002).  

Clark (2013) reitera a importância de que “as habilidades dos funcionários 

atuais e futuros estejam alinhadas com os requisitos de qualificação do empregador e 

que os indivíduos desenvolvam as habilidades fundamentais e específicas do trabalho 

necessárias para serem bem-sucedidos ao longo da vida” e replica a definição de 

hiato de habilidades (skills gap) da publicação “A Better Measure of Skills Gaps” (ACT, 

Inc, 2011), como sendo a diferença entre as habilidades necessárias para um trabalho 

e aquelas habilidades possuídas por um trabalhador em potencial (CLARK, 2013), e 

divide em: (1) habilidades fundamentais, que são as habilidades básicas e portáteis, 

críticas para o treinamento e o sucesso no local de trabalho, e (2) habilidades 

específicas, aquelas necessárias para o desempenho bem-sucedido de tarefas 

particulares no trabalho. 

Kalleberg (2008) identifica como um problema intrínseco de sociedades 

industriais associar com sucesso pessoas a empregos, devido à complexidade dos 

empregos e à diversidade entre as pessoas. Na análise que o autor faz no contexto 

do mercado dos Estados Unidos da América, os desajustes, da qualificação do 



23 

 

 

profissional e os requisitos necessários à execução do trabalho, tornaram-se mais 

comuns nas últimas décadas e estão ligados a mudanças no contexto institucional e 

no ambiente de trabalho. 

A globalização, que exige empresas mais competitivas, o avanço da 

tecnologia da informação e inovações tecnológicas, que aumentam as exigências por 

qualificação dos profissionais, acrescido da dispersão geográfica dos trabalhadores e 

a crescente diversidade da força de trabalho, são alterações na estrutura institucional 

e no ambiente do trabalho que têm provocado o aumento desta incompatibilidade 

entre as habilidades inseridas nos indivíduos e os requisitos para execução do 

trabalho (KALLEBERG, 2008). 

Abele e Spurk (2009) testaram a interrelação ao longo do tempo do sucesso 

objetivo da carreira (renda, status hierárquico), com o sucesso subjetivo da carreira 

(comparação com os outros, satisfação no trabalho), e concluíram que o sucesso 

subjetivo de carreira tem mais influência sobre o sucesso objetivo, do que o sucesso 

objetivo sobre o sucesso subjetivo na relação intertemporal. “Considerando que é 

facilmente concebível que o sucesso objetivo tem uma influência sobre como um 

indivíduo experimenta subjetivamente seu sucesso na carreira, é também concebível 

que a experiência subjetiva de sucesso tenha uma influência direta sobre como o 

sucesso objetivo dessa pessoa se desenvolverá” (ABELE e SPURK, 2009). 

O sucesso na carreira seria confirmado pelos “resultados positivos ou 

conquistas psicológicas ou relacionados ao trabalho, acumulados em decorrência de 

experiências de trabalho” (ABELE e SPURK, 2009 apud SEIBERT, CRANT, e 

KRAIMER, 1999) e compreende o sucesso objetivo, como salário ou posição 

hierárquica, e o sucesso subjetivo, que é uma avaliação individual de sua carreira. 

Embora confirmem que o impacto da formação do indivíduo sobre o sucesso objetivo 

é muito mais forte do que no sucesso subjetivo, o sucesso subjetivo, com o tempo, 

tornaria o indivíduo mais motivado e esta motivação conduziria a melhores resultados. 

O sucesso subjetivo da carreira é definido pelas reações de um indivíduo a 

suas experiências profissionais manifestadas. Heslin (2005) descreve que os critérios 

objetivos de avaliação do sucesso na carreira, que dominaram grande parte da 

literatura, têm sido substituídos nas pesquisas recentes por critérios subjetivos. O 

autor identifica quatro suposições implícitas predominantes na literatura sobre o 

sucesso na carreira: (1) os resultados objetivos são proxies adequados para o 

sucesso, (2) a satisfação com o trabalho e a satisfação com a carreira captam 
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adequadamente a amplitude das dimensões sobre as quais as pessoas reagem às 

suas carreiras, (3) é um pressuposto inerente que as pessoas são semelhantes em 

sua preocupação com o atingimento do sucesso objetivo, quando comparado ao 

campo subjetivo, e (4) em grande parte, os indivíduos conceitualizam e avaliam o 

sucesso de suas carreiras apenas em relação aos critérios de autorreferência, como 

suas aspirações de carreira. 

Hughes (1957, 1938) definiu a “carreira objetiva como diretamente 

observável, mensurável e verificável por uma terceira parte imparcial”, assim salário, 

promoções e status do cargo seriam medições válidas para confirmar o sucesso na 

carreira. As realizações verificáveis (objetivas) do sucesso na carreira há muito tempo 

são aceitas como marcas do sucesso profissional em uma ampla gama de 

sociedades. A “carreira subjetiva é vivenciada apenas diretamente pela pessoa 

envolvida em sua carreira” e seria verificada através da satisfação do indivíduo com o 

trabalho (job satisfaction) (HESLIN, 2005 apud HUGUES, 1957, 1938). 

Judge et al. (2001) reexaminaram a literatura sobre a relação entre a 

satisfação no trabalho e o desempenho no trabalho e identificaram sete modelos 

postulando diferentes formas de relação entre satisfação no trabalho e desempenho 

no trabalho: (1) satisfação no trabalho como causa do desempenho no trabalho; (2) 

desempenho no trabalho como causa da satisfação no trabalho; (3) satisfação no 

trabalho e desempenho no trabalho reciprocamente relacionados; (4) uma relação 

espúria entre satisfação no trabalho e desempenho no trabalho; (5) a relação entre 

satisfação no trabalho e desempenho no trabalho moderada por outras variáveis, (6) 

a inexistência de relação entre satisfação no trabalho e desempenho no trabalho; e 

(7) conceituações alternativas de satisfação no trabalho e/ou desempenho no 

trabalho; encontrando uma correlação média fraca (0,30), mas substancialmente mais 

alta que em estudos anteriores (0,17). 

Shockley et al. (2014) identificaram a necessidade de incluir um 

componente mais subjetivo na avaliação que o indivíduo faz do seu sucesso na 

carreira e desenvolveram uma escala que permite obter, segundo os autores, uma 

medida quantitativa contemporânea abrangente, porque fatores objetivos tradicionais 

se tornaram menos alinhados com o contexto das organizações e atitudes dos 

empregados modernos. 

Os autores definem a carreira como "a sequência de atitudes e 

comportamentos associados a experiências e atividades relacionadas ao trabalho 
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durante o período de vida de uma pessoa, percebida individualmente", e o sucesso 

na carreira como a “realização de resultados desejáveis relacionados ao trabalho em 

qualquer ponto das experiências de trabalho de uma pessoa ao longo do tempo”. 

Assim, é possível considerar experiências relacionadas ao trabalho na sociedade 

contemporânea, onde os indivíduos estão se tornando menos ligados a uma única 

organização, sem limitar o que se define como carreira ao avanço ascendente ou tão 

somente às ocupações profissionais (SHOCKLEY et al., 2014). 

Se apropriando das informações geradas por essa ótica centrada na 

percepção do indivíduo, Shockley et al. (2014) desenvolvem uma escala que mede a 

satisfação subjetiva de sucesso na carreira. A escala criada e validada de sucesso 

subjetivo na carreira, foi intitulada Inventário Subjetivo de Sucesso de Carreira - 

Subjective Career Success Inventory (SCSI). A escala SCSI inclui 24 itens que 

abordam o sucesso subjetivo na carreira por meio de oito dimensões: (1) 

Reconhecimento, (2) Qualidade do trabalho, (3) Propósito, (4) Influência, (5) 

Autenticidade, (6) Vida pessoal, (7) Crescimento e desenvolvimento, e (8) Satisfação. 

A escala foi desenvolvida e validada através de quatro fases de coleta de dados, 

iniciando com entrevistas e grupos focais, seguidas por tarefas de classificação de 

itens, refinamento de itens através de análise fatorial confirmatória e análise 

quantitativa de validade convergente e discriminante (SHOCKLEY et al., 2014). 

Com a precaução de manter a relação funcional entre desempenho e 

sucesso na carreira, uma vez que o desenvolvimento acadêmico ainda não obteve 

êxito em imputar causa e consequência, entendeu-se necessário avaliar as duas 

conjuntamente em relação à aquisição de conhecimento de utilização no ambiente de 

trabalho específico. 

Segundo Charbonnier-Voirin e Roussel (2012) o desempenho adaptativo 

refere-se à capacidade de um indivíduo de mudar seu comportamento para atender 

às demandas de ambiente de trabalho dinâmico. Os indivíduos demonstram sua 

performance adaptativa ajustando seu comportamento para responder positivamente 

a mudanças e eventos ocorridos no ambiente de trabalho. Uma adaptação bem-

sucedida implica que os profissionais sejam capazes de responder eficientemente a 

situações de trabalho, permitindo que tomem decisões em face da incerteza e 

ambiguidade inerentes ao contexto (CHARBONNIER-VOIRIN e ROUSSEL, 2012). 

Charbonnier-Voirin e Roussel (2012) desenvolveram e validaram uma 

escala para medir o desempenho adaptativo como componente do desempenho geral 
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do funcionário. Ambientes de negócios complexos e voláteis justificariam a 

necessidade da existência de uma escala multidimensional de aplicação a uma ampla 

gama de contextos de trabalho e que não se concentrasse apenas na verificação da 

conclusão das tarefas listadas nas descrições de funções. A escala de 19 itens mede 

cinco dimensões do desempenho adaptativo do indivíduo: (1) Criatividade, (2) Reação 

diante de emergências ou circunstâncias inesperadas, (3) Adaptabilidade 

interpessoal, (4) Esforços de treinamento e aprendizado, e (5) Gestão do stress no 

trabalho. 

As duas escalas subjetivas foram utilizadas para medir a influência do 

conhecimento e das habilidades desenvolvidas pelo estudo em finanças de empresa, 

sendo observada a quantidade de horas dispendidas, obtidos através de 

treinamentos, cursos livres ou de atualização na área de finanças de empresa, na 

satisfação com a carreira e na performance adaptativa de profissionais relacionados 

à área financeira de empresas. 
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3. Metodologia 

 

No presente capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos 

usados na pesquisa. Será feita a descrição dos instrumentos de coleta dos dados e 

dos procedimentos que foram utilizados para a investigação do problema de pesquisa 

e para obtenção das informações relacionadas aos objetos do estudo. 

 

 

3.1. Hipóteses da pesquisa 

 

O presente estudo busca identificar se o estudo de finanças pelos 

profissionais, que exercem função de gestão na área financeira de empresas, impacta 

na sua satisfação com a carreira e na sua performance adaptativa. 

Para responder o problema foram desenvolvidas hipóteses a serem 

analisadas: 

Hipótese 1 (H1): A performance adaptativa é influenciada positivamente 

pelo tempo de estudo específico de finanças. 

Hipótese 2 (H2): O sucesso na carreira é influenciado positivamente pelo 

tempo de estudo específico de finanças. 

Hipótese 3 (H3): O sucesso na carreira é influenciado positivamente pela 

performance adaptativa. 

 

 

3.2. Especificação do problema 

 

O estudo de disciplinas específicas de finanças de empresa aumentaria o 

conhecimento dos profissionais e as habilidades necessárias à execução da função 

quando empregados na área financeira das organizações.  Por estar com o rol de 

conhecimentos e habilidades mais adequados aos requisitos do trabalho (ajustamento 

ao trabalho), este indivíduo demonstraria mais satisfação com a sua carreira e teria 

uma percepção de maior desempenho adaptativo como resultado destes 

conhecimentos e habilidades sendo aplicados. 

A satisfação com a carreira e a performance do indivíduo são resultados da 

adequação do conhecimento e habilidades adquiridas e utilizadas por ele na execução 
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da função que ocupa. Este ajustamento do indivíduo com os requisitos do trabalho 

seria consequência das habilidades e conhecimentos adquiridos pelo indivíduo em 

estudos de disciplinas específicas, estas em harmonia com os requisitos do trabalho, 

nas demandas da organização moderna no mundo globalizado e informatizado. 

Então, a adequação das habilidades e conhecimentos adquiridos pelo indivíduo 

proporcionaria um ajuste correspondente ao necessário à execução da função 

exercida no trabalho e seria motivo de satisfação com a carreira e um melhor 

desempenho na execução da função. 

A satisfação com a carreira e a performance adaptativa são medidas 

através de duas escalas subjetivas, a Subjective Career Success Inventory (SCSI), 

escala criada por Shockley et al. (2015) para a medir a percepção da satisfação com 

a carreira (SC), e a Adaptative Performance, escala de Charbonnier-Voirin e Roussel 

(2012) para a medir a percepção de performance adaptativa (PA), para verificar se o 

conhecimento ou as habilidades desenvolvidas pelo estudo específico em finanças, 

em maior ou menor quantidade de horas, através de programas específicos de 

finanças de empresa, consegue influenciar na satisfação de carreira e na performance 

adaptativa do indivíduo. 

A expectativa é captar na pesquisa dados de indivíduos que: possuem 

treinamento em finanças e atuam na área de finanças de empresa; não possuem 

treinamento em finanças e atuam na área de finanças de empresa; não possuem 

treinamento em finanças e não atuam na área de finanças de empresa; e, possuem 

treinamento em finanças e não atuam na área de finanças de empresa; buscando 

entender se as avaliações de satisfação com a carreira e de performance adaptativa 

recebem influência positiva dos treinamentos, cursos livres ou de atualização que os 

profissionais cursam.  

 

 

3.3. Construção das variáveis 

 

As definições construtivas de Sucesso na Carreira (SC) e Performance 

Adaptativa (PA) para referenciar os constructos a serem trabalhados no estudo têm 

como base os argumentos teóricos apresentados no presente trabalho.  

Informações dos respondentes como gênero, nacionalidade, idade, 

situação de emprego, tempo de exercício da função, remuneração, porte da empresa 



29 

 

 

em que trabalha, momento de carreira e escolaridade, foram solicitadas a fim de 

verificar a homogeneidade da amostra e permitir explorar associações entre as 

variáveis. 

 

 

3.3.1. Sucesso na carreira (SC) 

 

A exigência da inclusão de componentes subjetivos na avaliação do 

sucesso de carreira pelos indivíduos, decorre da natureza mutável do trabalho. 

Segundo Shockley et al. (2015), com a construção da escala, o objetivo foi criar e 

validar uma medida multidimensional de percepção subjetiva de sucesso na carreira 

que se estendesse além da satisfação e representasse dimensões significativas de 

sucesso no cenário da carreira moderna. A Subjective Career Success Inventory 

(SCSI), desenvolvida e validada, é uma medida de avaliação quantitativa do sucesso 

subjetivo da carreira, abrangente e contemporânea, que permite a comparação, a 

previsão e a generalização entre populações (SHOCKLEY et al., 2015).  

A Subjective Career Success Inventory (SCSI), escala desenvolvida por 

Shockley et al. (2015), é um constructo de segunda ordem, medindo oito dimensões: 

reconhecimento, qualidade do trabalho, relevância do trabalho, influência, 

autenticidade, vida pessoal, crescimento e desenvolvimento e satisfação, totalizando 

vinte e quatro itens, com três itens específicos em cada dimensão. Foi usada uma 

escala Likert de cinco pontos para cada um dos itens. 

 

 

3.3.2. Performance adaptativa (PA) 

 

Para as empresas e empregadores, no contexto econômico globalizado 

moderno, a adaptabilidade (ajustamento) dos seus empregados têm se tornado cada 

vez mais importante à medida que a natureza do trabalho muda, exigindo uma ampla 

gama de habilidades interpessoais, além da capacidade de lidar com ambientes 

competitivos instáveis e de se ajustar à evolução contínua da tecnologia. O que fez 

necessário o desenvolvimento de “uma medida multidimensional válida e amplamente 

disponível do conceito” (CHARBONNIER-VOIRIN e ROUSSEL, 2012), que pode ser 

usada no contexto de um sistema de gerenciamento de desempenho global em 
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empresas que enfrentam ambientes complexos, incertos e turbulentos.  

A escala Adaptative Performance foi desenvolvida por Charbonnier-Voirin 

e Roussel (2012) usando métodos quantitativos e qualitativos. Como componente do 

desempenho geral do indivíduo, a performance adaptativa se refere à capacidade de 

um indivíduo ajustar seu comportamento para atender às demandas de um novo 

ambiente. Para Charbonnier-Voirin e Roussel (2012) este conceito é relevante para 

empresas que enfrentam ambientes de negócio especialmente complexos e voláteis. 

“A pesquisa e a prática têm sido dificultadas pela ausência generalizada de uma 

escala multidimensional de desempenho adaptativo amplamente disponível, 

psicometricamente sólida, aplicável em uma larga gama de contextos de trabalho” 

(CHARBONNIER-VOIRIN e ROUSSEL, (2012). 

A Adaptative Performance, escala de Charbonnier-Voirin e Roussel (2012), 

é um constructo de segunda ordem, medindo cinco dimensões: criatividade, reação 

diante de emergências, adaptabilidade interpessoal, esforço de treinamento e lidando 

com o estresse no trabalho, totalizando dezenove itens, com quatro itens específicos 

nas quatro primeiras dimensões e três itens específicos na quinta dimensão. Foi usada 

uma escala Likert de cinco pontos para cada um dos itens. 

 

 

3.3.3. Treinamentos, cursos livres ou de atualização na área de finanças (FFNt) 

 

A elevada escolaridade revelada pelos participantes da pesquisa e o tempo 

investido em programas de estudo complementares, indicam que a função exercida 

pelo indivíduo nas organizações exige que ao longo da carreira este acumule horas 

obtendo habilidades e conhecimentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos 

(requisitos do trabalho), que não são obtidos no período de graduação. Estas 

habilidades e conhecimentos podem ser providas através de treinamentos, cursos 

livres ou de atualização na área de interesse profissional.  

O tempo em que o respondente frequentou treinamentos cursos livres ou 

de atualização foi informado em quatro níveis, variando de (1) menos de 30 horas; (2) 

entre 30 e 100 horas; (3) entre 100 e 360 horas; e (4) mais de 360 horas. Este tempo 

é excedente aos anos dispendidos na graduação regular. 
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3.4. Representação gráfica das relações entre os constructos 

 

Os constructos estudados e sua relação podem ser melhor visualizados 

através da representação gráfica abaixo. 

 

Figura 1. Representação da causalidade entre as variáveis do estudo 

 

Fonte: criada pelo autor em junho de 2019. 

 

 

3.5. Contexto da pesquisa 

 

Este estudo utilizou um exame bibliográfico para a fundamentação teórica 
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e desenvolvimento conceitual. A pesquisa é classificada quanto a natureza como 

aplicada, quanto aos objetivos como exploratória. O estudo utilizou uma pesquisa 

quantitativa, elaborada e adaptada para os propósitos deste estudo, com coleta 

sistemática de informações, mediante condições controladas e procedimentos 

estatísticos. Quanto à perspectiva temporal do estudo, a pesquisa caracteriza-se 

como transversal/seccional, onde o pesquisador coleta os dados em um único instante 

no tempo, obtendo um recorte momentâneo do fenômeno investigado. 

A amostra utilizada foi a não-probabilística, abrangendo profissionais, do 

campo de finanças ou não de empresas, acessados via comunicação eletrônica com 

base cadastral disponibilizada pelas entidades colaboradoras e chamadas emitidas 

por publicações em redes sociais. Obteve-se 2069 visualizações da publicação no 

Linkedin que solicitava o preenchimento do questionário de pesquisa. 

O instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), da seção Paraná, 

disponibilizou acesso à sua base de associados e foram enviados com sucesso 482 

e-mails em 20 de abril de 2019, obtendo 176 aberturas (36,5%) e 24 cliques (5,0%) 

no link que direcionava à landing page da pesquisa. Em 11 de maio de 2019, com a 

base ajustada e ampliada, foram enviados com sucesso outros 1127 e-mails, obtendo 

197 aberturas (17,5%) e 32 cliques (2,8%) no link que direcionava à landing page da 

pesquisa. 

Para captação dos dados foi criada uma landing page acessada no 

endereço eletrônico - http://pesquisasobrefinancas.com/ - exclusivamente para 

conduzir os participantes para uma web survey estruturada no software Qualtrics, 

permitindo aos participantes acesso ininterrupto e sem limitações geográficas, no 

período compreendendo o dia 14 de abril de 2019 ao dia 31 de maio de 2019. 

O software Qualtrics foi confirgurado para controlar o "Internet Protocol" (IP) 

dos dispositivos dos respondentes a fim de não não permitir que estes respondessem 

o questionário mais de uma vez. Também foi assegurado o anonimato dos 

participantes, porém, para incentivar respostas completas, devido ao questionário ser 

um pouco extenso (quase 10 minutos estimados para o preenchimento), foi oferecido 

um brinde por sorteio aos participantes que consluíssem a pesquisa e optassem por 

fornecer o e-mail de contato. Assim, 93 dos 113 respondentes deixaram indicação de 

e-mail para participação no sorteio. 
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4. Base de dados 

 

Para avaliar as variáveis foram escolhidas as escalas existentes e 

validadas, de satisfação com a carreira (SC), Subjective Career Success Inventory 

(SCSI), escala de Shockley et al. (2015), e de performance adaptativa (PA), Adaptative 

Performance, escala de Charbonnier-Voirin e Roussel (2012). As escalas foram 

traduzidas para o português pelo autor e confirmadas através da tradução reversa 

efetuada por pessoa americana, fluente nos dois idiomas, português e inglês. Após a 

validação linguística os questionários foram distribuídos e aplicados via meios digitais 

(e-mail marketing, redes sociais e ferramentas de comunicação via aparelhos 

celulares móveis). Questões preliminares foram desenvolvidas pelo autor para a 

caracterização da amostra. Assim o questionário completo foi composto em quatro 

blocos: bloco (1) com questões preliminares para caracterização da amostra, bloco  

(2) com questões para captação de dados de satisfação com a carreira (SC), bloco 

(3) com questões para captação de dados de performance adaptativa (PA), e bloco 

(4) com informações dos respondentes que optaram pela participação no sorteio. 

 

 

4.1. Pesquisa quantitativa 

 

A pesquisa é quantitativa, pois mede a percepção do sucesso na carreira e 

da performance adaptativa do indivíduo e utiliza técnicas estatísticas para chegar a 

conclusões. O questionário, com elementos preliminares e as escalas traduzidas, foi 

cadastrado no software Qualtrics e, o endereço eletrônico gerado para acesso à 

pesquisa via internet, distribuído através de meios digitais. 

Na perspectiva de obter o maior número de respondentes, foram 

contatadas diversas organizações (instituições de classe, educacionais, empresas, 

etc.) para que estas distribuíssem a pesquisa para indivíduos a elas relacionadas 

(associados, alunos, ex-alunos, clientes, fornecedores, etc.). Cada organização 

contatada enviou para os indivíduos de seu relacionamento o link da pesquisa, 

colaborando com a distribuição da pesquisa. 

Para demonstrar a realidade e relevância da pesquisa junto ao público, foi 

criada uma página na internet explicando como a pesquisa funcionava e nela foi 

disponibilizado o redirecionamento para acesso ao questionário hospedado no 



34 

 

 

software Qualtrics. Para incentivar a participação e aumentar o número de formulários 

respondidos completamente, foi sorteada uma cafeteira entre os respondentes que 

concluíssem o questionário. O modelo da landing page com as explicações que 

incentivou os respondentes pode ser visto no Anexo 3. 

 

 

4.2. População e amostra 

 

Neste trabalho a unidade de análise estudada é o profissional que atua na 

área de finanças da empresa, mais precisamente os que ocupam posições com 

responsabilidade de gestão e responderam ao questionário. 

A amostragem usada foi a não-probabilística, os sujeitos foram escolhidos 

através de critérios pré-estabelecidos, de causas relacionadas com as características 

da pesquisa. Na pesquisa os profissionais foram convidados a participar 

voluntariamente do estudo e solicitados a enviarem o link do formulário para outros 

indivíduos de seu relacionamento. 

 

 

4.3. Coleta e processamento de dados 

 

Neste estudo foram usadas escalas validadas para medir os constructos 

delimitados e para a coleta de dados é imprescindível a definição de uma forma idônea 

para captação dos dados, de acordo com a formulação do problema e das etapas 

previstas para elaboração da pesquisa. Assim, foi utilizado o método de web survey 

com a aplicação de um questionário com quatro blocos de perguntas. Os questionários 

com as versões originais das escalas utilizadas são demonstrados nos Anexo 1 e 2. 

Os dados foram coletados entre os meses de abril e maio de 2019. A 

plataforma usada para coleta foi o software Qualtrics. A ferramenta gerou um link de 

acesso ao questionário que foi distribuído por meios eletrônicos. 

Através do questionário enviado foi dimensionado os constructos de 

Sucesso na Carreira (SC): reconhecimento, qualidade do trabalho, relevância do 

trabalho, influência, autenticidade, vida pessoal, crescimento e desenvolvimento e, 

satisfação; e de Performance Adaptativa (PA): criatividade, reação diante de 

emergências, adaptabilidade interpessoal, esforço de treinamento e lidando com o 
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estresse no trabalho. A avaliação destas variáveis utilizou escala Likert de 5 pontos, 

permitindo ao respondente selecionar a resposta conforme sua percepção. 

Para responder sobre a percepção de Sucesso na Carreira o respondente 

teve as seguintes opções de resposta: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo 

parcialmente; (3) Neutro; (4) Concordo parcialmente; (5) Concordo plenamente. Para 

responder sobre a percepção de Performance Adaptativa o respondente teve as 

seguintes opções de resposta: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) 

Neutro; (4) Concordo parcialmente; (5) Concordo plenamente. 

Após a coleta foram avaliados os dados dos questionários completos e 

válidos. Em relação aos questionários preenchidos, 143 formulários com 

respondentes únicos foram começados, dos quais 113 foram preenchidos 

completamente, 122 deles foram preenchidos corretamente somente até a escala de 

Satisfação com a Carreira. Outros 9 não foram completados na escala de Performance 

Adaptativa. Após análise e validação, 113 questionários, com respondentes únicos, 

preenchidos corretamente e completamente, foram utilizados. 

 

Tabela 1. Quantidade de questionários respondidos  

   Iniciados Incompletos Válidos 

Geral  143 30 113 

Sucesso na Carreira  143 21 122 

Performance Adaptativa  143 9 113 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

 

4.4. Tratamento dos dados 

 

Após coleta e processamento inicial, os dados foram tratados através de 

procedimentos estatísticos coerentes com o objetivo do estudo. A base de dados 

coletada no software Qualtrics foi transferida para o software estatístico IBM SPSS 

(versão Statistics Standard 22 para Mac). Após análise dos dados e exclusão dos itens 

inválidos, as respostas válidas foram exportadas para o software Microsoft Office 

Excel (versão 365) e, então, os dados foram analisados no software de modelagem 

de equações estruturais ScriptWarp Systems WarpPLS (versão 6.0).  

Os elementos gerais utilizados no modelo foram: como algoritmo de análise 

de modelo externo, a regressão parcial de mínimos quadrados; como algoritmo 
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padrão de análise do modelo interno, o Warp3; como método de reamostragem, o 

Bootstrapping; sendo 999 o número de amostras de dados usadas e, 6 o número de 

iterações para obter estimativas. 

 

 

4.4.1. Sobre a modelagem de equações estruturais (SEM) 

 

Para analisar os dados coletados na pesquisa foi utilizada a Modelagem de 

Equações Estruturais (SEM - Structural Equation Modelling) que, segundo Hair Jr. et 

al. (2009), é extensão de diversas outras técnicas multivariadas, como a análise 

fatorial exploratória e a regressão múltipla e permite examinar uma série de relações 

de dependência simultânea, onde mais de duas variáveis podem ser julgadas como 

multivariadas. Hair Jr. et al. (2009) indicam um mínimo de 100 (ideal 200) observações 

válidas para a modelagem de equações estruturais. A SEM é um método direto que 

contribui com múltiplas relações simultaneamente, além de apresentar eficiência 

estatística, permite mensurar as relações e transitar da análise exploratória para a 

análise confirmatória (HAIR Jr. et al., 2009). 

Foram usadas análises descritivas e a análise fatorial confirmatória para a 

caracterização das variáveis e para a caracterização da amostra. A SEM, depois de 

desenvolvido o modelo estrutural para relacionar as variáveis dependentes e 

independentes, mensura as variáveis latentes (não observadas diretamente) e se 

destina a explicar as suas relações causais. São dois os tipos principais de SEM: o 

primeiro se baseia na minimização das diferenças entre as matrizes de covariância e 

o segundo emprega o método dos mínimos quadrados parciais (PLS). 

Optou-se pelo método PLS-SEM porque ele trata constructos reflexivos 

(indicadores formados pelo constructo) e formativos (indicadores que formam o 

constructo) sem correlação entre si e minimiza a multicolinearidade entre as variáveis 

latentes mesmo na presença de variáveis sobrepostas (KOCK, 2015). 

Segundo Sarstedt et al. (2017) o terceiro passo importante na avaliação 

dos construtos medidos de forma analítica é examinar a significância estatística e a 

relevância dos pesos dos indicadores. Porém, o PLS-SEM não assume que os dados 

sejam normalmente distribuídos, o modelo não faz nenhuma suposição distributiva em 

relação aos termos de erro que facilitariam o teste imediato da significância dos pesos 

com base, por exemplo, na distribuição normal (em contraste com a análise de 
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regressão), o que implica que testes de significância paramétrica não podem ser 

aplicados para testar se coeficientes como pesos externos, cargas externas e 

coeficientes de caminho são significativos. Assim, a avaliação depende de um 

procedimento de bootstrap não paramétrico, um processo aleatório que produz 

resultados diferentes toda vez que é iniciado, para testar a significância estatística de 

vários resultados de PLS-SEM. O procedimento extrai um grande número de 

subamostras dos dados originais e é então estimado para cada uma das subamostras, 

gerando um alto número de estimativas para cada parâmetro de modelo, permitindo 

calcular valores t (e valores p correspondentes) (SARSTEDT et al., 2017). 

 

 

4.4.2. Sobre a análise fatorial confirmatória (AFC) 

 

A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) é uma versão da análise de fatores 

em que as hipóteses específicas e as relações entre as variáveis latentes geram 

fatores subjacentes, não observados, aos dados (FIELD, 2010). A função principal é 

reduzir uma grande quantidade de variáveis observadas em um número menor de 

fatores, originados na combinação linear das variáveis estatísticas originais, para 

serem testados. A AFC é utilizada para testar hipóteses e neste estudo foi empregada 

para examinar em que medida as variáveis são representativas de cada dimensão do 

construto usando o software WarpPLS.  

 

 

4.4.3. Medidas de ajustamento 

 

A confiabilidade das escalas utilizadas no modelo foi medida através de 

uma série de índices conforme descritos a seguir: (1) P-value, aponta a significância 

das variáveis e para que seu parâmetro de validação pela AFC seja aceitável, seu 

valor deve ser de p<0,001 (HAIR Jr. et al., 2009). O (2) Alfa (α) de Cronbach, mede a 

correlação entre as respostas de um mesmo questionário através da análise das 

respostas, apresentando uma correlação média entre as perguntas. A variação do 

coeficiente será baixa quando menor que 0,6; de 0,6 a 0,7 é considerada moderada; 

de 0,7 a 0,8 é boa; de 0,8 a 0,9 é muito boa (HAIR Jr. et al., 2009). O α de Cronbach 

possui limitações quando avaliado na população, sendo mais apropriado aplicar uma 
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segunda medida de confiabilidade para medir a consistência interna. A (3) 

Confiabilidade Composta leva em conta as cargas exteriores das variáveis do 

indicador e varia entre 0 e 1. Suas cargas são interpretadas de forma análoga ao α de 

Cronbach (HAIR Jr. et al., 2017). O software WarpPLS permite calcular as 

confiabilidades de PLSc para cada variável latente, também chamadas de (4) Rho (ρ) 

de Dijkstra, e são consideradas aproximações melhores das verdadeiras 

confiabilidades do que a Confiabilidade Composta e o α de Cronbach. No R-quadrado 

médio, (5) Average R-squared (ARS) (também dado pelo valor P), a tabela de 

correlações entre as variáveis latentes com as raízes quadradas das variâncias 

médias extraídas na diagonal é evidenciada para demonstrar que os instrumentos de 

medição passam por critérios amplamente aceitos para avaliação de validade 

discriminante. A variância média, (6) Average variance extracted (AVE), é uma medida 

associada a uma variável latente utilizada na avaliação da validade discriminante de 

um instrumento de medida. Seu índice é considerado pequeno se for ≥ 0,1, médio se 

for ≥ 0,25 e grande se for ≥ 0,36 (KOCK, 2015). A (7) Average block variance inflation 

factor (AVIF), indica problema de colinearidade entre as variáveis latentes do modelo. 

Para valores <5 o índice é aceitável e para <3,3 ele é ideal (KOCK, 2015). E a (8) 

Average full collinearity VIF (AFVIF), indica problema de colinearidade no modelo. 

Para os valores <5 o índice é aceitável e para <3,3 ele é ideal (KOCK, 2015). 

Outros índices também foram utilizados para medir parâmetros de 

adequação, ajuste e qualidade do modelo PLS-SEM: (9) Tenenhaus GoF (GoF), 

considera a mensuração e a performance do modelo estrutural sendo utilizado para 

validar globalmente o modelo PLS (TENENHAUS et al., 2004). O índice é considerado 

pequeno se ≥ 0,1, médio se ≥ 0,25 e grande se ≥ 0,36 (KOCK, 2015). A (10) Taxa do 

paradoxo de Sympson (SPR), indica um problema de causalidade sugerindo quando 

um caminho hipotético não é plausível ou está invertido. Para valores ≥ 0,7 o índice 

será considerado aceitável e ideal se =1,0 (KOCK, 2015). O (11) R-squared 

contribution ratio (RSCR), índice de relação de contribuição R-quadrado mede a 

extensão em que o modelo é livre de coeficientes de determinação negativos. Tem 

valor aceitável se ≥ 0,9 (KOCK, 2015). O (12) Average path coefficient (APC), dado 

pelo valor P é calculado por processo que envolve a reamostragem de estimativas 

acopladas com correções para contrariar o efeito de compressão de erro padrão 

associado à adição de variáveis aleatórias. Seu índice é considerado ideal se P ≤ 0,05 

(KOCK, 2015). O (13) Statistical Suppression Ratio (SSR) indica que o modelo está 
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livre de instâncias de supressão estatística, significando que não há problemas de 

causalidade no modelo. Tem valor aceitável se ≥ 0,7 (KOCK, 2015). E o (14) Nonlinear 

Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR) verifica a medida em que a associação 

de coeficientes bivariados não lineares apoia as direções hipotéticas dos links do 

modelo. Tem valor aceitável se ≥ 0,7 (KOCK, 2015). 
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5. Resultados 

 

Os testes de estatística descritiva e técnicas de análise multivariada foram 

realizados com os softwares SPSS e WarpPLS. As análises realizadas foram: (1) 

análise descritiva das variáveis de caracterização da amostra com frequência e 

percentual para observação do perfil dos integrantes da amostra; (2) análise das 

variáveis manifestas para observar as características de tendência central; (3) análise 

fatorial confirmatória das variáveis latentes; e (4) modelagem de equações estruturais 

para analisar os efeitos de causalidade entre as variáveis do modelo. 

 

 

5.1. Estatísticas descritivas 

 

Os resultados resumidos dos dados e informações coletadas, bem como, 

valores ou pontuações obtidas para cada variável, são demonstrados nas tabelas 

abaixo.  

 

 

5.1.1. Análise descritiva do perfil da amostra 

 

A amostra considerou 113 respostas tendo sido aplicado um questionário 

por respondente. Na pesquisa, 72,6% da amostra são indivíduos do gênero 

masculino, com 27,4% indivíduos do gênero feminino de conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2. Gênero dos respondentes 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 

Masculino 82 72,6 72,6 72,6 

Feminino 31 27,4 27,4 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Dos respondentes, considerando apenas os questionários completos e 

válidos, 99,1% são brasileiros e trabalham no Brasil, conforme demonstrado na Tabela 

3. 

 



41 

 

 

Tabela 3. Participação de pessoas brasileiras  

 Frequência 

% 
 
 % válido % acumulativo 

 Sim 112 99,1 99,1 99,1 

Não 1 0,9 0,9 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

E apenas 2,7% dos respondentes estão sem ocupação ou emprego, 

também demonstrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Situação atual em relação à ocupação ou emprego 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 Sem ocupação/emprego. 3 2,7 2,7 2,7 

Com ocupação/emprego em tempo 

integral. 
98 86,7 86,7 89,4 

Com ocupação/emprego em tempo 

parcial. 
12 10,6 10,6 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Há uma boa distribuição entre os respondentes considerando a 

remuneração. Na Tabela 5 podemos verificar que 63,8% da amostra recebe 

remuneração anual acima de cem mil reais.  

 

Tabela 5. Remuneração atual 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 Menor que R$ 100.000,00 38 33,6 34,5 34,5 

Entre R$ 100.000,01 e R$ 200.000,00 29 25,7 26,4 60,9 

Maior que R$ 200.000,01 43 38,1 39,1 100,0 

Total 110 97,3 100,0  

 Omisso 3 2,7   

  Total        113 100,0   

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com a pesquisa do sítio “www.salario.com.br” no período de 

09/2018 até 04/2019 com um total de 48.696 salários, utilizando dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) sob o regime da Consolidação das 
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Leis do Trabalho (CLT), da Secretaria de Trabalho, órgão do Ministério da Economia 

brasileiro, um administrador, considerando diversas funções inclusive a de 

administrador financeiro, ganha em média R$ 4.543,20 no mercado de trabalho 

brasileiro para uma jornada média de trabalho de 42 horas semanais. A remuneração 

da amostra supera esta média do mercado brasileiro. 

Na Tabela 6 podemos confirmar que 86,7% dos respondentes exercem ou 

já exerceram função de gestão nas empresas em que trabalharam. 

 

Tabela 6. Atuação em cargos de gestão em empresas 

 Frequência % % válido % acumulativo 

  Exerço função de gestão atualmente. 75 66,4 66,4 66,4 

 Já exerci função de gestão. 23 20,4 20,4 86,7 

 Nunca exerci função de gestão. 15 13,3 13,3 100,0 

  Total 113 100,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

E, conforme a Tabela 7, 69% dos respondentes atuam ou atuaram em 

cargos ligados à área financeira das empresas. 

  

Tabela 7. Atuação em cargos na área financeira em empresas 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 Sim 78 69,0 69,0 69,0 

Não 35 31,0 31,0 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

 Sendo que os cargos ocupados são ou foram em níveis de coordenação 

(14,2%), gerência (31,0%) ou direção (23,9%), participação percentual no total da 

amostra, demonstração complementar feita na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Nível do cargo ocupado na área financeira em empresas 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 

Direção 27 23,9 34,6 34,6 

Gerência 35 31,0 44,9 79,5 

Coordenação 16 14,2 20,5 100,0 

 Total 78 69,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 
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A Tabela 9 apresenta a distribuição dos respondentes de acordo com o 

porte da empresa, considerando o número de empregados. Assim, 33,9% dos 

respondentes, pertence a organizações com até 49 empregados, e 31,2% pertencem 

a empresas com mais 1.000 empregados. 

O Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas empresas (SEBRAE), 

como critério de classificação do porte das empresas por número de empregados, 

enquadra a empresa como de porte médio, nos setores de Comércio e Serviços, 

aquela que possui de 50 a 99 empregados; e como grande, aquela que possui mais 

de 100 empregados (SEBRAE, 2006, p. 17). Para o setor da Indústria, a empresa que 

possui entre 100 e 499 empregados é considerada de porte médio. Nota-se que 22,1% 

da amostra são de profissionais (25) empregados em empresas entre 100 e 499 

empregados. 

 

Tabela 9. Tamanho da empresa em que trabalha, por número de empregados 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 Até 9 empregados 16 14,2 14,7 14,7 

De 10 a 19 empregados 10 8,8 9,2 23,9 

De 20 a 49 empregados 11 9,7 10,1 33,9 

De 50 a 99 empregados 5 4,4 4,6 38,5 

De 100 a 499 empregados 25 22,1 22,9 61,5 

De 500 a 999 empregados 8 7,1 7,3 68,8 

De 1.000 a 4.999 empregados 15 13,3 13,8 82,6 

Mais de 5.000 empregados 19 16,8 17,4 100,0 

Total 109 96,5 100,0  

 Omisso 4 3,5   

    Total 113 100,0   

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

A Tabela 10 apresenta a distribuição dos respondentes de acordo com o 

porte da empresa, considerando o seu faturamento bruto anual. Uma parte 

significativa, 40,9% dos respondentes, pertence a organizações com porte pequeno e 

médio, e 9,9% pertencem a empresas com mais de 300 milhões de reais de 

faturamento bruto anual. O mesmo percentual (22,1%), em relação ao porte da 

empresa considerando a quantidade de trabalhadores, são de profissionais (25) 

empregados em empresas com faturamento entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões. 

Considerando a classificação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
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Econômico e Social (BNDES), realizada observando a receita operacional bruta das 

empresas, é possível confirmar que 38,9% da amostra são de indivíduos que 

trabalham em empresas de porte médio (faturamento maior que R$ 4,8 milhões e 

menor ou igual a R$ 300 milhões). 

 

Tabela 10. Tamanho da empresa em que trabalha, por receita operacional bruta anual 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 Menor ou igual a R$ 360 mil 9 8,0 8,2 8,2 

Maior que R$ 360 mil e menor ou 

igual a R$ 4,8 milhões 
20 17,7 18,2 26,4 

Maior que R$ 4,8 milhões e menor 

ou igual a R$ 78 milhões 
25 22,1 22,7 49,1 

Maior que R$ 78 milhões e menor 

ou igual a R$ 100 milhões 
5 4,4 4,5 53,6 

Maior que R$ 100 milhões e menor 

ou igual a R$ 300 milhões 
14 12,4 12,7 66,4 

Maior que R$ 300 milhões e menor 

ou igual a R$ 500 milhões 
4 3,5 3,6 70,0 

Maior que R$ 500 milhões e menor 

ou igual a R$ 1 bilhão 
8 7,1 7,3 77,3 

Maior que R$ 1 bilhão 25 22,1 22,7 100,0 

Total 110 97,3 100,0  

 Omisso 3 2,7   

   Total 113 100,0   

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

A amostra contém 77% de indivíduos que se encontram em meio de 

carreira, entre o período de ascensão, onde já realizou a opção definitiva pela 

continuidade na função, e o período de estabilidade, onde o domínio e o conhecimento 

da matéria já se encontra elevado. 

 

Tabela 11. Momento de carreira  

 Frequência % % válido % acumulativo 

 Início de carreira 15 13,3 13,3 13,3 

Carreira em ascensão 42 37,2 37,2 50,4 

Carreira estabilizada 45 39,8 39,8 90,3 

Pré-aposentadoria 11 9,7 9,7 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 
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Os dados levantados demonstram que a amostra estudada é composta por 

indivíduos com elevada escolaridade, com 85,6% da dos respondentes tendo 

concluído uma graduação, possivelmente um sinal das exigências da função. 

A Tabela 12 mostra que 71,7% dos respondentes possuem pelo menos 

uma pós-graduação completa. 

 

Tabela 12. Escolaridade 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 3º Grau incompleto 5 4,4 4,4 4,4 

3º Grau Completo 15 13,3 13,3 17,7 

Pós-graduação incompleta 12 10,6 10,6 28,3 

Pós-graduação Completa 81 71,7 71,7 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

A Tabela 13 mostra que 69% dos respondentes atuam ou atuaram na área 

de finanças de empresa, onde 82,3% cursaram algum programa específico de 

finanças. Novamente um indicativo de que a complexidade da função demanda níveis 

de conhecimento elevados. 

 

Tabela 13. Frequência em treinamentos, cursos livres ou de atualização na área de 
finanças de empresa 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 Sim 93 82,3 82,3 82,3 

Não 20 17,7 17,7 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

A Tabela 14 demonstra a quantidade de horas acumuladas pelos indivíduos 

em treinamento, cursos livres ou de atualização na área de finanças. Os dados 

complementam informações dos 82,3% respondentes demonstrados na Tabela 13. 

Os números na Tabela 14 mostram que 53,1% dos respondentes 

frequentaram cursos, que não de graduação ou pós-graduação, que ultrapassam 360 

horas acumuladas em treinamentos, cursos livres ou de atualização na área de 

finanças de empresa.  
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Tabela 14. Horas acumuladas de treinamentos, cursos livres ou de atualização na 
área de finanças de empresa 

 Frequência % % válido % acumulativo 

 menos de 30 horas. 3 2,7 3,2 3,2 

entre 30 e 100 horas. 15 13,3 16,1 19,4 

entre 100 e 360 horas. 15 13,3 16,1 35,5 

mais de 360 horas. 60 53,1 64,5 100,0 

Total 93 82,3 100,0  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Os dados levantados demonstram que a amostra estudada é composta por 

indivíduos com elevada escolaridade, com carreira estabilizada, trabalhando em 

empresas de diferentes tamanhos, considerando faturamento e número de 

funcionários, e em sua maioria (69%) ocupando cargos na área financeira das 

empresas e que participaram de treinamentos, cursos livres ou de atualização na área 

de finanças de empresa. 

 

 

5.1.2. Análise descritiva das variáveis 

 

Com o software SPSS, a partir de cada questão da pesquisa e após a 

verificação do perfil da amostra, foi avaliado o padrão médio de cada uma das 

variáveis relativas aos constructos do modelo proposto, considerando as estatísticas 

de média, mediana, desvio padrão e variância. Para a mensuração de todas as 

variáveis manifestas dos constructos foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos.  

 

 

5.1.2.1 Análise descritiva da variável Sucesso na Carreira (SC) 

 

Para verificar o Sucesso na Carreira dos indivíduos pertencentes à amostra 

estudada, o estudo analisou medidas de percepção sobre as dimensões de sucesso 

na carreira, conforme demonstrado na tabela 15. 

O Alfa de Cronbach é uma estimativa estatística que analisa a consistência 

interna de uma escala a partir das variâncias dos itens e dos totais do questionário 

por indivíduo respondente. 
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Tabela 15. Resumo de processamento do caso - Sucesso na carreira 

 N % 

Casos 

Válidos 122 85,3 

Excluídos 21 14,7 

Total 143 100,0 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

O valor mínimo aceitável para se considerar um questionário confiável é 

0,7. Usualmente, são preferidos valores de alfa entre 0,80 e 0,90. O Alfa de Cronbach 

subestima a verdadeira consistência de uma medida, sendo utilizado a padronização 

para promover a homogeneidade dos itens, resultando no Alfa de Cronbach com base 

em itens padronizados. MAROCO e GARCIA-MARQUES (2006 apud Peterson, 1994) 

em uma meta-análise da utilização do α de Cronbach na literatura das ciências sociais 

e humanas, observaram um α médio de 0,70 (na medição de valores) a 0,82 (na 

medição da satisfação com o trabalho). 

As estatísticas de confiabilidade exibem níveis suficientes de confiabilidade 

de consistência interna. A confiabilidade composta tem valores de 0,877, o que está 

acima do nível mínimo esperado (>0,70). O α de Cronbach de 0,836 é admissível. 

Finalmente, o ρ de Dijkstra de 0,862 atende ao limite (>0,70). Estes resultados 

sugerem que as medidas de construção de Sucesso na Carreira exibem níveis 

suficientes de confiabilidade de consistência interna. 

 

Tabela 16. Estatísticas de confiabilidade - Sucesso na carreira 

Confiabilidade composta α de Cronbach ρ de Dijkstra Número de itens 

0,877 0,836 0,862 24 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

O constructo de Sucesso na Carreira é medido através de oito declarações 

sobre a percepção do indivíduo sobre o seu sucesso na carreira escolhida, medido 

através do reconhecimento que recebe, da qualidade e da relevância do trabalho que 

executa, da influência que exerce no trabalho, da capacidade de escolha da carreira 

(autenticidade), da relação de harmonia com a vida pessoal, do crescimento e 

desenvolvimento e da contentamento com a profissão escolhida. 

As tabelas 17 a 24, relacionadas abaixo, demonstram a análise dos 
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indicadores formadores das variáveis latentes exógenas, de cada dimensão do 

constructo Sucesso na Carreira. 

São demonstrados valores máximos e mínimos, média, erro padrão e 

variância obtidos, de cada item, considerando todas os questionários válidos. 

 

Tabela 17. Análise de indicadores - Sucesso na carreira. Dimensão 1: 
Reconhecimento 

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

1. Meus supervisores dizem que eu faço um 
bom trabalho. 

113 1 5 4,60 0,714 0,510 

2. As organizações nas quais trabalhei me 
reconhecem como alguém com bom 
desempenho. 

113 2 5 4,65 0,640 0,409 

3. Sou reconhecido por minhas 
contribuições. 

113 2 5 4,63 0,585 0,343 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 18. Análise de indicadores - Sucesso na carreira. Dimensão 2: Qualidade do 
trabalho 

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

4. Tenho orgulho da qualidade do trabalho 
que realizo. 

113 2 5 4,58 0,608 0,370 

5. Atingi os mais altos padrões de qualidade 
no meu trabalho. 

113 2 5 4,20 0,696 0,485 

6. Sou conhecido pela alta qualidade do 
meu trabalho. 

113 2 5 4,44 0,667 0,445 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 19. Análise de indicadores - Sucesso na carreira. Dimensão 3: Relevância do 
trabalho 

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

7. Acho que meu trabalho tem propósito. 113 2 5 4,50 0,696 0,484 

8. Acredito que meu trabalho faz a diferença. 113 2 5 4,60 0,648 0,420 

9. Meu trabalho contribui para a sociedade 
como um todo. 

113 2 5 4,16 0,902 0,814 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 20. Análise de indicadores - Sucesso na carreira. Dimensão 4: Influência 

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

10. As decisões que tomo impactam a minha 
organização. 

113 1 5 4,55 0,681 0,464 

11. A organização em que trabalho e nas que 
trabalhei, levam em consideração minha 
opinião em relação a questões importantes. 

113 1 5 4,16 0,892 0,796 

12. As pessoas levam em conta meus 
conselhos ao tomar decisões importantes. 

113 2 5 4,32 0,735 0,540 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 
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Tabela 21. Análise de indicadores - Sucesso na carreira. Dimensão 5: Autenticidade 

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

13. Sou capaz de obter trabalho que atenda 
as minhas necessidades e preferências 
pessoais. 

113 2 5 4,10 0,834 0,696 

14. Me sinto no comando da minha própria 
carreira. 

113 1 5 4,11 0,967 0,935 

15. Escolhi minha própria carreira. 113 1 5 4,34 0,932 0,868 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 22. Análise de indicadores - Sucesso na carreira. Dimensão 6: Vida pessoal 

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

16. Consigo passar a quantidade de tempo 
que eu quero com meus amigos e familiares. 

113 1 5 3,55 1,094 1,196 

17. Estou satisfeito com a minha vida fora do 
trabalho. 

113 1 5 3,73 1,088 1,183 

18. Tenho sido capaz de ser um bom 
funcionário ao mesmo tempo que mantenho 
relacionamentos de qualidade fora do 
trabalho. 

113 1 5 3,85 0,975 0,950 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 23. Análise de indicadores - Sucesso na carreira.  Dimensão 7: Crescimento e 
desenvolvimento 

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

19. Tenho aumentado meu conjunto de 
habilidades para ter um melhor desempenho 
profissional. 

113 2 5 4,35 0,717 0,514 

20. Me mantenho atualizado em relação as 
mudanças no meu campo profissional. 

113 2 5 4,40 0,688 0,474 

21. Tenho melhorado continuamente através 
do desenvolvendo de minhas habilidades. 

113 2 5 4,42 0,717 0,514 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 24. Análise de indicadores - Sucesso na carreira. Dimensão 8: Satisfação 

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

22. Estou pessoalmente satisfeito com a 
minha carreira. 

113 1 5 3,97 0,959 0,919 

23. Estou entusiasmado com a minha 
carreira. 

113 1 5 4,04 1,008 1,017 

24. Tenho achado minha carreira realmente 
interessante. 

113 1 5 4,20 0,937 0,878 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 
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5.1.2.2 Análise descritiva da variável Performance Adaptativa (PA) 

 

Para verificar a Performance Adaptativa dos indivíduos pertencentes à 

amostra estudada, o estudo analisou medidas de percepção sobre as dimensões de 

desempenho adaptativo, conforme demonstrado abaixo: 

 

Tabela 25. Resumo de processamento do caso - Performance adaptativa 

 N % 

Casos 

Válidos 113 79,0 

Excluídos 30 21,0 

Total 143 100,0 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

As estatísticas de confiabilidade exibem níveis suficientes de confiabilidade 

de consistência interna. A confiabilidade composta tem valores de 0,828, o que está 

acima do nível mínimo esperado (>0,70). O α de Cronbach de 0,740 é admissível. 

Finalmente, o ρ de Dijkstra de 0,754 atende ao limite (>0,70). Estes resultados 

sugerem que as medidas de construção de Performance Adaptativa exibem níveis 

suficientes de confiabilidade de consistência interna. 

 

Tabela 26. Estatísticas de confiabilidade - Performance adaptativa 

Confiabilidade composta α de Cronbach ρ de Dijkstra Número de itens 

0,828 0,740 0,754 19 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

O constructo de Performance Adaptativa é medido através de 5 afirmações 

sobre a capacidade do indivíduo se adaptar às mudanças ocorridas no ambiente em 

que está inserido, medido através da criatividade, da reação diante de emergências, 

da adaptabilidade pessoal, do esforço de treinamentos e da forma com lida com o 

estresse no trabalho. 

As tabelas 27 a 31, relacionadas abaixo, demonstram a análise dos 

indicadores formadores das variáveis latentes exógenas, de cada dimensão do 

constructo Performance Adaptativa.  

São demonstrados valores máximos e mínimos, média, erro padrão e 

variância obtidos, de cada item, considerando todos os questionários válidos da 

amostra. 
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Tabela 27. Análise de indicadores - Performance adaptativa. Dimensão 1: Criatividade 
Situações de trabalho novas ou desconhecidas podem surgir mais ou menos 
frequentemente em seu trabalho. Como você responde?  

 N Mínimo Máximo Média SE Variância 

1. Não hesito em ir contra ideias 
estabelecidas e em propor soluções 
inovadoras. 

113 2 5 4,34 0,739 0,547 

2. No meu departamento as pessoas 
confiam em mim para sugerir novas 
soluções. 

113 3 5 4,51 0,628 0,395 

3. Uso uma variedade de fontes/tipos de 
informação para criar soluções inovadoras. 

113 2 5 4,35 0,680 0,463 

4. Desenvolvo novas ferramentas e 
métodos para resolver novos problemas. 

113 2 5 4,20 0,769 0,592 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 28. Análise de indicadores - Performance adaptativa. Dimensão 2: Reação 
diante de emergências 
Eventos imprevisíveis podem ocorrer no trabalho. Como você responde?  

N Mínimo Máximo Média SE Variância 

5. Sou capaz de manter foco total na 
situação para agir rapidamente. 

113 2 5 4,40 0,662 0,438 

6. Decido rapidamente sobre as ações a 
serem tomadas para resolver problemas. 

113 1 5 4,40 0,830 0,688 

7. Analiso rapidamente possíveis soluções e 
suas implicações para escolher a mais 
adequada. 

113 1 5 4,38 0,736 0,541 

8. Reorganizo facilmente meu trabalho para 
me adaptar às novas circunstâncias. 

113 2 5 4,27 0,759 0,576 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 29. Análise de indicadores - Performance adaptativa. Dimensão 3: 
Adaptabilidade Interpessoal 
Em seus relacionamentos profissionais como você se comporta?  

N Mínimo Máximo Média SE Variância 

9. Desenvolvo boas relações com todos, 
pois é um fator importante da minha 
efetividade no trabalho. 

113 1 5 4,42 0,822 0,675 

10. Tento entender os pontos de vista de 
todos para melhorar minha interação com 
eles. 

113 2 5 4,46 0,669 0,447 

11. Aprendo novas e melhores maneiras de 
fazer o meu trabalho para colaborar com 
todos. 

113 2 5 4,36 0,802 0,644 

12. Voluntariamente adapto meu 
comportamento quando necessário para 
trabalhar bem com os outros. 

113 2 5 4,35 0,844 0,713 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 
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Tabela 30. Análise de indicadores - Performance adaptativa. Dimensão 4: Esforço de 
treinamento 
Diante de novidades que aparecem em seu trabalho/ocupação (novos procedimentos, 
métodos, práticas, tecnologias, projetos de trabalho, ferramentas), o que você faz?  

N Mínimo Máximo Média SE Variância 

13. Faço treinamentos regularmente, dentro 
ou fora do ambiente de trabalho, para 
manter minhas competências atualizadas. 

113 1 5 4,14 0,934 0,873 

14. Estou sempre à procura de inovações 
para melhorar o modo como trabalho. 

113 2 5 4,26 0,799 0,639 

15. Busco toda oportunidade que permita 
melhorar meu desempenho (treinamento, 
projetos em grupo, intercâmbio com colegas, 
etc.). 

113 1 5 4,27 0,837 0,701 

16. Participo de projetos ou tarefas que me 
preparem para mudanças que possam 
ocorrer. 

113 1 5 4,21 0,940 0,883 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 31. Análise de indicadores - Performance adaptativa. Dimensão 5: Lidando 
com estresse no trabalho 
Pense nas situações mais exigentes e estressantes do trabalho para descrever a 
maneira como você reage?  

N Mínimo Máximo Média SE Variância 

17. Mantenho a calma em situações em que 
sou obrigado a tomar muitas decisões. 

113 2 5 4,16 0,819 0,671 

18. Procuro soluções conversando 
calmamente com meus colegas. 

113 2 5 4,28 0,829 0,687 

19. Meus colegas sempre pedem meu 
conselho quando as situações são difíceis 
devido ao meu autocontrole. 

113 1 5 4,04 0,930 0,864 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

 

5.2. Análise fatorial confirmatória 

 

Conforme recomendam Hair Jr. et al. (2009), para a análise das interações 

dos constructos latentes foram aplicadas estatísticas de análise multivariada, técnicas 

de Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para garantir a validade e a confiabilidade das 

escalas dos constructos. Segundo Kock (2015) o objetivo de uma AFC é avaliar dois 

tipos principais de validade em um modelo: validade convergente e discriminante. 

Após a validação, o estudo utilizou a Modelagem de Equações Estruturais (SEM). 

 Na Tabela 32 são apresentadas as cargas combinadas e cruzadas do 

estudo. Elas fornecem todos os p-valores associados a cada variável latente estudada 

e se refere a parâmetros de validação pela AFC. Dois critérios são recomendados 
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como base para concluir que um modelo de mensuração tem validade convergente 

aceitável: (1) que os valores de P associados às cargas sejam inferiores a 0,05, e (2) 

que as cargas sejam iguais ou maiores que 0,5 (HAIR Jr. et al., 2009). 

Foram incluídos os indicadores das duas variáveis analisadas: Sucesso na 

Carreira (SC), através das variáveis latentes Reconhecimento (SCR), Qualidade do 

trabalho (SCQ), Propósito (SCP),  Influência (SCI),  Autenticidade (SCA), Vida pessoal 

(SCV), Crescimento e desenvolvimento (SCC) e Satisfação (SCS); e de Performance 

Adaptativa (PA), através das variáveis latentes Criatividade (PAC), Reação diante de 

emergências (PAE), Adaptabilidade interpessoal (PAI), Esforço de treinamento (PAT) 

e Lidando com o estresse no trabalho (PAS). 

 

Tabela 32. Loadings e cross-loadings das variáveis latentes 

 SC PA FFNt SE P value 

lv_SCR 0,771    0,148 <0,001 

lv_SCQ 0,801    0,091 <0,001 

lv_SCP 0,865    0,102 <0,001 

lv_SCI 0,838    0,080 <0,001 

lv_SCA 0,873    0,139 <0,001 

lv_SCV 0,837    0,119 <0,001 

lv_SCC 0,732    0,121 <0,001 

lv_SCS 0,830    0,097 <0,001 

lv_PAC  0,761   0,109 <0,001 

lv_PAE  0,885   0,140 <0,001 

lv_PAI  0,821   0,124 <0,001 

lv_PAT  0,774   0,137 <0,001 

lv_PAS  0,822   0,123 <0,001 

FFN3   1,000 0,056 <0,001 

Legenda: Estudo de Finanças (FFNt); Performance Adaptativa (PA); Sucesso na 
Carreira (SC). 
Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

A Tabela 32 mostra que os fatores das cargas variam de 0,732 a 0,885 e 

são significantes (p<0,001). Assim os instrumentos utilizados tem validade 

convergente aceitável, as questões associadas a cada variável latente foram 

compreendidas pelos respondentes (KOCK, 2015). 

A Tabela 33 apresentam as raízes quadradas das AVEs. Se a raiz 

quadrada do AVE para uma determinada variável latente for maior do que qualquer 

correlação envolvendo essa variável latente, o modelo apresenta validade 
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discriminante aceitável (KOCK, 2015). Nota-se que os resultados destacados são 

maiores do que qualquer correlação envolvendo as variáveis latentes, confirmando 

que o modelo de medição apresenta validade discriminante aceitável. 

 

Tabela 33. Correlação entre variáveis latentes e raízes quadradas das AVE (diagonal) 

  SC PA FFNt 

SC 0,829 0,658 0,198 

PA 0,658 0,700 0,227 

FFNt 0,198 0,227 1,000 

Legenda: Estudo de Finanças (FFNt); Performance Adaptativa (PA); Sucesso na 
Carreira (SC). 
Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Após estas validações foi realizado o teste de colinearidade entre as 

variáveis do modelo para confirmar a colinearidade entre as variáveis latentes. O 

resultado do fator de inflação de variância média do bloco (AVIF) foi de 1,067, 

considerado ideal (KOCK, 2015). Não há, portanto, colinearidade vertical nos blocos 

de variáveis latentes do modelo. A análise da colinearidade total média (AFVIF) teve 

resultado de 1,540, considerado ideal, indicando inexistência de colinearidade total 

(colinearidade vertical ou lateral, ou multicolinearidade) no modelo. 

Assim, as variáveis do modelo atendem os critérios estatísticos de 

validação e não apresentam colinearidade, permitindo afirmar que os resultados são 

confiáveis. 

 

 

5.3. Modelo de equações estruturais 

 

A modelagem de equações estruturais através dos mínimos quadrados 

parciais (PLS) foi utilizada para tratamento e modelagem dos dados. A capacidade da 

SEM de modelar variáveis latentes, levando em conta várias formas de erros de 

medição a torna útil para uma infinidade de questões de pesquisa (SARSTEDT et al., 

2017). 

Foram usadas técnicas de estatística multivariada com a análise dos 

indicadores sugeridos por Kock (2015) para a análise da qualidade do modelo 

proposto, utilizando a Modelagem de Equações Estruturais. Os resultados são 

demonstrados na Tabela 34. 
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Tabela 34. Análise dos resultados da SEM 

Indicador Valor referência SEM Resultado 

Coeficiente médio de caminho (APC) 
P<0,001 0,316 ideal  

R-quadrado médio (ARS) 
P<0,001 0,251 ideal  

R-quadrado ajustado médio (AARS) 
P<0,001 0,241 ideal  

Bloco médio VIF (AVIF) 
ideal se ≤ 3,3 1,067 ideal  

Colinearidade total média VIF (AFVIF) 
ideal se ≤ 3,3 1,540 ideal  

Tenenhaus GoF (GoF) 
grande se ≥ 0,36 0,406 grande  

Índice de paradoxo de Sympson (SPR) 
ideal se = 1 1 ideal  

Razão de contribuição do R-quadrado (RSCR) 
ideal se = 1 1 ideal  

Taxa de supressão estatística (SSR) 
aceitável se ≥ 0,7 1 aceitável 

 
Razão de direção de causalidade bivariada 
não-linear (NLBCDR) 

aceitável se ≥ 0,7 1 aceitável  

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Assim, assume-se que o modelo proposto está especificado corretamente e 

pode ser analisado na Figura 3 abaixo. É possível notar os constructos avaliados 

pelos respondentes de Sucesso na Carreira e de Performance Adaptativa. 

 

Figura 2. Modelo analisado  
 

Legenda: Estudo de Finanças (FFNt); Performance Adaptativa (PA); Sucesso na 
Carreira (SC). 
Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 
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O coeficiente médio de caminho (APC) igual a 0,316 (p<0,001) e a média 

do coeficiente R-quadrado (ARS) igual a 0,251 (p<0,001), indicam que a qualidade 

do modelo é ideal.  O índice Tenenhaus GoF igual a 0,406, considera que a 

mensuração, bem como a performance do modelo estrutural analisado, é grande. 

Assim, a validade geral do modelo PLS é considerada alta. A taxa do paradoxo de 

Sympson (SPR) igual a 1 indica a inexistência de problema de causalidade, assim, 

os caminhos hipotéticos não possuem risco de estarem invertidos, também 

sinalizando que o modelo é ideal (KOCK, 2015). O resultado do índice de relação de 

contribuição R-quadrado (RSCR) igual a 1 confirma que o modelo não possui 

coeficientes de determinação negativos, o que significa que a soma de contribuições 

R-quadradas positivas do modelo compõe a soma total das contribuições R-

quadradas absolutas do modelo, então, as variáveis latentes possuem conceitos bem 

definidos (KOCK, 2015). 

O indicador de proporção de supressão estatística (SSR) igual a 1, 

demonstra que o modelo está livre de instâncias de supressão estatística e não há 

problemas de causalidade (KOCK, 2015). O índice de razão de direção de 

causalidade bivariada não-linear (NLBCDR) igual a 1 reforça que a associação dos 

coeficientes bivariados não lineares apoia as direções hipotéticas do modelo 

estudado. Todos os índices de qualidade do modelo atendem os valores de 

referência, significando propriedade do modelo proposto. As variáveis Treinamento e 

Performance Adaptativa exercem efeitos sobre a variável Sucesso na Carreira, 

apoiando as hipóteses apresentadas. 

O presente estudo pressupõe na Hipótese 1 (H1): A performance 

adaptativa é influenciada positivamente pelo tempo de estudo específico de 

finanças. 

 

Figura 3. Efeito direto do Estudo de Finanças na Performance Adaptativa 
 

Legenda: Estudo de Finanças (FFNt); Performance Adaptativa (PA). 
Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 
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Os resultados na Figura 4 mostram significância (p<0,01) na relação 

positiva (β=0,26) entre o Estudo de Finanças e a Performance Adaptativa, embora o 

poder explicativo (R²) de apenas 7%, o que permite aceitar a primeira hipótese: o 

Estudo de Finanças impacta positivamente na Performance Adaptativa dos indivíduos 

que ocupam função na área financeira de empresas.  

Na Hipótese 2 (H2): O sucesso na carreira é influenciado 

positivamente pelo tempo de estudo específico de finanças. 

 

Figura 4. Efeito direto do Estudo de Finanças no Sucesso na Carreira 
  

 

Legenda: Estudo de Finanças (FFNt); Sucesso na Carreira (SC). 
Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Os resultados na Figura 5 não mostram significância (p=,035) na relação 

direta entre o Estudo de Finanças e o Sucesso na Carreira, o que permite refutar a 

segunda hipótese: o Estudo de Finanças não impacta diretamente no Sucesso na 

Carreira dos indivíduos que ocupam função na área financeira de empresas.  

Finalmente a Hipótese 3 (H3): O sucesso na carreira é influenciado 

positivamente pela performance adaptativa. 

 

Figura 5. Efeito direto da Performance Adaptativa no Sucesso na Carreira 
 

  

Legenda: Performance Adaptativa (PA); Sucesso na Carreira (SC). 
Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 

 

Os resultados na Figura 6 mostram significância (p<0,01) na forte relação 
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positiva (β=0,65) entre a Performance Adaptativa e o Sucesso na Carreira, explicando 

(R²) 44% da variância do sucesso na carreira, o que permite aceitar a terceira 

hipótese: a Performance Adaptativa impacta positivamente no Sucesso na Carreira 

dos indivíduos que ocupam função na área financeira de empresas.  

Na Tabela 34 são demonstrados os resultados do estudo que apoia que o 

estudo de finanças tem efeito positivo na Performance Adaptativa, que por sua vez, 

tem influência na percepção de Sucesso na carreira em profissionais que ocupam 

função na área financeira de empresas. 

 

Tabela 34. Significância do modelo proposto 
H Relação entre os Constructos β p-value Resultado 

H1 FFNt    --->    PA 0,26 <0,01 Aceita 

H2 FFNt   --->     SC 0,04 =0,035 Refutada 

H3 PA      --->     SC 0,65 <0,01 Aceita 

Legenda: Estudo de Finanças (FFNt); Performance Adaptativa (PA); Sucesso na 
Carreira (SC). 
Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2019. 
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6. Conclusão e considerações finais 

 

O objetivo do presente estudo foi examinar o impacto do conhecimento e 

habilidade obtidos através de treinamentos, cursos livres ou de atualização na área 

de finanças de empresa, na percepção da performance adaptativa e na percepção do 

sucesso na carreira de profissionais que ocupam funções na área financeira de 

empresas.  

Além de conhecimentos adquiridos no período de formação fundamental 

para a vida profissional, os indivíduos são demandados por conhecimentos 

específicos, sendo necessário que estes sejam adequados aos requisitos do trabalho. 

A natureza e as consequências da falta de compatibilidade entre as habilidades 

individuais, os interesses, as preferências, a personalidade ou as crenças de um 

indivíduo e os requisitos correspondentes às funções organizacionais 

desempenhadas têm sido tema de estudo em economia, psicologia e sociologia, 

tentando identificar as consequências econômicas, psicológicas e sociais derivadas, 

emergentes quando as habilidades e qualificações dos trabalhadores não se ajustam 

àquelas exigidas pelos empregos disponíveis. 

A adequação entre as habilidades e conhecimentos obtidos pelo 

profissional com os requisitos do trabalho seriam proxies da sua produtividade e de 

sua satisfação. Verificou-se através de duas escalas subjetivas, a Subjective Career 

Success Inventory (SCSI), escala criada por Shockley et al. (2015) para a medir a 

percepção da satisfação com a carreira (SC), e a Adaptative Performance, escala de 

Charbonnier-Voirin e Roussel (2012) para a medir a percepção de performance 

adaptativa (PA). 

Para analisar os dados coletados na pesquisa optou-se pela modelagem 

de equações estruturais (SEM) empregando o método dos mínimos quadrados 

parciais (PLS). 

Os resultados do estudo indicam que o tempo dedicado em treinamentos, 

cursos livres ou de atualização na área de finanças de empresa influenciam direta e 

positivamente na percepção da performance adaptativa do profissional de finanças, 

que por sua vez influencia na percepção de satisfação na carreira do profissional 

financeiro. Ou seja, o tempo de estudo aumenta a correspondência do profissional 

com o ambiente de trabalho e melhora a percepção de performance adaptativa, que 

é a capacidade do profissional se adaptar a ambientes em mudança. Os resultados 
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advindos desta capacidade geradora de desempenho aumentam a percepção do 

sucesso do indivíduo em relação à sua carreira. Desta forma, o estudo de finanças de 

empresa se faz essencial na formação complementar dos profissionais financeiros 

demandados pelo mercado de trabalho. 

Limitações devem ser consideradas quando da utilização das descobertas 

e implicações desta pesquisa. Devido à natureza perceptiva dos dados captados, é 

possível existir problemas associados a realidade das percepções dos respondentes. 

As escalas usadas foram desenvolvidas e validadas em populações que não a 

brasileira e a amostra não têm representatividade nacional, pois foi obtida 

praticamente de profissionais associados ao instituto de executivos financeiros. 

Características dos respondentes, como 69% de profissionais financeiros ativos na 

área financeira, em estágio definido de carreira (76%) e com muitas horas de estudo 

em finanças (82,3% tendo cursado programas em finanças de empresa), podem ter 

impedido a comparação com grupos que não atuam na área financeira ou que atuam 

na área financeira e não possuem conhecimento de finanças. Um novo estudo poderia 

se concentrar em extrair dados de uma amostra mais ampla e heterogênea. 
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Anexo 1 - Questionário Subjective Career Success Inventory (SCSI). 

 

SCSI Items 
 

The stem for each item is “Considering my career as a whole…” 
 

Dimension 1: Recognition 

…my supervisors have told me I do a good job. 

…the organizations I worked for have recognized me as a good performer. 

…I have been recognized for my contributions. 
 

Dimension 2: Quality Work 

…I am proud of the quality of the work I have produced. 

…I have met the highest standards of quality in my work. 

…I have been known for the high quality of my work. 
 

Dimension 3: Meaningful Work 

…I think my work has been meaningful. 

…I believe my work has made a difference. 

…the work I have done has contributed to society. 
 

Dimension 4: Influence 

…decisions that I have made have impacted my organization. 

…the organizations I have worked for have considered my opinion regarding important issues. 

…others have taken my advice into account when making important decisions. 
 

Dimension 5: Authenticity 

…I have been able to pursue work that meets my personal needs and preferences. 

…I have felt as though I am in charge of my own career. 

…I have chosen my own career path 
 

Dimension 6: Personal Life 

…I have been able to spend the amount of time I want with my friends and family. 

…I have been able to have a satisfying life outside of work. 

…I have been able to be a good employee while maintaining quality non-work relationships. 
 

Dimension 7: Growth and Development 

…I have expanded my skill sets to perform better. 

…I have stayed current with changes in my field 

…I have continuously improved by developing my skill set. 
 

Dimension 8: Satisfaction 

…my career is personally satisfying. 

…I am enthusiastic about my career. 

…I have found my career quite interesting. 
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Anexo 2 – Questionário Adaptative Performance.  

 

Adaptative Performance Items 
 

Dimension 1: Creativity 

I do not hesitate to go against established ideas and propose an innovative solution. 

Within my department, people rely on me to suggest new solutions. 

I use a variety of sources/types of information to come up with an innovative solution. 

I develop new tools and methods to resolve new problems. 
 

Dimension 2: Reactivity in the face of emergencies or unexpected circumstances 

I am able to achieve total focus on the situation to act quickly. 

I quickly decide on the actions to take to resolve problems. 

I analyze possible solutions and their ramifications quickly to select the most appropriate one. 

I easily reorganize my work to adapt to the new circumstances. 
 

Dimension 3: Interpersonal adaptability 

Developing good relationships with all my counterparts is an important factor of my effectiveness. 

I try to understand the viewpoints of my counterparts to improve my interaction with them. 

I learn new ways to do my job better in order to collaborate with such people. 

I willingly adapt my behavior whenever I need to in order to work well with others 
 

Dimension 4: Training and learning effort 

I undergo training on a regular basis at or outside of work to keep my competencies up to date. 

I am on the lookout for the latest innovations in my job to improve the way I work. 

I look for every opportunity that enables me to improve my performance (training, group project, 
exchanges with colleagues, etc.). 
 

Dimension 5: Managing work stress 

I prepare for change by participating in every project or assignment that enables me to do so. 

I keep my cool in situations where I am required to make many decisions 

I look for solutions by having a calm discussion with colleagues. 

My colleagues ask for my advice regularly when situations are difficult because of my self-control 
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Anexo 3 – Modelo da landing page. 
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