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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa, através de investigações e pesquisas de campo, 

o impacto da formação do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense nos alunos de graduação. Tal impacto é verificado sob a ótica das 

competências exigidas pelo mercado de trabalho. O objetivo fora traçar um 

comparativo entre conhecimentos e habilidades valorizados por empresas privadas 

de médio e grande porte com a percepção dos alunos quanto ao impacto da 

universidade no desenvolvimento de suas competências profissionais. Tal 

comparativo permite criar hipóteses a respeito do papel que a universidade vem 

desempenhando nos últimos anos e seu direcionamento curricular para agendas 

direcionadas à formação de profissionais com foco no mercado de trabalho. 

 

Palavras-Chave: Universidade Federal Fluminense, Engenharia de Produção, 

Competências, Mercado de Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze, through researches and field researches, the 

impact of the Industrial Engineering’s graduation at the Fluminense Federal University 

in undergraduate students. Such impact is verified from the perspective of the 

competences required by the job market. The goal is to identify and share the 

knowledge and skills valued by medium and large private companies with the 

perception of students about the impact of the university graduation on the 

development of their professional skills. This comparison allows creating hypotheses 

about the role that a university has been playing in the last years and its curricular 

orientation towards agendas focused on training professionals with a focus on the job 

market. 

Keywords: Fluminense Federal University, Industrial Engineering, 

competences, job market. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

1.1.1 Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 

A Universidade Federal Fluminense é uma instituição pública de Ensino Superior. 

Sua sede está localizada em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o 

ranking da Times Higher Education (THE), divulgado em 2016, a universidade está 

entre as 15 melhores instituições de ensino superior do Brasil.  

1.1.2 Escola de Engenharia da UFF 
 

A Escola de Engenharia da UFF foi criada em 1952, inicialmente chamada de 

Escola Fluminense de Engenharia. Atualmente é dotada de uma ampla estrutura 

acadêmica, integrada por oito departamentos, dez cursos de graduação e diversos 

cursos de pós-graduação. Possui aproximadamente 3.500 alunos espalhados em dez 

cursos de graduação.  

1.1.3 Desemprego e Crise Econômica no Brasil 
 

Segundo pesquisa divulgada no dia 21/04/2016 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) o desemprego no Brasil passou dos dois dígitos. 10,2% 

dos trabalhadores estão fora do mercado, em números absolutos, isso representa 

10,4 milhões de brasileiros. Esse indicador representa a maior taxa da série histórica 

já registrada pelo IBGE, que começa em 2012. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Rio_de_Janeiro
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1.2 Formulação da Situação Problema 

O mercado de trabalho exige algumas competências comuns na etapa de 

aquisição de novos talentos (processos de estágio, trainees e/ou contratações de 

analistas Júnior). 

Os profissionais graduados e os alunos de final de curso de Engenharia de 

Produção competem entre si e com profissionais de outras formações por boas 

posições no mercado de trabalho. 

As competências demandadas e valorizadas por empresas de grande porte 

podem ser fragmentadas em conhecimentos, habilidades e atitudes. A universidade 

têm um importante papel na formação e desenvolvimento de tais competências. 

A Universidade Federal Fluminense oferece aos alunos inúmeras alternativas de 

desenvolvimento, além da tradicional formação curricular do curso de Engenharia de 

Produção. Alguns exemplos são Empresas Júnior, Projetos de Iniciação Científica, 

Projetos de Monitoria, Associações Atléticas e Desportivas e Equipes de Competição 

Automobilística e Aeroespacial. 

A questão chave, porém, é: de que forma os alunos de final de curso e 

profissionais recém formados no curso de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal Fluminense sentem que sua passagem pela universidade desenvolveu neles 

as competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho? Isto é, qual real impacto 

da Engenharia de Produção da UFF na formação dos Engenheiros de Produção, sob 

a ótica das competências do mercado de trabalho? 

1.3 Objetivo Geral 

O objetivo desse trabalho é gerar informações para os responsáveis pela 

graduação em Engenharia de Produção da UFF, a partir da percepção dos alunos e 

ex-alunos do curso. A partir das informações geradas será possível reavaliar, se 

necessário, as diretrizes atuais para um direcionamento mais focado no mercado de 

trabalho e suas exigências. Além disso, o trabalho poderá nortear os próprios alunos 

de começo ou meio de curso a buscarem formas alternativas de desenvolvimento de 
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suas competências, para que possam chegar mais preparados ao mercado quando 

estiverem perto da conclusão do curso.  

Por fim, o estudo poderá ser usado como base para discutir se os métodos e o 

formato de ensino adotados no momento são os mais adequados e se atendem as 

expectativas dos alunos. Em um cenário de altos índices de desemprego e 

instabilidade econômica uma formação coerente com as demandas do mercado pode 

ser um fator crítico para a inserção dos alunos no mercado de trabalho. 

1.4 Delimitação 

Confrontados com as competências mais demandadas pelo mercado de trabalho 

os alunos irão, a partir de pesquisas de campo, medir o impacto da universidade no 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades valorizados por empresas de 

grande porte. 

O trabalho irá se restringir a opinião de alunos do último ano do curso de 

graduação de Engenharia de Produção da UFF e alunos formados em até um ano, 

sendo usado como referência temporal a data de apresentação do estudo. 

As competências mais valorizadas pelo mercado também serão extraídas a partir 

de pesquisas de campo em empresas de médio e grande porte, exclusivamente, 

privadas.  

As pesquisas com as empresas e com alunos serão concentradas nos 

conhecimentos e habilidades pelo fato da atitude ser uma dimensão da competência 

menos quantificável e mais subjetiva. 

1.5 Importância do Estudo 

O principal desdobramento desse trabalho está nas ações que podem ser 

tomadas a partir da análise dos resultados do mesmo. A partir de entendimento dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que são valorizados pelo mercado porém não 

são percebidos pelos alunos e ex-alunos do curso de Engenharia de Produção 
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durante suas graduações, pode-se pensar em planos de ação com objetivo de suprir 

o gap existente. 

Além disso, permite que os próprios alunos de começo ou meio de curso possam, 

de forma proativa, buscar o desenvolvimento das competências com maior déficit, em 

atividades paralelas à formação universitária - cursos, workshops e/ou palestras. 

1.6 Referencial Teórico 

O referencial teórico, construído a partir da revisão da literatura, centra sua 

atenção nos aspectos ligados a conceituação do termo competência, o papel da 

universidade e a caracterização de empresas.  

1.7 Organização do Estudo 

O trabalho irá iniciar com uma breve introdução, falando de forma breve um pouco 

da história e do cenário atual da UFF, de sua Escola de Engenharia e da situação de 

empregabilidade do país. Após, será elaborada a problemática do trabalho, mostrando 

todas as questões e o porquê da escolha do problema a ser investigado e analisado 

durante o estudo.    

Em seguida, será abordada a revisão da literatura, onde diversas definições e 

pesquisas científicas foram utilizadas, com suas respectivas fontes qualificadas. Logo 

após, é feita a definição da metodologia, com uma breve explicação do desenho geral 

do estudo e o porquê da escolha do método para as pesquisas de campo. 

Por fim, haverá o estudo de caso em si e alguns dados importantes serão 

apresentados para, posteriormente, serem analisados como o resultado das 

pesquisas de campo.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Para esse capítulo foram pesquisados e tratados todos os temas de pesquisa 

que são abordados no presente trabalho. Os conceitos apresentados são 

esquematizados na Figura 1, conforme mapa de literatura de pesquisa (CRESWELL, 

2007).  

 

 

Figura 1: Mapa da Literatura 

 

2.1 Competências Exigidas pelo Mercado 

No ano 1973, com a publicação do artigo Testing for Competence Rather Than 

Intelligence, McClelland (1973) iniciou o debate sobre o que seria competência entre 

pesquisadores, psicólogos e administradores. Segundo este autor, a competência é 

uma característica subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com 

desempenho superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação 

(FLEURY e FLEURY, 2001) 
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Dutra (2008) complementa Fleury e Fleury (2001) abordando sobre as 

motivações que fizeram McClelland conceituar o termo. Segundo ele o autor tentava 

encontrar formas mais efetivas do que testes de inteligência para realizar a seleção 

de pessoas nos processos de recrutamento das organizações. 

 Muitos outros autores deram importantes contribuições para a definição do 

termo, depois que os debates foram iniciados por McClelland (1973). Ruas (2005) 

define competência como uma ação que une conhecimentos, habilidades e atitudes, 

a fim de cumprir certa tarefa. 

 Complementando a visão de Ruas (2005), Takahashi e Fischer (2009) 

propõem que a competência está relacionada à capacidade de combinar e mobilizar 

adequadamente recursos e não apenas à manutenção de uma vasta gama de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Silva e Ruas (2016) defendem que os processos e o desempenho das 

organizações são construídos por meio de ações coletivas as quais são 

especialmente resultantes da interação entre pessoas. Entretanto, as formas de 

gestão predominantes nas organizações permanecem orientadas pela atuação 

individual.  

Nesse sentido, para o atual modelo de gestão da maioria das empresas de 

médio e grande porte instaladas no Brasil, ter profissionais com as competências 

alinhadas a estratégia pode ter impacto direto nos resultados de curto, médio e longo 

prazo (SILVA E RUAS, 2016). 

Brandão e Guimarães (2011) vão além da definição de competência, 

isoladamente, e propõem o termo mapeamento de competências. Os autores definem 

como atividade de identificar quais os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

que são essenciais para o desenvolvimento do negócio.  

Uma segunda contribuição propõe que o mapeamento de competências 

proporciona ao gestor tomar de decisões estratégicas, manter uma visão 

compartilhada das metas e serve como um guia para suas ações (TORRES, ZIVIANI 

e SILVA, 2012). 
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A partir da abordagem trabalhada pelos autores Brandão e Guimarães (2011); 

competência passa a ser caracterizada com um elo que une outros três conceitos – 

Conhecimento, Habilidade e Atitude. 

 

 

2.2 Conhecimento 

O processo de captura de informações e conhecimentos do ambiente externo 

possibilita às organizações a identificação de novas ideias que desenvolvam seu 

negócio (COELHO, GONÇALVES e SANTOS, 2014).  

Uma das formas de obtenção de novas fontes de informações e conhecimentos 

acontece por meio do recrutamento de recursos humanos capacitados. Esses podem 

contribuir para o negócio através de seus conhecimentos adquiridos, seja através de 

experiências profissionais anteriores ou pelo aprendizado teórico que tiveram. 

Torres, Ziviani e Silva (2012) defendem que em todas as épocas, o 

conhecimento sempre foi alicerce para o desempenho superior de indivíduos, 

sociedades e países. Atualmente ele é foco das organizações, que buscam 

sobrevivência e competitividade no cenário econômico, por afetar profundamente as 

empresas e o trabalho dos indivíduos.  

Muitos autores propõem que o conhecimento é um diferencial competitivo de 

alto impacto para qualquer empresa, independente do nicho de mercado e/ou da área 

de atuação. Consequentemente, reter pessoas com conhecimentos estratégicos para 

o negócio torna-se cada vez mais um fator crítico para o sucesso das organizações 

na atualidade. 

Santiago Jr (2004) defende que nas corporações o conhecimento não está 

presente apenas nas formas de documentos ou guias formais, mas sobretudo nos 

processos e nas formas de conduzir o trabalho dos indivíduos. 

As organizações recebem conhecimentos e informações do meio, adaptam-se 

a eles e criam, de dentro para fora, novos conhecimentos e informações, recriando 

assim seu meio (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).  
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Portanto, uma parte importante do processo de geração de conhecimento tem 

origem nas ideias que vem de fora da organização e, em um segundo momento, são 

trabalhadas internamente. Profissionais bem preparados e com conhecimentos 

estratégicos são fundamentais para executar o papel de facilitadores da entrada de 

conhecimentos inéditos ou pouco explorados nas empresas, aumentando assim a sua 

capacidade absortiva. O bom desenvolvimento de tais conhecimentos pode gerar a 

criação de novos processos chave ou representar melhorias em processos já 

existentes (COHEN e LEVINTHAL, 1990). 

2.3 Habilidade 

Mirabile (1997) defende que habilidade é uma demonstração de um talento 

particular na prática. Enquanto as abordagens de diversos autores tratam do 

conhecimento como um conceito inserido na perspectiva das ideias e das 

informações, a habilidade por sua vez pode ser entendida, pela ótica de Mirabile, como 

um resultado prático do uso de conhecimentos. 

Rabaglio (2001) propõe o conceito de habilidade como saber fazer determinada 

tarefa, física ou mental, usando técnicas ou conhecimentos. O autor vai além e 

diferencia o conhecimento da habilidade. Enquanto o segundo termo está relacionado 

à execução (saber fazer), o primeiro está vinculado ao que é necessário para que a 

execução seja feita (saber saber). Dessa forma, ambos são muito importantes e estão 

fortemente correlacionados. 

Em uma representação figurada que permite exemplificar os conceitos pode-se 

imaginar um empresário em uma mesa de negociações. Nessa abstração, os 

possíveis estudos do empresário sobre temáticas como: leitura corporal e técnicas de 

argumentação podem trazer a ele conhecimentos de alto valor para exercer a sua 

função como negociador. Os conhecimento por si só, porém, não são suficientes para 

garantirem o sucesso da negociação (RABAGLIO, 2001). 

Em paralelo, é necessário avaliar as habilidades de negociação do mesmo 

verificando na prática como é feita a utilização dos conhecimentos que o empresário 

possui. Isto é, se durante a negociação o empresário consegue aplicar suas técnicas 

de argumentação e seus conhecimentos sobre leitura corporal para convencer ou criar 

consensos entre as partes interessadas, podemos propor que o mesmo possui fortes 
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habilidades em negociações. Todavia se o empresário apesar de dominar os 

conceitos, não consegue coloca-los em prática, evidencia-se que possui 

conhecimento mas não habilidade (REBAGLIO, 2001). 

 

 

2.4 Atitude 

Rebaglio (2001) defende que a atitude está relacionada a vontade de realizar 

determinada tarefa. O autor caracteriza como ter ações compatíveis para atingir os 

objetivos, aplicando os conhecimentos e habilidades adquiridas e/ou a serem 

adquiridas.  

Mascarenhas (2008) contribui fazendo uma associação entre atitude, 

conhecimento e habilidade e defende que ter atitude significa obter bons ou 

excelentes resultados do que foi feito com conhecimento e habilidade. 

Desenvolvemos nossas “atitudes” ao enfrentarmos e ajustarmo-nos ao meio 

social e, uma vez desenvolvidas, emprestam regularidade aos nossos modos de 

reagir e de facilitar o ajustamento social (KARDEC, 1978). 

Anteriormente usando referências bibliográficas de Coelho et al (2014) e 

Rabaglio (2001) caracterizamos conhecimento como saber saber, já habilidade como 

saber fazer e agora, a partir dessas novas contribuições, podemos comparar atitude 

a querer fazer. 

2.5 Universidade na Formação das Pessoas 

A capacidade de uma nação de gerar conhecimento e converter 

conhecimento em riqueza e desenvolvimento social depende da ação de alguns 

agentes institucionais geradores e aplicadores de conhecimento. Os principais 

agentes que compõem um sistema nacional de geração e apropriação de 

conhecimento são empresas, universidades e o governo (CRUZ, 1999). 

Perfeito et al (2004) relatam que assumindo que uma pequena minoria nasce 

com perfil empreendedor, é papel da universidade trabalhar no desenvolvimento de 
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habilidades e comportamentos que credenciem seus alunos a se tornarem 

profissionais diferenciados no futuro. 

 Silva Filho (1997) apresenta as estruturas burocráticas das universidades como 

um dos fatores mais importantes que dificulta essa interação entre universidades e 

empresas, onde as decisões são antagônicas à flexibilidade e à agilidade no 

atendimento à demanda do setor produtivo, consequência da desvalorização das 

atividades de colaboração com as empresas pela corporatividade interna acadêmica. 

 Arana (2004) defende que cabe à Universidade o papel de desenvolver 

conhecimentos e formar talentos, afirmando que não é papel da Universidade o 

desenvolvimento de tecnologias, porém, os resultados das pesquisas desenvolvidas 

no âmbito acadêmico podem levar à inovação tecnológica.  

 Isto é, segundo o autor não deve recair sobre as universidades a 

responsabilidade do desenvolvimento tecnológico de um país, mas o sucesso das 

mesmas pode ter como consequência a formação de profissionais que poderão liderar 

pesquisas e desenvolvimentos científicos no sentido de gerar inovação tecnológica. 

 Ele complementa dizendo que os jovens talentos formados nas universidades 

são absorvidos pelo mercado, que vem exigindo pessoas cada vez mais qualificadas 

– “a Universidade continua com seu papel de formação e eventualmente ajuda a 

transferir esse conhecimento para gerar inovação tecnológica.” (ARANA, 2004). 

2.6 Empresa Captadora de Jovens Talentos 

Kinlaw (1998) defende que empresa é a força contemporânea mais poderosa 

de que se dispõe para estabelecer o curso dos eventos da humanidade. Ela 

transcende as fronteiras e os limites do nacionalismo, exercendo influência 

predominante nas decisões políticas e sociais. Chiavenato (2005) complementa 

falando que organização é um conjunto de pessoas que atuam juntas em uma 

criteriosa divisão de trabalho para alcançar um propósito comum. 

Já Crepaldi (1998), entende que empresa é uma associação de pessoas para 

a exploração de um negócio que produz e/ou oferece bens e serviços, com vistas, em 

geral, à obtenção de lucros. Cassarro (1999) vai ao encontro a visão de Crepaldi 

(1998) definindo empresa como uma entidade jurídica que tem como obrigação 
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apresentar lucro, e este deve ser suficiente para permitir sua expansão e o 

atendimento das necessidades sociais. 

A economista americana Edith Penrose (1959) defende o entendimento das 

empresas como conjuntos de recursos humanos dedicados à lucrativa produção de 

bens e serviços. A autora enfatiza a importância do investimento em pesquisas 

tecnológicas facilitadoras de redução de custos.  

Nesse sentido, jovens talentos com competências (conhecimentos, habilidades 

e atitudes) alinhadas com os planos de desenvolvimento tecnológico da empresa são 

essenciais para a execução da estratégia de redução de custos em desenvolvimento 

tecnológico (PENROSE, 1959). 
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3. METODOLOGIA 

Essa pesquisa, de natureza Quali-Quanti utiliza como delineamento um estudo de 

casos múltiplos, lançando mão, para coleta de dados, de grupos focais e questionários 

aplicados em um survey envolvendo empresas e estudantes. Para análise de dados 

foi utilizada estatística descritiva e inferencial.  

3.1 Estrutura da Pesquisa 

Os grupos focais são preferencialmente adotados em pesquisas exploratórias 

ou avaliativas - podendo ser a principal fonte de dados - ou como uma técnica 

complementar em pesquisas quantitativas (MERTON; FISK; KENDALL, 1990). 

 Inicialmente foram feitas listas iniciais com conhecimentos e habilidades 

esperados por parte de empresas de médio e grande porte, em processos de estágio 

e processos trainee, de graduandos ou recém graduados em Engenharia de 

Produção. Para elaboração dessas listas foram feitos três grupos focais com 

profissionais que participam da seleção de jovens talentos em três diferentes 

empresas. Cada uma dessas empresas atuante em um diferente setor da economia. 

  No momento da análise dos conteúdos dos grupos, enfatiza-se a necessidade 

de utilização, nesse processo, de um método capaz de apreender opiniões 

solidamente mantidas e frequentemente expressas (GOMES; BARBOSA, 1999). 

 A partir das listas geradas nos diferentes grupos focais, foi estabelecida uma 

lista final com conhecimentos e habilidades que foram citados em, pelo menos, dois 

dos três grupos focais. Essa lista final fora denominada de Lista de Conhecimentos e 

Habilidades Valorizados pelo Mercado. 

A técnica mais comum de coleta de dados nos métodos quantitativos é o 

questionário implementado em surveys, composto por questões fechadas, 
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previamente estabelecidas. Para tratamento dos dados, utiliza a codificação das 

questões e uma análise estatística dos dados (VICTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000). 

Freiras et al (2000) defendem que a survey é apropriada como método de 

pesquisa quando se deseja questões do tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e 

“quanto?”, ou seja, o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e 

por que isso está acontecendo”. 

 A Lista de Conhecimentos e Habilidades Valorizados pelo Mercado foi enviada 

para que os alunos formandos e recém formados de Engenharia de Produção 

respondessem, item por item, o quanto interpretavam que a universidade havia 

desenvolvido neles cada um dos conhecimentos e habilidades ali presentes. 

 Por fim foi feita uma análise do nível de desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades valorizadas pelo mercado. Os resultados serão apresentados mais a 

frente, bem como as conclusões sobre os índices.  

3.2 Grupos Focais  

A técnica de grupo focal foi introduzida no final da década de 1940. Desde 

então, tem sida utilizada como metodologia de pesquisas sociais, principalmente 

aquelas que trabalham com avaliação de programas, marketing, regulamentação 

pública, propaganda e comunicação (STEWART; SHAMDASANI, 1990). 

Para elaborar as listas iniciais com conhecimentos e habilidades esperados de 

candidatos com formação em Engenharia de Produção, em processos de estágio ou 

processo trainee foram feitos três grupos focais em empresas de médio e grande porte 

com negócios completamente distintos. 

A Empresa 1 é líder em Cosmética, Higiene e Beleza no Brasil, atuando no 

varejo. A Empresa 2 está entre as três maiores empresas de Consultoria em Gestão 

de Negócios do país e a Empresa 3 é uma das líderes no setor de Óleo & Gás.  

 Uma vez definidos o perfil do grupo e os critérios de inclusão, passa-se ao 

processo de seleção dos participantes. Trata-se de uma seleção intencional em 

conformidade com os objetivos da pesquisa (PIZZOL, 2004). 
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Foram escolhidos para elaboração dos grupos focais profissionais que 

participam dos processos de seleção de talentos em cada uma das empresas onde 

trabalham. Dentre eles: profissionais de recursos humanos e gestores de jovens 

talentos. 

Com relação ao número de participantes nos grupos focais, encontramos na 

literatura uma variação entre seis a quinze. O tamanho ótimo para um grupo focal é 

aquele que permita a participação efetiva dos participantes e a discussão adequada 

dos temas (PIZZOL, 2004). 

Nas três empresas o grupo focal foi realizado, tendo o autor como facilitador, 

com seis profissionais para permitir participação efetiva de todos os presentes e 

estruturar a lista inicial com contribuições de todos.  

3.3 Pesquisa Survey 

 Fink (1995) afirma que o tamanho da amostra se refere ao número de 

participantes da pesquisa com objetivo de que os resultados da mesma sejam 

precisos e confiáveis. Além disso, defende que o tamanho da amostra deve ser 

estabelecido considerando se o universo de pesquisa é finito ou infinito. 

 O universo da pesquisa a ser feita é finito, uma vez que compreende alunos de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense que irão se formar em 

um ano ou formados há um ano. 

 Moscarola (1990) ressalta a “lei dos grandes números” que diz que “com uma 

amostra inferior a 30 observações se tem chances de encontrar tanto um valor errôneo 

ou defasado como um valor que se aproxime da realidade”. Complementa afirmando 

que as chances de resultados mais fiéis a realidade aumentam consideravelmente 

com 100 observações e são ainda bem melhores com 300. 

 O número da amostra da pesquisa feita com os alunos graduandos e recém 

graduados ficou entre a taxa que Moscarola (1990) considera ideal para se obter 

resultados fiéis a realidade (entre 100 e 300 participantes). 

Dois tipos de amostragem podem ser aplicados: amostragem probabilística e 

amostragem não-probabilística.  Em uma amostra probabilística, toda a unidade de 
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amostra, pode ser escolhida com a mesma chance, isso faz com que, de ambos, esse 

modelo seja o mais representativo da população.  Para que ocorra esta seleção ótima, 

a seleção aleatória (ou randômica) feita, geralmente, por sorteios em tabelas de 

números aleatórios ou por programas de computador contribui muito para o processo. 

A amostragem probabilística pode ser Estratificada e Não-estratificada. (DUARTE 

2010). 

O questionário foi enviado via e-mail para todos os alunos que compõe a 

amostra (todos os alunos possuem uma conta de e-mail que é gerada no momento 

que entram na universidade). 

3.4 Escala Likert & Escala Phrase Completion 

 A grande vantagem da escala de Likert é sua facilidade de manuseio, pois é 

fácil a um respondente emitir um grau de concordância sobre uma afirmação qualquer. 

Adicionalmente, a confirmação de consistência psicométrica nas métricas que 

utilizaram esta escala contribuiu positivamente para sua aplicação nas mais diversas 

pesquisas (COSTA, 2011). 

 Costa (2011) comenta que a escala de verificação de Likert consiste em tomar 

um construto e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, 

para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância. 

 Para determinar o papel da universidade em relação ao desenvolvimento de 

cada conhecimento ou habilidade na visão dos alunos foi adotada a Escala Likert 

porque possibilita avaliar de forma precisa a opinião dos alunos em relação ao papel 

da universidade no desenvolvimento das competências, conforme, Tabela 1. 

 

Tabela 1: Exemplo da Escala Likert  

 

 



 
26 

     
 

Hodge e Gillespie (2003) propuseram uma escala padrão de 11 pontos, sempre 

de 0 a 10 na sequência dos números inteiros, em que o 0 tem associação com a 

ausência de atributo, enquanto o 10 tem relação com a intensidade máxima de sua 

presença. Tal escala é uma alternativa a Escala Likert e pode ser mais eficaz quando 

o objetivo é medir o impacto de um evento e não apenas a concordância ou não 

concordância do entrevistado quanto a uma hipótese levantada. O nome dessa escala 

proposta é Phrase Completion. 

 

Tabela 2: Exemplo da Escala Phrase Completion 

 

Hodge e Gillespie (2003) defendem que o fato dessa escala ter 11 pontos (de 

0 a 10), facilita a interpretação por parte do respondente, visto que, em geral, as 

pessoas são familiarizadas com esta referência (nas avaliações educacionais, por 

exemplo).  

Além disso, os autores da escala complementam dizendo que o maior número 

de pontos melhora potencialmente a confiabilidade e a validade da escala, sem 

possuir os problemas convencionais associados a poucos pontos. 

Para estabelecer o nível de percepção de desenvolvimento dos alunos em cada 

conhecimento e habilidade optou-se usar a escala Phrase Completion uma vez que o 

foco da pesquisa fora compreender e quantificar o nível de desenvolvimento dos 

alunos e não verificar a concordância quanto a uma hipótese. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1 Conhecimento e Habilidades Valorizados pelo Mercado de Trabalho 

Os processos seletivos de empresas de médio e grande porte são compostos 

por diversas etapas, que incluem provas, entrevistas e dinâmicas de grupo. O objetivo 

de todas as etapas é traçar perfis dos candidatos e obter a maior quantidade possível 

de informações sobre cada um deles no sentido de encontrar as pessoas com as 

competências mais adequadas para as vagas disponíveis. 

Alguns conhecimentos e habilidades são recorrentemente exigidos de 

candidatos com formação em Engenharia de Produção. O presente trabalho se 

propõe a identificar quais são os conhecimentos e habilidades mais valorizados na 

hora da seleção de novos talentos em empresas de médio e grande porte. 

Para alcançar tal objetivo foram feitos grupos focais com profissionais que 

participam do processo de seleção e captação de novos talentos em empresas de 

médio e grande porte. Três empresas com negócios e nichos de atuação 

completamente diferentes participaram da pesquisa e deram contribuições, por meio 

de seus funcionários, para a construção de uma lista com conhecimentos e 

habilidades esperados para admissão e contratação de novos talentos. 

Em cada uma das empresas foi realizado um grupo focal com seis participantes 

em cada grupo. Todos os participantes participam do processo de seleção de jovens 

talentos. Foram desenvolvidas listas de conhecimentos e habilidades esperados de 

um candidato de Engenharia de Produção, por empresa participante. A partir das três 

listas geradas foi feita uma lista final, chamada de Lista de Conhecimentos e 

Habilidades Valorizados pelo Mercado – doravante Lista. 

O diagrama a seguir caracteriza a forma como foi elaborada a Lista. Quando 

citado em mais de um grupo focal o conhecimento ou habilidade foi inserido na Lista 

de Conhecimentos e Habilidades Valorizados pelo Mercado. Quando citado em 

apenas um dos grupos, o conhecimento ou habilidade foi desconsiderado. 
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Figura 2: Exemplificação do Processo de Elaboração da Lista Final 

 

O conhecimento A, por exemplo, foi citado no grupo focal da Empresa 1 e da 

Empresa 3 e por esse motivo foi inserido na Lista. Já a habilidade F foi citada apenas 

no grupo focal da Empresa 1, e por isso, não foi inserida na Lista. 

Esse formato para estruturação da Lista teve como objetivo excluir 

conhecimentos ou habilidades específicos de determinada empresa abordada e fazer 

com que Lista fosse, de fato, um retrato mais próximo da realidade. 

Após a análise das três listas iniciais a Lista de Conhecimentos e Habilidades 

Valorizados pelo Mercado ficou configurada da seguinte maneira: 
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Figura 3: Lista de Conhecimentos e Habilidades Valorizados pelo Mercado 

4.2 A Percepção dos Graduandos de Engenharia de Produção da UFF 

Uma vez formada a Lista de Conhecimentos e Habilidades Valorizados pelo 

Mercado o objeto de estudo do trabalho passou a ser o entendimento da percepção 

dos graduandos e recém graduados no curso de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal Fluminense quanto ao desenvolvimento, por parte do curso de 

graduação, dos conhecimentos e habilidades presentes na Lista.  

Isto é, compreender se a universidade foi importante para a formação do que, 

atualmente, é esperado de um engenheiro de produção pelo mercado de trabalho. 

Além disso, captar desses mesmos alunos se julgam que é papel do curso de 

Engenharia de Produção desenvolver em seus alunos os conhecimentos e 

habilidades levantados. 

Foram considerados os alunos formados há no máximo dois períodos e os 

alunos que irão se formar em nos próximos dois períodos, além dos alunos que estão 

se formando no período atual. Admitindo que o presente trabalho está coincidindo com 

o término do período 2016.2 (janeiro de 2017), foram considerados para tais 

investigações: 

• Alunos formados em 2015.2 (aproximadamente 45 alunos) 

• Alunos formados em 2016.1 (aproximadamente 45 alunos) 

• Alunos que estão se formando em 2016.2 (aproximadamente 45 alunos) 

• Alunos que irão se formar em 2017.1 (aproximadamente 45 alunos) 

• Alunos que irão se formar em 2017.2 (aproximadamente 45 alunos) 
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Assumindo que em cada período ingressam no curso de Engenharia de 

Produção da UFF 45 (quarenta e cinco) novos alunos e desconsiderando as evasões, 

mudanças de cursos e eventuais atrasos durante o processo de graduação, a 

população total de alunos é de 225 (duzentos e vinte e cinco) alunos. 

Para alcançar tais resultados foi feito um questionário com base na Lista de 

Conhecimentos e Habilidades Valorizados pelo Mercado. Cada conhecimento e 

habilidade presente na Lista foi alvo de pesquisa em duas dimensões. A primeira 

sobre ser papel da universidade desenvolver em seus alunos o conhecimento ou 

habilidade em questão e a segunda sobre o nível de desenvolvimento percebido pelos 

alunos. 

Na figura abaixo é possível ver um trecho do questionário, quando aborda o 

conhecimento Gerenciamento de Projetos (presente na Lista). 

 

Figura 4: Trecho do Questionário feito com os alunos 

Os questionários foram enviados para todos os alunos que estavam dentro dos 

períodos limites, por e-mail, e ficou disponível para resposta durante um período de 

uma semana. No final do período de respostas, 69 (sessenta e nove) alunos 

participaram da pesquisa. Essa amostra representa aproximadamente 30% da 

população e se aproxima do número que Moscarola (1990) sugere como sendo ideal 

para se obter resultados fiéis (para amostras finitas de grandes populações). 
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 Utilizando-se da fórmula para cálculo de amostras para níveis de 

confiança igual a 95% (noventa e cinco por cento), com erro amostral de 10% (dez 

por cento), obtemos que para populações de 225 elementos (adotando-se o método 

de amostra aleatória simples, onde todos tem a mesma chance de serem 

selecionados) o número de elementos necessários da amostra é igual a 68 (sessenta 

e oito).  

Como nesse estudo de casos foram obtidos 69 (sessenta e nove) elementos 

na amostra, pode-se afirmar que o resultado representa a realidade com um nível de 

confiança de 95% (noventa e cinco por cento) e admitindo um erro amostral de 10% 

(dez por cento). 

A fórmula utilizada no cálculo é: 

 

Figura 5: Fórmula para Cálculo de Amostra 

Foi utilizado para cálculo do tamanho da amostra o software de uso livre 

desenvolvido por Glauber Santos. Cálculo amostral: calculadora on-line. Disponível 

em: <http://www.calculoamostral.vai.la>. 

4.3 Resultados 

A primeira investigação teve como objetivo verificar o grau de concordância dos 

alunos quanto ao papel do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense no desenvolvimento de cada um dos conhecimentos e habilidades 

presentes na a Lista de Conhecimentos e Habilidades Valorizados pelo Mercado. 

Utilizou-se a escala Likert e os resultados podem ser verificados na tabela abaixo. 
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Tabela 3: Resultados Pergunta de Concordância 

 

Considerando que apenas a resposta Concordo Totalmente, os 

conhecimentos ou habilidades de destaque são Gerenciamento de Projetos e 

Logística & Supply Chain superando a marca de 80% (oitenta por cento), cada.  

Quando somados os valores percentuais de Concordo Totalmente e 

Concordo Parcialmente outros elementos entram na lista cuja soma é igual ou 

superior à 80% (oitenta por cento). São eles: Finanças, Marketing, MS Excel, 

Negociação, Apresentação de Trabalhos, Inovação e Relacionamento com 

Clientes. 

Dos conhecimentos e habilidades presentes na Lista de Conhecimentos e 

Habilidades Valorizados pelo Mercado os únicos que a soma de respostas Concordo 
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Totalmente e Concordo Parcialmente não superam 80% (oitenta por cento) são: 

Inglês e Organização do Tempo. Apesar disso, mais da metade dos alunos 

participantes concordam totalmente ou parcialmente que a universidade deveria 

abordar esses assuntos e desenvolvê-los em seus graduandos. 

A segunda investigação teve como objetivo compreender o quanto o curso de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense desenvolveu os 

conhecimentos e habilidades presentes na Lista de Conhecimentos e Habilidades 

Valorizados pelo Mercado em seus alunos, segundo a percepção dos próprios alunos. 

Utilizou-se a escala phrase completion para medir a intensidade da percepção 

do nível de desenvolvimento, os resultados podem ser analisados segundo a tabela 

abaixo: 

Tabela 4: Resultados Pergunta de Nível de Desenvolvimento 
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Iniciando a análise da segunda tabela pelos conhecimentos e habilidades com 

resultados mais expressivos da primeira tabela (Gerenciamento de Projetos e 

Logística & Supply Chain) temos que quando somadas as notas 8, 9 e 10 (faixa de 

desenvolvimento muito alta) o indicador não alcança nem 20% (vinte por cento) dos 

alunos.  

Isto é, menos que 20% (vinte por cento) dos alunos consideram que o curso 

teve um alto nível de desenvolvimento em conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos e Logística & Supply Chain. Em contrapartida, mais de 80% (oitenta por 

cento) desses mesmos alunos concordam que esses conhecimentos deveriam ser 

desenvolvidos pelo curso. 

Observa-se que para esses dois elementos que são quase uma unanimidade 

entre os alunos quanto ao dever do curso de trabalha-los e desenvolve-los em seus 

graduandos, a percepção de desenvolvimento está concentrada na faixa moderada 

(notas entre 3 e 7). 

Chama atenção também os baixos índices de nível de desenvolvimento de 

alguns conhecimentos e habilidades que se posicionam na faixa superior a 80% 

(oitenta por cento) quanto a concordância plena ou parcial sobre o papel do curso no 

desenvolvimento nos graduandos. MS Excel, Negociação e Relacionamento com 

Cliente foram percebidos por mais de 60% (sessenta por cento) dos alunos 

participantes com nível muito baixo de desenvolvimento (notas 0, 1 ou 2). 

 Por fim, percebe-se que dos 11 (onze) conhecimentos e habilidades 

presentes na lista o que possui maior percepção de desenvolvimento entre os alunos 

na faixa desenvolvimento muito alta é Apresentação de Trabalhos. 
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5. CONCLUSÃO 

Com o presente trabalho foi possível analisar conhecimentos e habilidades que 

atualmente são valorizados pelo mercado de trabalho e são altamente considerados 

no processo de seleção de jovens talentos.  

Além disso, foi possível entender quais conhecimentos e habilidades os 

graduandos consideram ser papel da universidade desenvolver em seus alunos 

durante o curso de Engenharia de Produção. Por fim, pode-se compreender o nível 

de percepção dos alunos quanto ao desenvolvimento de cada conhecimento e 

habilidade presentes na Lista de Conhecimentos e Habilidades Valorizados pelo 

Mercado. 

Os resultados desse estudo de caso possibilitam a produção de subsídios que 

podem ser utilizados, de formas distintas, pelos educadores responsáveis pelo curso 

de Engenharia de Produção da UFF e, também, pelos próprios alunos de começo e 

meio de curso. 

Aos educadores responsáveis pelo curso cabe a reflexão sobre a discrepância 

de alguns resultados da pesquisa que mostram que alguns conhecimentos e 

habilidades que são valorizados pelo mercado, interpretados pelos alunos como 

conceitos que deveriam estar presentes no curso, possuem, em contrapartida, índices 

de percepção de desenvolvimento muito baixos (notas entre 0 e 2). São eles: MS 

Excel, Negociação e Relacionamento com Cliente. 

Além disso, outros temas como Gerenciamento de Projetos e Logística & 

Supply Chain que também são considerados muito valorizados pelo mercado estão 

com seus índices de desenvolvimento concentrados na faixa moderada (notas de 3 a 

7) e possuem poucos alunos com a percepção de alto desenvolvimento (notas 8, 9 e 

10). 

Nesse sentido, aos educadores o estudo gera insumos quanto à direções a 

serem tomadas caso se tenha em algum momento a intenção de melhor compatibilizar 

a ementa e a agenda do curso às exigências do mercado. É importante, caso se queira 

ter um acompanhamento contínuo da evolução da percepção de desenvolvimento dos 
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alunos que a pesquisa seja realizada periodicamente e que seus resultados sejam 

comparados para medir a evolução período a período. 

Os subsídios desse estudo também podem ser utilizados pelos alunos de 

começo e meio de curso, uma vez que possibilita-os buscarem conhecimentos e 

habilidades que não são plenamente desenvolvidos ao longo do curso em atividades 

paralelas ao curso de Engenharia de Produção da UFF (cursos, workshops, eventos, 

participação de movimentos estudantis, dentre outros). 

Como sugestão de trabalhos complementares a esse estudo fica a 

possibilidade de expansão do método utilizado para cursos de Engenharia de 

Produção de outras universidades, não apenas do Rio de Janeiro. O objetivo seria a 

comparação do nível de sensibilidade de cada curso às exigências do mercado, 

segundo a visão dos graduandos. 

De forma geral, observa-se que a maioria dos conhecimentos e habilidades 

listados pelas empresas como importantes para um engenheiro de produção também 

são consideradas, pelos graduandos, como temáticas que deveriam ser trabalhadas 

no curso de Engenharia de Produção. No entanto, a maioria desses conhecimentos e 

habilidades não são plenamente desenvolvidos nos universitários durante o curso.  

Essa afirmação se torna verdadeira a partir da análise feita na exposição dos 

resultados do estudo de caso no capítulo anterior e chama a atenção para um ponto 

fundamental – a universidade deve se esforçar para formar profissionais de acordo 

com as exigências do mercado?  
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7. APÊNDICE – QUESTIONÁRIO 

Nessa etapa será apresentado, na íntegra, o questionário que foi aplicado com 

os alunos de Engenharia de Produção da UFF que irão se formar em até um ano e os 

alunos formados há no máximo um ano (contando a partir da data de apresentação 

desse trabalho). 

 

1) Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos conhecimentos sobre Gerenciamento de Projetos. 

 

2) O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você o 

conhecimento sobre Gerenciamento de Projetos? 

 

3) Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos conhecimentos sobre Finanças. 

 

4) O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você o 

conhecimento sobre Finanças? 
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5) Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos conhecimentos sobre Logística & Supply Chain. 

 

6) O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você o 

conhecimento sobre Logística & Supply Chain? 

 

7) Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos conhecimentos sobre Marketing. 

 

8) O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você o 

conhecimento sobre Marketing? 

 

9)  Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos conhecimentos em MS Excel. 
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10)  O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você o 

conhecimento em MS Excel? 

 

11)  Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos conhecimentos em Inglês. 

 

12)  O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você o 

conhecimento em Inglês? 

 

13)  Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos a habilidade de negociar. 

 

14)  O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você a 

habilidade para negociar? 
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15)  Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos a habilidade de organizar o tempo e as tarefas. 

 

16)  O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você a 

habilidade para organizar o tempo e as tarefas? 

 

17)  Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver em 

seus alunos habilidades para apresentar trabalhos e resultados. 

 

18)  O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você a 

habilidade para apresentar trabalhos e resultados? 

 

19)  Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver 

seus alunos a habilidade de inovar. 
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20)  O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você a 

habilidade para inovar? 

 

21)  Avalie a afirmação: O curso de Engenharia de Produção deve desenvolver 

seus alunos a habilidade para relacionarem-se com clientes e stakeholders. 

 

22)  O quanto o curso de Engenharia de Produção desenvolveu em você a 

habilidade para se relacionar com clientes e stakeholders? 
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Abaixo, na íntegra, o resultado do grupos focais realizados nas empresas A, B 

e C e que deram origem à Lista de Conhecimentos e Habilidades Valorizados pelo 

Mercado de Trabalho. 

Empresa A 

Conhecimentos 

• Saber usar bem Excel 

• Nível avançado em inglês 

• Conceitos e indicadores de matemática financeiras/ contabilidade 

• Experiência/ Conhecimento em gerenciamento e monitoramento de projetos 

• Saber os principais indicadores de Supply/ alguma base em conceitos 

logísticos 

• Saber programar dentro do Excel para automatizar processos (Visual Basic) 

• Conhecimento em mapeamento de projetos e softwares como Visio e 

Primavera 

• Conhecer ferramentas básicas de marketing como SWOT, Forças de Poter e 

BCG 

Habilidades 

• Espírito empreendedor e inovador 

• Conseguir se relacionar bem com as outras áreas de interface 

• Apresentar seus resultados para o comitê com segurança e clareza 

• Gerir seu tempo para realizar as tarefas sem comprometer o desempenho 

acadêmico 

• Conseguir manter-se motivado 

• Envolver as pessoas para o desenvolvimento de tarefas 

Empresa B 

Conhecimentos 

• Conhecimento avançado em MS Excel 

• Inglês intermediário/ avançado 

• Noções básicas de contabilidade 

• Saber as etapas de planejamento e controle de projetos 

Habilidades 

• Inovar e trazer novidades para área 

• Apresentar seu resultados com clareza e para todos os envolvidos 

• Controlar suas atividades para conseguir realizar tudo planejado junto ao 

gestor 

• Comunicar-se e ter bom relacionamento com stakeholders internos e externos 
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Empresa C 

Conhecimentos 

• Saber usar Excel e um diferencial é saber VBA 

• Fala, ler e compreender inglês 

• Nomenclaturas básicas de marketing 

• Nomenclaturas básicas de Supply Chain 

• Saber as etapas de planejamento e controle de projetos 

• Conhecimento em programação é um diferencial 

Habilidades 

• Ter boa relação com parceiros internos e clientes 

• Controlar o tempo para executar as atividades alinhadas com o gestor 

• Negociar com o gestor e parceiros prazos e entregas 

• Convencer parceiros e motivá-los para ajudar nas entregas em conjunto 


