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RESUMO 
 

As empresas passaram por grandes transformações nos últimos anos, com a 
globalização e as novas tecnologias, que têm sido as principais responsáveis pelas 
mudanças e exigências do mercado de trabalho. Frente às mudanças no mundo do 
trabalho, muitos profissionais ainda não conseguiram perceber com clareza tais 
modificações, e muito menos conseguem se adaptar a elas. Sendo assim, torna-se 
fundamental o melhor entendimento do mercado, dos fatores facilitadores e 
limitantes da inserção de egressos no mercado contemporâneo. Sendo assim, esta 
dissertação teve como objetivo principal analisar quais são as percepções de 
egressos de cursos de graduação em Administração sobre fatores facilitadores e 
dificultadores para sua inserção no mercado de trabalho, propiciados por seus 
cursos. A investigação foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, com o 
objetivo de coletar informações sobre as percepções dos egressos em duas 
Faculdades Privadas, denominadas aqui como X e Y, localizadas na cidade de 
Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os sujeitos da pesquisa foram os egressos das 
faculdades X e Y, escolhidos por acessibilidade, formados no máximo há três anos. 
As respostas coletadas nas entrevistas foram analisadas qualitativamente, através 
de categorização do conteúdo das informações. Os resultados demonstraram que 
as Instituições de Ensino precisam desenvolver programas de orientação de carreira 
para os acadêmicos, com a possibilidade de agregar um diferencial competitivo 
frente aos concorrentes. 
 
Palavras-chave: Egressos. Formação Profissional. Mercado de Trabalho. 
 
 

 
  



 

ABSTRACT 
 

Companies have undergone major changes in recent years, with globalization and 
new technologies, which have been primarily responsible for the changes and 
demands of the labor market. Faced with changes in the world of work, many 
professionals have still not been able to clearly perceive such changes, let alone 
adapt to them. Therefore, the best understanding of the market, of the facilitating and 
limiting factors of the insertion of graduates in the contemporary market, becomes 
fundamental. Thus, this dissertation had as main objective to analyze what are the 
perceptions of graduates of undergraduate courses in Administration on factors that 
facilitate and impede their insertion in the job market, provided by their courses. The 
research was carried out by means of a semi-structured interview, with the purpose 
of collecting information about the perceptions of the graduates in two Private 
Colleges, denominated here as X and Y, located in the city of Itaperuna, in the 
Northwest Fluminense. The subjects of the research were the graduates of the X and 
Y colleges, chosen for accessibility, formed at most three years ago. The answers 
collected in the interviews were analyzed qualitatively, through categorization of the 
content of the information. The results showed that the Institutions of Education need 
to develop programs of career guidance for the academics, with the possibility of 
adding a competitive differential to the competitors 
 
Keywords: Egress. Professional qualification. Job market. 
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1INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados o tema, o problema de pesquisa, 

contextualização do tema, os objetivos, a importância do estudo e a justificativa, sua 

delimitação e a organização do trabalho.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Em um ambiente de grandes mudanças, as organizações buscam 

constantemente formas de encontrar diferenciais competitivos. A globalização e as 

novas tecnologias têm sido responsáveis pelas mudanças e exigências do mercado 

de trabalho. Os resultados dessas mudanças são: o acirramento da concorrência no 

mercado, a redução significativa de empregos e a exigência quanto às competências 

individuais. Segundo Fischer (2002), a gestão de pessoas busca gerenciar e orientar 

o comportamento humano no trabalho, definindo suas políticas, estratégias e práticas 

como modelo de gestão de pessoas, englobando inclusive a gestão de carreiras. 

Tonelli (2009, p.77) afirma que:  

 

A noção de carreira aparece no século XIX, quando da organização da 
sociedade industrial. A ideia de que uma pessoa possa ter méritos e que estes 
possam lhe dar algum lugar numa organização social só foi possível 
associada ao mundo do capitalismo industrial, organizado em torno do 
trabalho. Em outras palavras, a noção de carreira é muito recente na história 
da humanidade, assim como a noção de orientação vocacional.  

 

Para Dutra et al. (2008), a gestão de pessoas passa por grandes 

transformações, motivadas pela necessidade de atender às expectativas das 

empresas e dos profissionais. Dessa forma, pesquisadores da área se deparam com 

o conceito de competências individuais, consolidando-se como uma abordagem capaz 

de ampliar a compreensão da gestão de pessoas na empresa moderna. 

Há um consenso entre os pesquisadores de que a carreira pode ser entendida 

como a lógica das posições ocupadas pelas pessoas ao longo de suas vidas, ou seja, 

suas trajetórias, que são constituídas em torno de responsabilidades, e não mais, 

como no passado, em torno de cargos e funções (DUTRA, 2008). 

Segundo Chanlat (1995, p.68):  

 



15 

 

É difícil falar a respeito de carreira sem evocar as estruturas 
socioeconômicas, as características do mercado de trabalho, os valores 
dominantes, a cultura na qual a empresa está mergulhada e o contexto 
histórico dentro do qual os encaminhamentos profissionais se inscrevem. 

 

Nesse contexto, nota-se que as organizações buscam cada vez mais 

profissionais qualificados, assim como conhecimento e educação continuada tornam-

se condições para a permanência na organização. O panorama contemporâneo tem 

demandado, além de competências acadêmicas, que o profissional se desenvolva 

emocionalmente para lidar com as dificuldades existentes e cada vez maiores nas 

grandes organizações (TONELLI, 2009). 

Depois de tantas mudanças, as empresas estão descobrindo que o que 

diferencia uma organização de outra são as pessoas. O ser humano passa a ser 

reconhecido como o patrimônio mais importante da organização. 

Dessa forma, buscando alinhar as necessidades do mercado de trabalho ao 

perfil dos profissionais e alunos do curso de Administração, objetivou-se, com este 

projeto, investigar quais são as percepções de recém-formados de cursos de 

graduação em Administração sobre os aspectos negativos e positivos de sua 

formação, para sua inserção no mercado de trabalho na área.  

 
 

1.2 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Em artigo de Tonelli (2012), a autora destaca o questionamento feito pelo 

professor da Harvard Business School, Rakesh Khurana (2007 apud TONELLI, 2012 

p. 85): “Qual a legitimidade social da profissão do Administrador?” Rakesh Khurana 

(2007 apud TONELLI, 2012 p.85) argumenta que, mesmo depois de cem anos do 

desenvolvimento das Escolas de Administração nos Estados Unidos, e de sua 

propagação pelas Américas no pós-Guerra, a profissão passou por várias 

transformações sem ter alcançado o mesmo prestígio dos profissionais de cursos 

como Medicina ou Direito. “O autor destaca a importância de uma revisão completa 

na formação de uma nova liderança, que seja moral e intelectualmente rejuvenescida” 

(RAKESH KHURANA, 2007 apud TONELLI, 2012, p.85). De acordo com Rakesh 

Khurana (2007 apud TONELLI, 2012, p. 85):  

 

Nos Estados Unidos, essa legitimidade não se concretizou por diversas 
razões, entre elas o papel desempenhado pelos MBAs, que sempre trataram 
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seus alunos como consumidores. Os ideais morais e profissionais foram 
perdidos, especialmente depois que o mundo embarcou no capitalismo livre 
das últimas décadas.  

 

Dessa forma, com base nos questionamentos anteriores e através da 

observação in loco, como profissional da área de ensino, especificamente, lecionando 

em graduações e pós-graduações relacionadas ao curso de Administração, evidencia-

se a necessidade de aprofundamento no tema. A inserção no mercado de trabalho é 

uma crescente inquietação dos próprios alunos, assim como de muitos profissionais 

de Administração. Hipóteses que necessitam de um olhar aprofundado e investigação 

acurada, como a incerteza do aluno em relação à escolha profissional, número 

elevado de empresas familiares, em que o proprietário da empresa se torna o próprio 

administrador não necessariamente tendo formação superior na área, grades 

curriculares desatualizadas ou incoerentes com as necessidades do mercado de 

trabalho, remetem novamente ao artigo de Tonelli (2012, p.85): 

 

[...] no Brasil, a regulação das profissões atende a padrões distintos daqueles 
praticados nos Estados Unidos e Europa. Mas, tratemos aqui dos 
administradores, daqueles que fazem a graduação nessa especialidade em 
nosso país e se tornam executivos nas empresas. Eles têm um saber 
especializado e dominam tecnologias apropriadas? Atendem demandas 
sociais? Mantêm forte adesão a padrões éticos fundamentais? Essas são 
questões que, a meu ver, deveriam ser levadas em conta quando tratamos 
da formação de administradores e também profissionais de outras 
especialidades. [...] a aprendizagem das ciências humanas e uma visão 
crítica da realidade são fundamentais na formação dos administradores e 
podem contribuir para o desenvolvimento de líderes com a capacidade de 
inovar na gestão de empresas públicas e privadas, bem como garantir a 
sustentabilidade de nossa Terra[...] A legitimidade social da profissão será 
reconhecida se a geração atual e futura for capaz de contribuir para as reais 
necessidades de nossa sociedade. 

 

Sendo assim, este estudo visou entender quais são as percepções sobre a 

formação profissional e as competências necessárias para a inserção no mercado de 

trabalho de recém-formados do curso de graduação em Administração. A partir deste 

entendimento, teve-se o propósito de verificar a seguinte questão:  

 

“Existem convergências nas percepções de egressos dos cursos de 

graduação em Administração formados em até três anos, quanto a fatores 

facilitadores e dificultadores para sua inserção no mercado de trabalho?” 
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1.3 OBJETIVOS 

 

A partir da apresentação e delimitação do problema de pesquisa, nesta seção 

se propõe o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral investigar as percepções de egressos de 

cursos de graduação em Administração relativa a fatores facilitadores e dificultadores 

para inserção no mercado de trabalho propiciados por seus cursos. Para tanto, a 

pesquisa foi realizada em duas Faculdades Privadas, denominadas aqui como X e Y, 

localizadas na cidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar os egressos do curso de graduação em Administração, quanto 

a aspectos sociodemográficos, formação e atuação profissional. 

b) Identificar as percepções sobre a formação e as competências necessárias 

para a inserção no mercado de trabalho de egressos do curso de graduação 

em Administração. 

c) Identificar de que maneira os egressos pesquisados se inseriram no 

mercado e se há uma coerência com os fatores percebidos por eles quanto 

às competências para sua inserção no mercado de trabalho. 

 

1.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

O mercado de trabalho atual impõe novos desafios às organizações e aos 

profissionais que nelas pretendem se inserir. Novas formas de trabalho, profissão e 

carreira se refletem na postura profissional das pessoas. Os profissionais precisam 

estar cientes das qualidades e competências que o mercado de trabalho exige e nada 

melhor que iniciar o planejamento da carreira dentro do ambiente universitário, 

enquanto aluno. Entender as expectativas do mercado de trabalho na fase acadêmica 

auxilia os acadêmicos na vida profissional, pois nessa fase eles têm possibilidade de 

desenvolver as competências, habilidades e atitudes esperadas pelas empresas. 



18 

 

Nesse sentido, este estudo contribuiu para identificar quais são as percepções 

de recém-formados de cursos de graduação em Administração em relação ao seu 

processo de formação, diante das condições de sua inserção no mercado de trabalho 

e das demandas vivenciadas no ambiente profissional. Também se investigou se 

esses profissionais, em sua maioria, têm conseguido exercer o cargo de gestão depois 

de formados. 

Dessa forma, através deste estudo, foi possível contribuir com a academia 

descrevendo um cenário sobre a relação entre a gestão de carreiras e os egressos e 

profissionais do curso de Administração, o que pode servir de referência e ponto de 

partida para outras pesquisas na área. 

Para as organizações, as contribuições são de suma importância, visto que o 

trabalho se propôs a identificar e analisar quais são as percepções de egressos de 

cursos de graduação em Administração sobre fatores facilitadores e dificultadores de 

sua inserção no mercado de trabalho, e, a partir destas informações, foi possível 

fornecer subsídios que estabeleçam uma melhor relação entre o mercado de trabalho 

e profissional graduado em Administração. Dessa forma, apresenta-se a possibilidade 

de realizar ajustes referentes ao planejamento da carreira ainda no ambiente 

universitário, para que, ao longo de sua formação acadêmica, o graduando em 

Administração possa entender e se preparar para as expectativas do mercado de 

trabalho. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO 

 

Nesta pesquisa foram analisadas as percepções de recém-formados de cursos 

de graduação em Administração em duas Faculdades, situadas no Noroeste 

Fluminense, no município de Itaperuna (RJ). Para isso, foi realizado um ensaio do 

processo estabelecido, ou seja, um teste piloto. Nessa fase, foi verificada a clareza, a 

simplicidade e a precisão das perguntas, a suficiência da amplitude do questionário e 

a clareza e a propriedade das instruções tanto para o pesquisador quanto para o 

respondente. 

O recorte temporal do estudo compreendeu o período entre os meses de 

novembro a dezembro de 2016.  

Diversos temas poderiam ser abordados no tocante ao foco do estudo, mas, 

em função da delimitação da pesquisa, esta pesquisa se atentou em temas 
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relacionados à evolução das escolas de Administração no Brasil, à gestão de carreiras 

em empresas contemporâneas e às perspectivas atuais do ensino e do mercado de 

trabalho. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo foi estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro de caráter 

introdutório, que abordou, além da contextualização do tema, a justificativa para 

realização da pesquisa, a formulação da situação problema, os objetivos, a 

delimitação e organização do estudo. 

No capítulo dois é apresentado o referencial teórico que norteou a pesquisa e 

que aborda a evolução das escolas de Administração no Brasil, a gestão de carreiras 

em empresas contemporâneas, a carreira em Administração e as competências para 

a formação do administrador. 

O capítulo três apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, os meios utilizados para obtenção dos resultados, a definição do método de 

pesquisa e o critério utilizado para coleta das entrevistas. 

No capítulo quatro encontra-se a apresentação e análise dos dados quanto às 

percepções dos egressos entrevistados. 

E, por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo e 

recomendações para futuras pesquisas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico que norteou a pesquisa, 

abordando a evolução das escolas de Administração no Brasil, a gestão de carreiras 

em empresas contemporâneas, a carreira em Administração e a competências para a 

formação do administrador. 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DAS ESCOLAS DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 

Ao estudar a história das ideias administrativas, percorre-se o caminho da 

construção de um campo do saber que visa maximizar um sistema produtivo mais 

eficiente, humano e benéfico para a sociedade como um todo. A história da 

Administração, como ciência, começa com a Revolução Industrial, em que ocorreram 

as grandes transformações tanto na economia, e na política, como no campo social 

(CFA, 2016). 

No entanto, os relatos mais frequentes sobre a ciência da administração 

definem o seu início em momentos mais tardios da Revolução Industrial, sobretudo 

nomeando as obras de Frederick Taylor e de Henri Fayol, em conjunto ou 

separadamente, como pontos de identidade para uma nova ciência da administração 

(CFA, 2016. p.15). 

A consciência da necessidade de novos conhecimentos administrativos, para 

responder aos desafios da nova ordem social e econômica trazida pela Revolução 

Industrial, aos poucos suscitou a busca da profissionalização das funções 

administrativas (CFA, 2016). 

De acordo com o Conselho Federal de Administração (CFA, 2015, p.22), no 

século XVIII, apareceram as primeiras escolas especializadas e, ao longo dos anos, 

elas foram se estendendo. Ainda segundo o CFA (2015, p.33), a primeira escola de 

Administração no Brasil e da América Latina foi a Escola Superior de Administração 

de Negócios (ESAN), fundada em 1941, com o objetivo principal estatutário de 

empreender estudos e pesquisas no campo da administração pública e privada, bem 

como promover a formação de pessoal para o exercício dessas atividades. 

Ainda segundo o CFA (2015, p.34), vale ressaltar que:  
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Em 1946 foi criada, no Brasil, a Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administrativas (FCEA) da Universidade de São Paulo (USP). Inicialmente, a 
nova Faculdade oferecia dois cursos: Ciências Econômicas e Ciências 
Contábeis e Atuariais. Posteriormente, a FCEA foi reorganizada em cinco 
graduações distintas: Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Ciências 
Atuariais, Administração de Empresas e Administração Pública. A 
contribuição da USP foi considerável. Naquela universidade foram formados 
no ensino superior 12 dos 42 presidentes brasileiros e 53 ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

No ano de 1952, desponta a Escola Brasileira de Administração Pública da 

Fundação Getúlio Vargas (EBAP/FGV), como um marco da primeira escola de 

administração pública do Brasil e da América Latina, na cidade do Rio de 

Janeiro(CFA,2015). 

A EBAP surgiu através de uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e as 

Organizações das Nações Unidas (ONU). Com o intuito de atender à demanda por 

profissionais qualificados na área pública no país. A EBAP passou a se chamar Escola 

Brasileira Administração Pública e de Empresas (EBAPE) em 2002, o que ratifica a 

sua atuação no setor privado, que sempre existiu desde sua origem. A EBAPE 

conquistou ao longo do tempo credibilidade e legitimidade, agregando conhecimento 

de alto nível para os seus acadêmicos (CFA, 2016): 

 

Constata-se que o objetivo da FGV era a formação de profissionais para 
atender o setor produtivo, e a cidade de São Paulo foi escolhida como lócus 
de fomento desse trabalho por ser considerada o centro das atividades 
econômicas e produtivas do Brasil, e assim foi criada, em 1954, a EAESP - 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo (ROMUALDO, 2012, 
p.114). 

 

De acordo com Romualdo (2012, p.114-115), a Universidade de São Paulo 

(USP) foi criada em 1934, e a Faculdade de Economia e Administração (FEA) foi 

criada em 1946. Dessa forma, instituições como FGV, EBAPE, EAESP e a FEA-USP, 

foram pioneiras na formação de profissionais de qualidade, porém, a quantidade de 

bacharéis formados era pouca, diante da demanda do sistema econômico da época. 

Assim, a “A LDB – Leis, Diretrizes e Bases de 1961 configura-se como o primeiro 

passo para a garantia da privatização que se seguiria no Ensino Superior nas 

próximas décadas” (ROMUALDO, 2012. p.115). 

No entanto, em pleno ano de 2016, o Brasil vive momentos de dificuldades e 

crises de natureza econômica, social e política. Nessas circunstâncias, as instituições 

de ensino não podem se desorientar, precisam participar e analisar tudo o que está 
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acontecendo, possibilitando direções por meio de adequada formação e capacitação 

de profissionais, aumentando assim suas possibilidades aliadas à pesquisa e à 

interação social. Uma das oportunidades para permitir o ingresso na educação 

superior a um grande contingente de pessoas, cuja demanda não para de crescer, 

principalmente no Brasil, é a gestão de carreiras, que vem sendo utilizada por 

instituições de ensino. 

Seguem, no quadro1, os dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

referentes ao número de Instituições de Ensino Superior em Administração existentes 

no Brasil, por região geográfica. 

 

Quadro 1 –Número de IES x número de cursos x número de alunos 

Região 
Geográfica 

IES Cursos Alunos 

Nº % Nº % Nº % 

Centro-Oeste 169 10,0% 1.659 10,3% 123.417 9,1% 

Nordeste 313 18,5% 2.501 15,6% 234.103 17,3% 

Norte 111 6,6% 1.255 7,8% 94.118 6,9% 

Sudeste 788 46,7% 7.012 43,7% 654.830 48,4% 

Sul 308 18,2% 3.633 22,6% 247.779 18,3% 

Total 1.689 100% 16.060 100% 1.354.247 100% 

Fonte: Censo 2014-INEP/MEC (BRASIL, 2014). 

 

 Na seção a seguir são discutidas as competências para a formação do 

administrador, norteadas pela Resolução CNE/CES 4/2005 (BRASIL, 2005). 

 

2.1.1 Competências para a formação do Administrador 

 

Fleury e Fleury (2001, p. 21) definem a competência como “um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, agregando valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. 

A literatura apresenta diversos tipos de competências, mas este estudo está 

relacionado especificamente com a formação profissional dos egressos do curso de 

Graduação em Administração. 
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Conforme institui a Resolução CNE/CES 4/2005 (BRASIL, 2005), em seu artigo 

4º, o Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

 

Art. 4o - O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a 
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 
habilidades:  
I – reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar es-
trategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;  
II – desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais;  
III – refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e 
gerenciamento;  
IV – desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores 
e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim 
expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais;  
V – ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e 
das implicações éticas do seu exercício profissional;  
VI – desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 
atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 
profissional adaptável;  
VII – desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar 
projetos em organizações; e  
VIII – desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais. 

 

Regio et al. (2012) destacam que, através da avaliação dos cursos de 

graduação, é possível mensurar a adequação dos profissionais graduados às 

exigências do mercado, o que possibilita verificar o quanto o processo de ensino-

aprendizagem contribuiu para o desenvolvimento das competências necessárias para 

o desempenho da profissão.  

Percebe-se que a avaliação dos cursos, agregada a um sistema de 

acompanhamento de egressos, propicia maior êxito no processo, como proposto por 

Lousada e Martins, que “sinalizam para a importância do planejamento e 

desenvolvimento de sistemas de acompanhamento de egressos como um dos 

mecanismos capazes de promover a contínua melhoria do processo de ensino-

aprendizagem”(LOUSADA; MARTINS, 2005 apud REGIO et al., 2012, p. 137). 
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 O processo de ensino-aprendizagem precisa considerar que, ao contrário do 

que nos disseram na escola, não somos todos iguais. Robbins e tal. (2010, p.48) 

destacam que “a maioria de nós está à esquerda ou à direita da mediana em alguma 

curva de distribuição normal de habilidades”. Para Robbins e tal. (2010), todos os 

indivíduos têm pontos fortes e pontos fracos, que podem tornar uma pessoa melhor 

ou pior que outras, na realização de determinadas atividades. Assim, do ponto de vista 

da Administração, as pessoas têm habilidades diferenciadas. 

 

2.1.2 O ensino superior de Administração 

 

Historicamente, o ensino de administração no Brasil permeou três momentos 

quanto à sua regulação, que foram marcados pelos currículos mínimos, aprovados 

em 1966 e 1993, culminando com as Diretrizes Curriculares Nacionais, homologadas 

em 2003 (SILVA, 2007, p.4): 

 

O ensino de administração no Brasil encontra como precedente, para sua 
organização, a regulamentação da profissão de Técnico em Administração, 
através da Lei nº4.769/1965, que tornava o exercício da profissão privativo 
àqueles que possuíam a formação. Porém, a sua primeira regulamentação 
data de 08 de julho de 1966, através de uma resolução não numerada, que 
fixou o mínimo conteúdo e duração do curso.  

 

De acordo com o CFA (2015, p.38), “em 20 de junho de 1966 foi promulgado o 

Decreto nº 58.670 para a promoção de medidas para regulamentar a Lei nº 4.769, um 

ano depois, o Decreto nº 61.394, de 22 de dezembro de 1967, regulamentou a 

profissão de Técnico de Administração”. 

O primeiro fato relevante no século XX, para a Administração no Brasil, foi a 

criação da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração 

(ANGRAD), representando os cursos de graduação da área junto ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas, a Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), 

como também junto a toda a sociedade brasileira (CFA, 2015). 

A Angrad e o CFA são parceiros na busca pela excelência na qualidade das 

Instituições de Ensino Superior da área, ao mesmo tempo em que incentivam e 

promovem a melhoria do ensino da Administração no Brasil. 
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Atualmente, as IES que investem na busca constante da qualidade do ensino 

garantem maior empregabilidade para os seus egressos, o que se torna um diferencial 

competitivo num mercado tão acirrado. As pessoas com ensino superior têm maiores 

chances de conseguir um bom emprego, em comparação àquelas que têm apenas 

educação primária ou secundária. 

Na seção seguinte, é abordada a empregabilidade, considerada como a 

capacidade da pessoa de conquistar e se manter em um emprego. 

 

2.1.3 Empregabilidade 

 

A discussão que permeia a empregabilidade no mundo do trabalho é um dos 

temas centrais da sociedade contemporânea. Segundo Lena (2010, p.35), “a 

empregabilidade é a capacidade do indivíduo de conseguir novas oportunidades de 

emprego, manter-se empregado e também de conseguir promoções, por meio de seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes”. 

A empregabilidade sempre existiu, mas era mais percebida nos altos escalões 

corporativos. 

Um dos pioneiros na defesa da empregabilidade, Bridges (1995 apud 

LEMOSetal.,2006, p. 51), discorre sobre as tendências que se acentuaram no mundo 

do trabalho na década de 1990 e que, segundo o autor, levarão ao declínio irreversível 

dos empregos: “a informatização crescente das empresas, o avanço da tecnologia das 

comunicações, a reengenharia e a deslocalização do trabalho”. Ao discutir o novo 

ambiente empresarial, o autor enfatiza que o trabalho a ser realizado no futuro próximo 

estará cada vez menos contido no invólucro que chamamos emprego. Há e ainda 

haverá muito trabalho a ser executado, mas a instituição emprego está com seus dias 

contados. 

De acordo com Lena (2010, p.35), os componentes da empregabilidade são 

comparados com uma espécie de cefalópode, no qual cada espécie possui diferentes 

quantidades de tentáculos, que podem ser usados para aproveitar as oportunidades 

num ambiente de mudanças constantes, conforme a figura 1. 
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Figura 1 –Componentes da empregabilidade 

 

Fonte: Adaptado de Lena (2010, p.35). 

 

Os dez componentes da empregabilidade, segundo o autor, são perguntas 

que levam o indivíduo a uma autoavaliação de aspectos relacionados à 

empregabilidade. Estes dez componentes da empregabilidade, de acordo com Lena 

(p. 35-37), são definidos da seguinte forma: 

 

Primeiro componente: “Como está o mercado de trabalho na área em que você 

atua?” 

O mercado de trabalho é constituído por um grande número de profissionais. 

Essa quantidade permite ao contratante peneirar os candidatos de forma mais 

eficiente. Normalmente, quando o mercado está saturado de profissionais de 

uma área, a rotatividade aumenta e as garantias e benefícios para fixação 

numa empresa tornam-se menos atrativas. 

 

Segundo componente: “Há necessidade de formação no seu ramo de atividade?” 

Hoje em dia, a formação é fundamental para a empregabilidade, por isso, as 

instituições de ensino se preocupam cada vez mais com a formação 

direcionada para o mercado de trabalho. 

 

Terceiro componente: “Você tem experiência de mercado?” 

A experiência permite ao profissional vivenciar os conhecimentos adquiridos 

durante sua formação, e é com ela que o indivíduo consegue enxergar de forma 

clara e objetiva as possíveis soluções e implementá-las com maior grau de 

eficácia. 
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Quarto componente: “Seu ramo de atividade está em evidência?” 

 As áreas do conhecimento são cíclicas, ou seja, de acordo com as 

necessidades do mercado, elas têm maior ou menor grau de importância. 

 

Quinto componente: “Como andam suas competências gerais e específicas?” 

A empregabilidade exige profissionais especialistas como generalistas, que 

dominem uma ou mais áreas, portanto, os conhecimentos adquiridos e 

acumulados durante toda a vida, além da habilidade em lidar com diferentes 

situações, fazem a diferença na capacidade de realizar. 

 

Sexto componente: “Como é sua rede de relacionamento, sua network?” 

Trata-se da sua rede de relacionamentos, ou seja, o conjunto de pessoas que 

você conhece e que podem ajudar a alavancar sua carreira ou sua empresa. 

 

Sétimo componente: “Quais são suas características de personalidade?” 

As empresas buscam profissionais que dominem processos dos mais variados, 

como também que dominem aspectos pessoais de relacionamento com o meio, 

como por exemplo: proatividade, capacidade de tomada de decisão em 

momentos de pressão e estresse emocional, entre outros. 

 

Oitavo componente: “Como estão sua aparência e sua postura?” 

A aparência de um profissional é composta por aspectos como o tipo e estilo 

de se vestir, a postura corporal, a forma de falar, o tom de voz, entre outros, 

que impactam na empregabilidade. 

 

Nono componente: “Como anda sua automotivação?” 

O conjunto de fatores psicológicos conscientes ou inconscientes determina a 

conduta de um indivíduo. 

 

Décimo componente: “Você se adapta facilmente às novas situações?” 

O profissional que consegue se adaptar ao meio com rapidez possui um alto 

índice de empregabilidade.  
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Além dos componentes conceituados anteriormente, o autor destaca que um 

aspecto de suma importância para a empregabilidade é a capacidade de o indivíduo 

saber para onde quer ir, como chegar lá, o que será necessário e em quanto tempo. 

Lemos (2012) entende que, apesar de a empregabilidade ser endereçada ao 

profissional que pretende aumentar suas chances de inserção no mercado de 

trabalho, o termo também vem sendo utilizado pelas empresas. 

Enfim, a empregabilidade depende da capacidade que uma pessoa tem para 

fazer a gestão da sua própria vida e carreira. Diante disso, é necessário que ela 

entenda a gestão de carreiras em empresas contemporâneas, tema que será 

abordado na próxima seção. 

 

2.2 A GESTÃO DE CARREIRAS EM EMPRESAS CONTEMPORÂNEAS 

 

Dutra (2010, p. 59) afirma que existe uma resistência natural, por parte das 

pessoas, em relação ao planejamento de suas vidas profissionais, pois muitas 

pessoas consideram a trilha profissional como algo dado, e outras resistem por não 

terem recebido estímulos ao longo de suas vidas: “A resistência ao planejamento 

individual de carreira é ainda muito grande no Brasil. As pessoas tendem a guiar suas 

carreiras mais por apelos externos, tais como remuneração, status, prestígio etc.” 

(DUTRA, 2010, p. 59). 

Por meio de pesquisas realizadas no Brasil, foi possível observar que as 

pessoas visualizam a gestão de suas carreiras como identificação de oportunidades 

na organização nas quais atuam, ou no mercado de trabalho como um todo. Tal ação 

leva a um movimento de fora para dentro, ou seja, a percepção que as pessoas têm 

de que as possibilidades oferecidas influenciam nas suas escolhas.  

Essa forma de pensar a carreira leva muitas pessoas a cometerem alguns 

enganos, como, por exemplo, visão restrita de oportunidades, armadilhas profissionais 

e falta de foco (DUTRA, 2010, p. 59-60). Conforme London e Stumph: 

 

Carreira são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados 
durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e a 
ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações 
individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Da 
perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação de sua 
experiência profissional, enquanto, da perspectiva da organização, engloba 
políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis 
organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Estas perspectivas 
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são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de constante ajuste, 
desenvolvimento e mudança (LONDON; STUMPH,1982 apud DUTRA, 2011, 
p. 17). 

 

O conceito de carreira, citado por London e Stumph (1982 apud DUTRA, 2011, 

p.17), abriga conceitos relevantes, pois não trata a carreira como um seguimento 

linear de experiências e trabalhos, mas como uma sequência de transições que 

variam em função das pressões sobre o indivíduo, derivadas do próprio indivíduo e do 

ambiente no qual ele está inserido.   

Quando se fala de planos de carreira, as pessoas normalmente têm em mente 

planos que demonstram claramente as possibilidades de crescimento profissional, no 

qual se tem um percurso contínuo, que, se for trilhado pela pessoa, a conduzirá ao 

sucesso, à riqueza e à realização profissional. Quando se olha para o dia a dia de 

uma empresa, percebe-se a carreira como uma sucessão de acontecimentos 

inesperados, tanto para as pessoas quanto para a empresa. Portanto, a carreira deve 

ser repensada pelas empresas, considerando a nova configuração do mundo do 

trabalho. 

Cavazotte, Lemos e Viana (2012, p. 165) falam sobre as novas configurações 

das carreiras: 

 

A literatura que discute a configuração atual das carreiras destaca uma 
transformação substantiva em sua estrutura. Em oposição às carreiras 
organizacionais tradicionais, delineiam-se as denominadas “carreira sem 
fronteiras” e “carreira proteana”, refletindo em sua constituição mudanças no 
mercado de trabalho. Autores como Arthur e Rousseau (1996) apontam para 
o declínio das carreiras organizacionais, que ofereciam aos indivíduos a 
perspectiva de ascensão periódica em uma mesma empresa, o que permitia 
a construção de vínculos de longo prazo entre trabalhador e organização. O 
auge dessa configuração situou-se entre o pós guerra e os anos 70, o que 
condicionou as gerações que ingressaram no mercado de trabalho nesse 
período a planejarem suas carreiras em simbiose com as organizações. Não 
era incomum, mas desejável, aspirar a um emprego em uma única empresa, 
por toda a vida. 

 

Dessa forma, é importante compreender a dinâmica das carreiras nas 

organizações e no mercado de trabalho, pois isto permite que o gestor e/ou a 

organização enxergue os problemas e armadilhas na gestão de pessoas, o que 

normalmente não conseguiria perceber de outra forma. 
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2.2.1 Modelos de carreira 

 

Conforme Dutra (2010, p.67-68), a trajetória de carreira compreende três 

momentos bem definidos, no que tange à gestão do desenvolvimento: 

a) Início: a entrada na carreira é bem clara para a empresa e para as pessoas. 

Quase sempre é possível estabelecer com precisão os requisitos e as 

condições de acesso. 

b) Crescimento: as organizações em geral monitoram bem o início do processo 

de crescimento das pessoas na carreira, depois as deixam completamente 

abandonadas; em contrapartida, as empresas mais bem estruturadas 

estabelecem o percurso decrescimento.  

c) Final: raramente as organizações e as pessoas têm clareza sobre o final da 

carreira. Em muitas empresas, há pessoas que já estão no teto de suas 

carreiras há muitos anos, sem perspectivas de desenvolvimento e 

bloqueando o acesso a pessoas que vêm crescendo. Contudo, o 

fundamental na transparência sobre o final da carreira é a possibilidade de 

a pessoa preparar-se para outra carreira com o suporte da empresa. 

 

Dutra (2010, p.138-139) ressalta que as novas trajetórias de carreiras têm 

recebido classificações que as caracterizam e as diferenciam entre si, como pode ser 

observado no quadro2.  

 

Quadro 2–Características de perfis de carreiras 

Carreira Características 

 

Tradicional 

 Vínculo trabalhista contínuo com o mundo organizacional. 

 Preferencialmente trabalhando para o único empregador durante toda a vida. 

 A empresa controla a carreira dos seus funcionários. 

Sem 
fronteiras 

 O indivíduo organiza suas metas, expectativas e caminho para além dos limites 
da organização e independente das trajetórias impostas por ela, mas em função 
das suas perspectivas de desenvolvimento e rede de contatos. 

 Tem foco na empregabilidade. 

Portfólio 
 O indivíduo trabalha simultaneamente para várias organizações, formando um 

portfólio de empregadores ou clientes. 

Proteu 
 Autodireção em busca de realização em seu trabalho. Aprendizagem contínua e 

autoconsciente. 
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 Pode acontecer tanto em organizações quanto em trabalhos autônomos. 

 É gerenciada pela pessoa, não pela organização. 

 Valorizam-se as experiências, habilidades, aprendizagens, transições e 
mudanças de identidade que se acumulam ao longo da vida 

Caleidoscópio 

 Parte da premissa de que, durante a vida profissional, uma pessoa altera suas 
prioridades quanto a maiores: desafios; balanço entre trabalho e família; busca 
de autenticidade naquilo que faz. 

 Ênfase tanto no mundo profissional quanto na vida pessoal. 

Customizadas 

 Trajetórias de carreiras tradicionais que são interrompidas por um dos três 
aspectos: redução do regime de trabalho de tempo integral para parcial, com 
redução proporcional de salário; descontinuidade na participação na força de 
trabalho, como pedidos de licença não remunerada; e alteração do vínculo 
empregatício para uma relação de emprego mais dinâmica e transacional. 

 A pessoa deseja continuar trabalhando para a mesma organização, mas em 
formato diferenciado (customizado). 

Fonte: Adaptada de Dutra (2010, p.138-139). 

 

Praticamente, qualquer carreira que não se enquadra ao perfil da tradicional, 

encontra-se no conjunto das novas carreiras: 

 

Existem diversas mudanças na sociedade que estão acontecendo que 
influenciarão em aspectos relacionados ao mercado de trabalho e ao próprio 
trabalho, de modo a destacar a importância do planejamento de carreira 
(MIANO; VIEIRA, 2010, p. 3). 

 

A pessoa não deve seguir a carreira como um caminho rígido, mas sim, como 

uma série de posições e de trabalhos por ela realizados.  

Dutra (2011, p.18) ainda destaca que as pessoas cada dia mais estão tendo 

consciência acerca de suas próprias carreiras, chocando-se com as empresas, que 

se encontram despreparadas nesse sentido. Tal falta de preparo pode ser observada 

na forma autoritária como as organizações pensam sobre a carreira de seus quadros. 

Outras vezes, pela ausência de competência para gestão de carreiras, ou falta de 

adequação de políticas e práticas específicas, como pela falta de competência técnica 

e gerencial.  

Apresentados os modelos de carreira, faz-se necessário elucidar 

especificamente a carreira em Administração, que é objeto de estudo desta 

dissertação. 
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2.2.2 A carreira em Administração 

 

Silva (2013, p. 7) aponta que a administração é sempre necessária quando há 

um agrupamento de pessoas que trabalham juntas em uma organização, e que as 

funções gerenciais devem ser desempenhadas pelas pessoas que são responsáveis 

por atividades organizadas. Dessa forma, as funções do administrador correspondem 

aos elementos da Administração, que Fayol (1916 apud ROBBINS et al., 2010) 

definira como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, mas com uma 

roupagem atualizada. Ao longo do desenvolvimento das teorias da administração, 

foram estabelecidas quatro funções básicas do administrador: planejar, organizar, 

liderar e controlar(figura 2). 

 

Figura 2–As funções administrativas e suas características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2013, p.10). 

 

 

 

- estabelecer objetivos e missão 

- examinar as alternativas 

- determinar as necessidades de 

recursos 

- criar estratégias para o alcance 

dos objetivos organizacionais 

1-Planejamento 
 

- desenhar cargos e tarefas 

específicas 

- criar estrutura organizacional 

- definir posições de staff 

- coordenar as atividades de 

trabalho 

- estabelecer políticas e 

procedimentos 

- definir a alocação de recursos da 

organização 

2- Organização 

 

 

 

- conduzir e motivar os 

empregados na realização das 

metas organizacionais  

- estabelecer comunicação com os 

trabalhadores 

- apresentar solução dos conflitos 

- gerenciar mudanças da 

organização 

3- Direção 
 

 

 

-medir o desempenho dos 

empregados 

- estabelecer comparação do 

desempenho com os padrões 

- tomar decisões necessárias para a 

melhoria do desempenho da 

organização  

4- Controle 
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Antes de tratar da questão específica da carreira do administrador, faz-se 

necessário compreender as principais características das funções administrativas, 

conforme a figura 2. 

Uma carreira em Administração no Brasil tem muito a oferecer, pois geralmente 

os salários e benefícios para os administradores são bons, além de os cargos 

administrativos proporcionarem status e prestígio. Os cargos na administração exigem 

uso de julgamento e exercício de responsabilidade do profissional, pois este trabalha 

continuamente em contato com outras pessoas (MEGGINSON et al., 1998, p. 574). 

Porém, ressaltam Megginson et al. (1998, p. 574) “que, se você não gosta da 

pressão da responsabilidade e gosta de ser independente, em vez de trabalhar com 

os outros, então com certeza uma carreira em administração não é para você”. 

Os cargos administrativos variam desde presidentes de grandes empresas até 

supervisores. Muitas das características pessoas que as empresas procuram nos 

administradores estão relacionadas com as habilidades humanas, conceituais e 

administrativas exigidas nos cargos administrativos. 

As dimensões frequentemente usadas para selecionar administradores, 

segundo Megginson et al. (1998, p. 585), são: comunicação oral, planejamento e 

organização, delegação, controle, determinação, iniciativa, tolerância ao estresse, 

adaptabilidade e tenacidade. 

Como pode ser constatado no quadro 3, a Administração é o curso superior 

com mais estudantes do país, obtendo 833.042 matrículas em 2012. Em segundo 

lugar, aparece o curso de Direito, com 737.271 matrículas, e em terceiro, o curso de 

Pedagogia, com 602.998 matrículas. 

 

Quadro 3 – Cursos com mais matrícula na graduação 
 

Curso Matrículas 

Administração 833.042 

Direito 737.271 

Pedagogia 602.998 

Ciências Contábeis 313.174 

Enfermagem 234.714 

Engenharia Civil 198.326 

Serviço Social 172.979 
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Psicologia 162.280 

Gestão de pessoal e 
Recursos Humanos 

157.753 

Engenharia de produção 129.522 
 

Fonte: Censo da Educação Superior 2012/INEP (BRASIL, 2012). 

 

Na lista dos cursos com o maior número de matrículas aparecem Ciências 

Contábeis, Enfermagem, Engenharia, Serviço Social, Psicologia, Gestão de Pessoal 

e Recursos Humanos e Engenharia de Produção. 

 

2.2.3 Orientação profissional 

 

As discussões sobre a orientação profissional não são recentes e têm sido 

sempre foco de atenção ao longo do desenvolvimento das organizações. A partir dos 

anos 1990, no Brasil, os executivos passaram a priorizar a orientação de carreira, em 

razão das atribuições de suas funções nas organizações ou em razão de interesses 

pessoais (DUTRA; FERREIRA, 2010). 

A partir de então, pôde-se observar, de acordo com Ferreira e Dutra (2010, p. 

155), a emergência de três diferentes práticas de orientação profissional: o mentoring, 

o aconselhamento de carreira e o coaching executivo. Tais práticas, ainda segundo 

os autores, auxiliam nas reflexões em diferentes fases da carreira; para jovens que 

estão ingressando no mercado de trabalho; para profissionais experientes focados no 

desenvolvimento ou transição de carreiras, e para profissionais mais seniores, ao que 

se nomeou pós-carreira: 

 

Em linhas gerais, a orientação envolve reflexões sobre capacidades, 
características, motivações e objetivos pessoais, assim como sobre as 
circunstâncias e possibilidades do ambiente social e profissional no qual a 
pessoa se situa ou para onde irá deslocar-se. (DUTRA; FERREIRA, 2010, p. 
156) 

 

A reflexão sobre a escolha profissional possibilita ao indivíduo observar os 

possíveis caminhos existentes, assim como a viabilidade de direcionar suas ações à 

evolução da carreira. 

Serão discutidas, a seguir, as características e aplicações do mentoring, do 

aconselhamento de carreira e do coaching executivo, além de suas contribuições para 

a orientação profissional. Essas três práticas “têm se mostrado cada vez mais 
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presentes no cenário organizacional, vinculadas a objetivos de orientação, 

desenvolvimento profissional, melhoria de desempenho e reflexões sobre carreira” 

(DUTRA; FERREIRA, 2010, p.157). 

A prática de orientação profissional mais antiga é o mentoring. Seu primeiro 

registro foi feito na obra Ilíada, de Homero. De acordo com Ferreira e Dutra (2010, 

p.158), “o mentoring, considerando-se o conceito clássico, está direcionado a jovens 

profissionais em início de carreira, com o propósito de orientação durante a construção 

de sua identidade profissional”. 

O objetivo do mentoring é assessorar o orientado na identificação das 

oportunidades de carreira, na definição de critérios de análise das oportunidades e, 

por fim, na seleção de alternativas que melhor possibilitem a conquista de seu projeto 

de vida. “As empresas brasileiras têm adotado o mentoring como prática para orientar 

pessoas que acabam de assumir posições gerenciais ou para trabalhar pessoas em 

início de carreira e que apresentam condições para crescer” (DUTRA; FERREIRA, 

2010, p.160). 

Conforme Ferreira e Dutra (2010), o aconselhamento de carreira foi 

apresentado primeiramente na obra de Parsons, em 1909, com uma abordagem de 

forma organizada, fundamentada a partir de metodologia científica. 

O aconselhamento de carreira foi se desenhando considerando diferentes 

momentos da carreira, como: a escolha profissional, que compreende principalmente 

os jovens do segundo e terceiro grau; o início da carreira profissional, quando o jovem 

dá início à construção da sua identidade profissional; os processos de consolidação 

da carreira, quando profissionais maduros buscam posições mais complexas em suas 

organizações ou no mercado de trabalho; e os processos de transição em suas 

carreiras ou a pessoas que estão em processo de aposentadoria (DUTRA; 

FERREIRA, 2010). 

O aconselhamento de carreira pode ser classificado em quatro categorias, 

conforme o quadro4, de acordo com o público ao qual ele se destina. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Quadro 4 –Aconselhamento de carreira x público ao que se destina 

Categoria Público 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Jovens que estão escolhendo uma carreira 

INÍCIO DA CARREIRA 
PROFISSIONAL 

Pessoas que estão entrando no mercado de trabalho 

CONSOLIDAÇÃO DE 
CARREIRA 

Profissionais maduros que querem reforçar 
características profissionais para torná-los mais maduros 

TRANSIÇÃO DE 
CARREIRA 

Profissionais maduros e que necessitam efetuar uma 
transição em suas carreiras 

Fonte: Adaptado de  Ferreira e Dutra (2010, p. 163-164). 

 

 O aconselhamento de carreira pode ser classificado a partir do vínculo do 

conselheiro com a empresa onde a pessoa a ser aconselhada trabalha. A partir de 

então, o aconselhamento é categorizado como interno ou externo. 

 O que diferencia o aconselhamento das outras práticas de orientação 

profissional é que ele se caracteriza por ser um trabalho episódico, que é oferecido 

para a pessoa como um suporte para uma decisão ou para o encaminhamento de um 

plano de carreira. Por sua vez, o mentoring e o coaching executivo se caracterizam 

como um processo que visa ajudar as pessoas em seu desenvolvimento (DUTRA; 

FERREIRA, 2010, p.165). 

 Ferreira e Dutra (2010) destacam que houve uma disseminação do coaching 

executivo pelas empresas brasileiras nos últimos anos. O coaching executivo auxilia 

os gestores no relacionamento com seus pares, com a equipe, com parceiros 

estratégicos e superiores.  

 O coaching é um processo único de desenvolvimento humano, uma vez que 

trabalha no aprimoramento de competências emocionais; psicológicas e profissionais 

do indivíduo. Coaching é um processo que visa aumentar o desempenho de um 

indivíduo (grupo ou empresa), com o objetivo de aumentar os resultados positivos, 

utilizando metodologias, ferramentas e técnicas conduzidas por um profissional. 

 O capítulo seguinte apresenta os aspectos metodológicos, os campos e 

sujeitos da pesquisa, a coleta de dados, o tratamento dos dados e as limitações do 

método. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo se apresenta a metodologia da pesquisa, os meios utilizados 

para obtenção dos resultados, a definição do método de pesquisa e os critérios 

utilizados para a coleta dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa caracteriza-se por ser predominantemente do tipo exploratória, que 

tem como objetivo ajudar a compreender o problema estudado pelo pesquisador, 

explorando o que está acontecendo e fazendo perguntas a respeito (GRAY, 2012). O 

trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica, que consiste na definição dos 

assuntos a serem pesquisados. A pesquisa bibliográfica é definida por Fink (2005, p. 

3 apud GRAY, 2012, p. 87) como: “um método sistemático, explícito e reproduzível, 

para identificar, avaliar e sintetizar o corpo existente de trabalho completo e registrado, 

produzidos por pesquisadores, estudiosos e profissionais”. 

Segundo Gil (2008, p.27): “As pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores.” 

Para tanto, foram utilizados, na pesquisa bibliográfica, livros, artigos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. Uma revisão dos trabalhos 

produzidos nos últimos anos sobre temas relacionados ao assunto em foco neste 

estudo permitiu identificar a diversidade de abordagens. Segundo Shulman (1999, 

apud GRAY, 2012, p.84): “Uma revisão bibliográfica abrangente possibilita a 

‘geratividade’, ou seja, a capacidade dos pesquisadores de aprofundar o estudo dos 

que vieram antes”. 

Para Gray (2012, p.84-85), uma revisão bibliográfica tem o intuito de 

proporcionar um entendimento atualizado do tema, sua importância e sua estrutura, 

além de identificar questões e temas importantes que se apresentem para mais 

pesquisas, particularmente onde houver lacunas no conhecimento atual, além de 

auxiliar futuros pesquisadores a entender por que a pesquisa foi feita, seu desenho e 

sua direção, e ajudar outros a replicarem o processo de pesquisa. 
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O estudo de caso deve ser baseado em coleta de dados, executada através de 

questionários, e estes por sua vez tendem a se concentrar na coleta de informações 

atualizadas. Os estudos de casos normalmente produzem grandes volumes de dados, 

que devem ser mantidos em um banco de dados (GRAY, 2012). 

Yin (2003apud GRAY, 2012, p.201-202) “aponta que a maior parte das 

investigações científicas tem que ser replicada por muitos exemplos do experimento, 

e os estudos de caso também podem se basear em múltiplos casos da mesma 

questão ou fenômeno”. 

Dessa forma, apresenta-se os tipos de metodologias e ferramentas de pesquisa 

usados em outros estudos, para que possam guiar o desenho do estudo proposto. 

No que se refere à metodologia utilizada, considerou-se que a abordagem 

qualitativa é a que melhor atende aos objetivos deste estudo. De acordo com Charmaz 

(1995 apud GRAY, 2012, p.136-137):  

 

A pesquisa qualitativa é altamente contextual, sendo coletada em um 
contexto natural, da “vida real”, muitas vezes no decorrer de longos períodos. 
Sendo assim, vai além de um simples instantâneo ou uma secção transversal 
de eventos, e pode mostrar como e por que as coisas acontecem– 
incorporando, também, as próprias motivações, emoções e preconceitos das 
pessoas, bem como incidentes de cooperação e conflito interpessoal. 

 

Gray (2012, p.137) ainda observa que, “longe de carecer de rigor científico, a 

pesquisa qualitativa pode (em determinadas circunstâncias) até ser usada para testar 

hipóteses e verificar se as proposições teóricas são sustentadas pelas evidências”. 

Com o intuito de descobrir motivações básicas, preconceitos ou atitudes em 

torno de questões específicas, são utilizadas entrevistas de profundidade, que são 

conduzidas uma a uma, duram de 30minutos a mais de uma hora, e os dados 

resultantes fornecem percepções a respeito de motivações, opiniões, atitudes e 

consequências percebidas pelo entrevistado (MALHOTRA, 2011). 

Partindo dessa premissa, a escolha dessa abordagem faz-se pertinente, visto 

a necessidade de investigar, compreender e interpretar de forma aprofundada os 

fenômenos que norteiam o problema de pesquisa.  

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 
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Para representar a totalidade de alunos egressos dos Cursos de Administração 

de duas faculdades privadas, denominadas aqui como X e Y, localizadas na cidade 

de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, no período de novembro a dezembro de 

2016,oestudo concentrou-se em uma amostra de 20alunos, sendo dez entrevistados 

de cada instituição de ensino. 

Os sujeitos da pesquisa, que tinham se formado há três anos no máximo, foram 

escolhidos por conveniência, além da acessibilidade, em que a pesquisadora 

selecionou os membros mais acessíveis da população. A escolha das Instituições de 

Ensino também se deu pelo critério de acessibilidade, em virtude de a pesquisadora 

ter atuação profissional nessa localidade.  

Dessa forma, foram entrevistados 20egressos dos Cursos de Administração 

das Faculdades X e Y. Deste total, onze eram do sexo feminino, e nove, do sexo 

masculino. 

Para melhor compreensão dos sujeitos da pesquisa, o quadro 5 apresenta as 

suas características, no que tange à ocupação exercida antes de cursarem a 

graduação, ocupação que exercem depois da graduação, e sexo e ano de formação. 

 

Quadro 5 - Caracterização e codinome dos respondentes 

Codinome 
Ocupação exercida 
antes da graduação 

Ocupação que exercem 
depois de graduados 

Sexo 
Ano de 

formação 

E1 Auxiliar de serviços 
gerais 

Microempreendedor 
individual 

M 2014 

E2 Auxiliar de Manutenção Supervisor de Produção M 2015 

E3 Assistente de 
administração 

Gerente comercial M 2014 

E4 Auxiliar de Escritório Suporte de Vendas M 2015 

E5 Estudante Desempregada F 2015 

E6 Assistente de Logística Coordenador de 
Logística 

M 2015 

E7 Secretária consultório 
dentário 

Secretária consultório 
dentário 

F 2015 

E8 Estudante Auxiliar Administrativa F 2013 

E9 Auxiliar Administrativa Gerente Administrativa F 2013 

E10 Auxiliar Administrativo Auxiliar de 
Compensação RH 

F 2015 

E11 Auxiliar Administrativa Gerente Comercial F 2013 

E12 Auxiliar Administrativo Professor M 2014 
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E13 Recepcionista Gerente Administrativo F 2015 

E14 Professora Auxiliar Administrativo F 2014 

E15 Auxiliar de Departamento 
Pessoal 

Microempreendedora 
individual 

F 2015 

E16 Operador de Caixa Administrador M 2014 

E17 Design Gráfico Auxiliar de Comunicação 
e Marketing 

M 2015 

E18 Estudante Auxiliar de 
Departamento Pessoal 

F 2015 

E19 Auxiliar de Departamento 
Pessoal 

Analista de Recursos 
Humanos 

F 2014 

E20 Técnico em Análises 
Clínicas, servidor público 
concursado 

Técnico em Análises 
Clínicas, servidor 
público concursado 

M 2015 

Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

 

3.3 A COLETA DE DADOS 

 

Para efetivação apropriada do estudo, optou-se pela realização de entrevistas 

que objetivaram conhecer a percepção dos egressos de cursos de graduação em 

Administração sobre fatores facilitadores e dificultadores da inserção no mercado de 

trabalho, propiciados por seus cursos. A coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas semiestruturadas (Apêndice A), no período de novembro a dezembro de 

2016. 

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas pela própria pesquisadora e 

realizadas com os egressos das duas faculdades pesquisadas em caráter de 

anonimato. 

Importante ressaltar que o roteiro de entrevistas foi composto por perguntas 

semiestruturadas, sobre a caracterização dos egressos, o mercado de trabalho, 

orientação profissional e planejamento de carreira.  

O roteiro foi utilizado em um ensaio do processo estabelecido, o mais próximo 

das condições reais da pesquisa. Nessa fase foi possível verificar a clareza, a 

simplicidade e a precisão das perguntas, além da suficiência da amplitude do 

questionário. Dois sujeitos participaram do teste com o roteiro semiestruturado, sendo 

uma pessoa do sexo feminino, com faixa etária de 18 a 25 anos, e uma do sexo 

masculino, na faixa de 26 a 35 anos. Um deles diz cursar pós-graduação, e o outro, 
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não. Ambos são egressos do curso de Administração da Faculdade Y. As entrevistas 

foram realizadas no dia 3 de outubro de 2016 e foram consideradas válidas e, 

portanto, utilizadas no cômputo geral deste estudo. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Na análise de dados qualitativos, foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo, 

proposta por Bardin (1978), que essencialmente trata de fazer inferências sobre os 

dados, identificando de forma sistemática e objetiva características especiais (classes 

ou categorias) (GRAY, 2012, p. 405). Como suporte a tal análise, foi utilizado o 

software Atlas TI. 

Embora existam vários softwares que auxiliam em uma análise qualitativa, 

neste estudo foi utilizado o software Atlas TI, que possibilitou a organização dos dados 

tornando mais prática cada etapa. Por meio da Análise de Conteúdo, o que facilita 

cada etapa é possibilidade de se realizar de forma mais prática a pré-análise, a 

descrição analítica e a interpretação inferencial (BARDIN, 1978). 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

A pesquisa foi realizada em duas Faculdades escolhidas pela autora, sendo 

que a pesquisadora atua profissionalmente em uma delas, o que pode ser uma 

limitação quanto ao tratamento dos dados coletados, por haver a possibilidade de 

percepções pessoais. 

As Faculdades são localizadas na cidade de Itaperuna (RJ),situado na divisa 

com o Estado de Minas Gerais. O município se destaca como polo comercial e está 

se tornando um polo educacional na região Noroeste do Estado. 

Os resultados da pesquisa se limitam somente às informações coletadas 

considerando a amostra delimitada. Caso os sujeitos da pesquisa representassem 

toda a população, a pesquisa poderia ter resultados diferentes.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES À PESQUISA 

 

Neste capítulo apresenta-se os dados coletados na pesquisa, relativos às 

percepções dos egressos entrevistados, e a consequente análise realizada. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS FACULDADES X E Y 

 

A Instituição de Ensino aqui denominada X é a mais tradicional instituição de 

ensino de Itaperuna (RJ) e região. Desde 1967, ela vem se dedicando à educação em 

todos os níveis, formando profissionais de várias qualificações para a região. Por 

todas as cidades da região há profissionais de todas as faixas etárias formados nessa 

faculdade. 

A Faculdade X oferece nove cursos de graduação, contando com estrutura de 

ponta e profissionais qualificados para que seus alunos saiam preparados para o 

mercado de trabalho e para a vida acadêmica. Sua estrutura conta com laboratórios, 

anatômico, clínica psicológica, sala multimídia, auditório, além de oferecer programas 

de estágio em empresas privadas e no poder público. 

Já a IES denominada Y iniciou suas atividades em 2002, com seis cursos de 

graduação: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Nutrição, Fonoaudiologia, 

Ciências Biológicas e Serviço Social. Em pouco tempo, suas instalações ficaram 

insuficientes e foi necessário agregar dois novos prédios. Em dezembro de 2006, a 

faculdade passou a oferecer dois novos cursos: Fisioterapia e Sistemas de 

Informação. Em janeiro de 2008, a faculdade foi deslocada para a nova sede, dando 

início a uma nova fase, com a implantação de mais quatro cursos: Engenharia de 

Produção, Administração, Enfermagem e Arquitetura e Urbanismo. 

 

4.2 DADOS DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Observa-se que, em se tratando de gênero do público entrevistado, 55% são 

do sexo feminino, enquanto 45% são do sexo masculino.  

De acordo com os dados da pesquisa, pode-se perceber que a grande maioria 

dos entrevistados teve promoção em seus cargos exercidos depois de cursar a 

graduação em Administração, conforme quadro 5, na seção 3.2. 
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De acordo com o gráfico 1, verifica-se que a faixa etária predominante é de 26 

a 35 anos, representando 50% dos respondentes, seguida pela faixa etária de 18 a 

25 anos, com 40%. 

 

Gráfico 1– Faixa etária dos respondentes 

 

Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

Vale destacar que 80% dos entrevistados disseram que não cursaram uma pós-

graduação, enquanto somente 20% cursaram. Alguns relataram que pretendem em 

breve se matricular em uma pós para buscar novos conhecimentos na área. Outros 

informaram que ainda não estão cursando por não terem horários nem local fixo de 

trabalho e/ou também por falta de oferta de curso na área desejada. 

 

4.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de novembro e dezembro de 

2016, conforme a amostragem definida na metodologia de pesquisa, totalizando 

20sujeitos entrevistados. Todas as perguntas do roteiro de entrevista semiestruturado 

foram respondidas de forma tranquila por todos os entrevistados.  

Assim, com base nas entrevistas, foram possíveis as constatações 

classificadas por categorias, listadas no quadro 6. 
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Quadro 6 – Categorias delimitadas na pesquisa 

Formação profissional  

Fatores limitantes da inserção no mercado de trabalho 

Fatores facilitadores da inserção no mercado de trabalho 

Formas de ingresso no mercado de trabalho  

Serviços que a IES deveria oferecer  

Planejamento de carreira 

Programas de orientação de carreira 

Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

a) Formação profissional 

 

Nesse quesito, cem por cento dos entrevistados afirmaram que a formação 

profissional realizada por sua IES foi satisfatória.  

Pode-se perceber que a formação profissional adquirida ao longo da graduação 

proporcionou aos egressos amadurecimento pessoal e aprimoramento de habilidades 

técnicas, humanas e conceituais, que lhes permitiram e permitirão atuar 

profissionalmente nas mais diversas áreas da Administração. 

Contudo, ressaltam Veriguine et al. (2010) que o diploma de um curso superior 

não representa a garantia de trabalho, pois, atualmente, em algumas áreas, muitos 

recém-graduados acabam por trabalhar numa área bastante diversa daquela em que 

se formaram. 

Portanto, o exercício profissional da Administração atualmente ocorre num 

contexto cada vez mais dinâmico, com rápidas mudanças no ambiente dos negócios. 

Sendo assim, os administradores precisam muito mais do que um arsenal de técnicas 

gerenciais, sendo de suma importância o equilíbrio emocional para a carreira 

profissional do século XXI, além da busca constante pela reciclagem e atualização do 

conhecimento adquirido. 

Nesse sentido, apresenta-se algumas descrições das entrevistas: 

 

“Sim, foi satisfatória! Precisava de qualificação em nível superior, para avançar 

profissionalmente no mercado de trabalho.”(E3) 

“Foi satisfatória, porém, acho que deveria haver uma melhor inserção na prática 

das atividades (praticar o que foi ensinado na teoria).” (E8) 
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“Sim. A minha formação profissional me ajudou a adquirir conhecimentos para 

que eu pudesse assumir um cargo de gerência... O curso de Administração 

me deu ferramentas para lidar com situações diversas em que exigem 

responsabilidades e resoluções de problemas.” (E13) 

“Foi satisfatória, agreguei conhecimento à minha vida profissional, tive bons 

professores e muita troca de experiência.” (E14) 

 

b) Fatores limitantes da inserção no mercado de trabalho 

 

Quanto aos fatores que podem dificultar a inserção de um recém-formado no 

mercado de trabalho, os entrevistados demonstraram quase unanimidade em relação 

ao fator falta de experiência profissional. As palavras e expressões mais utilizadas 

para descrever os fatores limitantes para a inserção no mercado de trabalho foram: 

falta de experiência profissional, falta de conhecimento prático, dentre outros, 

conforme demonstrado no quadro 7. 

 

Quadro 7 –Recorrências de fatores limitantes da 
inserção no mercado de trabalho 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS (recorrências) 

Falta de experiência profissional 70% 

Falta de conhecimento prático 15% 

Insegurança 10% 

Crise econômica 5% 

Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

Pode-se perceber que a dinâmica das relações entre as empresas e a 

competitividade acirrada reflete um mercado de trabalho cada vez mais exigente e 

concorrido. Portanto, os fatores limitantes para a inserção do recém-formado no 

mercado são resultantes de dificuldades do próprio indivíduo, como: não se conhecer, 

não saber a direção a seguir, ou ainda, por não ter segurança ou ter dificuldade de se 

relacionar com os outros; associadas à falta de preparo dos alunos em relação ao 

conhecimento prático do mercado de trabalho, devido às políticas precárias de 

inserção ao emprego. Além disso, o próprio mercado requer experiência dos recém-

formados, o que muitas vezes a IES não lhes ofereceu ao longo da sua formação.  
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Lena (2010) aponta que as empresas têm interesse por profissionais que 

tenham habilidades na área e que sejam competentes para desempenhar tarefas e 

funções, ou seja, precisam de pessoas que tenham elevada produtividade e 

desempenho. 

A afirmação de Lena (2010) corrobora este estudo, que demonstra que para 

muitas empresas a experiência conta muito. Sendo assim, o recém-formado se depara 

com essa dificuldade. Mas esse cenário vem mudando. A cada dia empresas 

procuram por pessoas inovadoras e desafiadoras. Entretanto, o que pode dificultar 

essa inserção é a falta de conhecimento, não adquirido adequadamente na formação 

profissional, consequentemente impedindo que o jovem recém-formado encontre 

facilidades de entrar logo no mercado de trabalho. 

Algumas descrições das entrevistas, relacionadas ao tema: 

 

“Falta de experiência e qualificação.” (E5) 

“Hoje além da crise econômica, que todos já sabem, um entrave seria a 

inexperiência, falta de prática para agir, pois enfrentamos a falta de ‘tempo’ 

para repassar as atividades.” (E6) 

“A falta de experiência, pois muitas empresas procuram profissionais 

experientes, e um recém-formado não tem muita experiência na prática.” 

(E7) 

“O mais complicado éa falta de experiência, a faculdade é muito teórica, não 

nos prepara para a prática na empresa.” (E14) 

“A falta de experiência, pois quando um recém-formado não tem nenhuma 

experiência no mercado de trabalho, se torna bem difícil conseguir uma 

oportunidade de emprego.” (E19) 

“A distância entre a teoria dada em sala e a aplicação prática.”(E20) 

 

c) Fatores facilitadores da inserção no mercado de trabalho 

 

Os fatores facilitadores para inserção de um recém-formado no mercado de 

trabalho foram mencionados por todos os entrevistados. A categorização foi feita 

considerando-se as palavras utilizadas pelos egressos: conhecimento na área, 

proatividade, facilidade de comunicação, liderança e determinação(quadro 8). 
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Quadro 8 –Recorrências de fatores facilitadores da 
inserção no mercado de trabalho 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS (recorrências) 

Conhecimento na área 50% 

Proatividade 20% 

Facilidade de Comunicação  15% 

Liderança 10% 

Determinação 5% 

Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

Pode-se perceber que o fator predominante que os egressos consideram para 

conseguir seu espaço no mercado de trabalho é o conhecimento na área, portanto, é 

fundamental saber como utilizar as informações e o conhecimento já existentes nas 

organizações.  

Lemos (2013) destaca que a qualificação profissional deixa de ser somente 

uma atividade concentrada em um período da vida das pessoas, para tornar-se uma 

exigência constante pela atualização das capacidades adquiridas, ou seja, o indivíduo 

precisa permanentemente reciclar o conhecimento adquirido e buscar novas 

habilidades. 

Em se tratando de conhecimento, precisa-se considerar o teórico e o prático. 

Neste estudo foi possível perceber que o conhecimento teórico oferecido pelas IES foi 

extremamente satisfatório, como pode ser observado no grau de satisfação dos 

egressos em relação à formação profissional. Contudo, quando se trata de 

conhecimento prático, percebe-se uma lacuna, principalmente no que tange ao 

estágio, pois a IES deveria oportunizar e acompanhar o trabalho prático dos alunos 

via estágio. 

Em suma, uma preparação de qualidade por parte das IES proporcionará aos 

egressos desenvolver habilidades que os auxiliarão na inserção no mercado de 

trabalho. Uma IES comprometida atua como liame para tal inserção, pois busca 

através de parcerias oportunidades para seus formandos. 

A respeito do desenvolvimento de habilidades, identificou-se que os egressos 

percebem que, quando o indivíduo se conhece, ele tem mais segurança para tomar 

decisões, para realizar tarefas e otimizar resultados.  

Em síntese, foi possível analisar que, de acordo com os entrevistados, para se 

ter uma carreira de sucesso é preciso saber o que se deseja alcançar, é preciso saber 
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seus limites e conhecer suas capacidades. Portanto, é necessário  

autoconhecimento.  

Em relação à percepção dos egressos sobre suas habilidades, 45%deles 

afirmaram que conhecem suas habilidades e 55% afirmaram que desconhecem suas 

habilidades, conforme gráfico 2. Ressalta-se que 100% dos que afirmaram conhecer 

suas habilidades disseram que nunca realizaram um processo de autoconhecimento. 

 

Gráfico 2–Você conhece suas habilidades? 

 
Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

Seguem alguns depoimentos nesse sentido: 

 

“Proatividade, comunicação clara e precisa, e total conhecimento da área que 

se pretende atuar.” (E1) 

“Boa formação profissional, resiliência– profissionais positivistas, que, mesmo 

quando o mercado está em crise, conseguem enxergar oportunidades, são 

sempre determinados.” (E13) 

“Exige postura profissional, conhecimento, proatividade, tomada de decisão e, 

dependendo da empresa, outras atividades inerentes à função.”(E15) 

“Proatividade, comunicação e empatia.”(E18) 

 

 

d) Formas de ingresso no mercado de trabalho  

 

Segundo os dados pesquisa, os egressos consideraram que a maneira mais 

eficaz dese inserir no mercado profissional está relacionada ao conhecimento da 

atividade na prática, ao bom relacionamento com as pessoas, estar disposto a 

45%

55%
sim

não
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aprender constantemente, e estar aberto às oportunidades e perspectivas de 

crescimento. 

Para maior compreensão a respeito, as palavras e expressões mais utilizadas 

pelos egressos para descrever as formas de ingresso no mercado de trabalho, foram: 

estágio, networking e indicação. 

Assim, foi possível identificar que 80% dos entrevistados consideram o estágio 

como uma forma de se inserir no mercado de trabalho. Segundo seus depoimentos, 

o estágio tem extrema relevância, pois normalmente é o primeiro contato dos recém-

formados com a prática profissional. 

 

Quadro 9 –Recorrências da forma de ingresso no 
mercado de trabalho 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS (recorrências) 

Estágio  80% 

Networking 15% 

Indicação  5% 

Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

Cavazotte, Lemos e Viana (2012) relatam que o comprometimento de um 

funcionário com a empresa é importante para os negócios, em vista de suas 

associações com outras atitudes sobre o trabalho, como a satisfação com o emprego 

e com comportamentos dos indivíduos que influenciam a organização, assim como no 

desempenho de suas tarefas. 

Nesse sentido, nesta pesquisa foi possível perceber que as primeiras 

oportunidades profissionais dos entrevistados foram conseguidas, em sua maioria, 

através das redes de relacionamento (networking). Os pesquisados destacaram que, 

além de uma boa formação profissional, o networking é a principal ferramenta para ter 

acesso às melhores oportunidades. 

Pode-se ainda perceber, ao longo das entrevistas, que a indicação é o 

resultado do esforço de se criar e manter redes de relacionamentos, que são 

fundamentais para a construção de uma carreira de sucesso.  

Abaixo, seguem alguns depoimentos: 
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“Bem, eu já estava inserido quando iniciei a faculdade. Mas o networking tem 

sido o diferencial para a permanência e durabilidade no mercado de 

trabalho.” (E6) 

“Por indicação, e através de minha competência, dedicação e compromisso, 

conquistei a colocação.” (E7) 

“Comecei como estagiária e, pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido, foi 

abrindo novas portas.” (E8) 

“Consegui me inserir no mercado de trabalho através do estágio, é a forma 

mais comum, podendo ser o primeiro contato do recém-formado com a 

prática.” (E10) 

“Na empresa em que estou atualmente, fui inserido através do meu estágio, fiz 

o estágio e fiquei na empresa. Já surgiram novas oportunidades, as quais 

não pude aceitar por alguns quesitos. O que tem feito a diferença para mim 

é o networking.”(E16) 

“Rede de relacionamentos. Me qualificando e interagindo no ambiente da 

instituição de ensino que me formei, ali é uma grande vitrine.” (E18) 

 

e) Serviços que a IES deveria oferecer  

 

Em relação aos serviços destacados pelos egressos, que poderiam influenciá-

los na escolha por uma IES, 60% afirmaram a existência de uma empresa júnior 

atuante em sua área profissional; 25% afirmaram atividades de simulação de 

situações reais do mercado de trabalho; e 15% se referiram a uma parceria com 

empresas, com o intuito de que estas ofereçam mais oportunidades de estágios, 

conforme demonstrado no quadro 10. 

 

 

 

Quadro 10 –Recorrências de serviços que a IES deveria 
oferecer como preparação para o mercado de trabalho 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS (recorrências) 

Empresa Júnior /  60% 

Simulação de situações reais 25% 

Parceria com empresas 15% 

Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 
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Com base nas respostas dos egressos, foi possível identificar que há um 

reconhecimento geral de que, se a IES realizasse os serviços listados no quadro 10, 

isso poderia influenciá-los na escolha por esta IES. 

Além de encaminhamento dos alunos para o estágio e colocação profissional 

em empresas parceiras, e criação de escritórios-escola para que os alunos pudessem 

aprender a rotina de uma empresa no dia a dia, foi mencionada a importância de 

visitas técnicas para conhecer as rotinas de empresas de diferentes segmentos. 

Ratifica Romualdo (2012), que as competências e habilidades propostas à 

formação profissional do administrador somente terão êxito em sua concretização se 

realmente os Projetos Pedagógicos dos cursos alinharem a arte, a ciência e a prática. 

Nesse sentido, apresenta-se algumas falas das entrevistas: 

 

“Deveria ser realizado simulações de situações que possam ocorrer no 

cotidiano de uma empresa, visando desenvolver no aluno habilidades 

necessárias para a sua área de interesse.”(E2) 

“A Instituição poderia estabelecer contratos com algumas empresas, para que 

os alunos pudessem fazer estágios durante a graduação, para que assim 

fosse mais fácil serem efetivados.”(E7) 

“Para jovens que já estão na Universidade ou já se formaram, oferecer serviços 

de preparação para o mercado de trabalho. Este serviço poderia auxiliar 

pessoas que querem se inserir no mercado de trabalho ou redefinir sua 

carreira. Identificando as competências individuais, construindo o currículo, 

realizando simulações de entrevista e apoiando no desenvolvimento de um 

plano de carreira.”(E10) 

“A Instituição poderia oferecer oficinas com intuito de criar situações reais 

dentro da empresa, como: fechamento de orçamento, criação de um plano 

de marketing, recrutamento e seleção, entre outros.”(E17) 

 

f) Planejamento de carreira 

 

Atualmente, o ambiente corporativo está mais competitivo do que nunca, os 

profissionais mais antigos estão consagrados. Contudo, os jovens têm a vantagem de 

terem recursos que nenhuma geração passada obteve.  
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De acordo com Miano e Vieira (2010), no Brasil, a execução de planejamento 

de carreira individual ainda é pouco frequente. 

A afirmação de Miano e Vieira (2010) é ratificada neste estudo, ao demonstrar 

que85%dos egressos entrevistados não elaboraram um plano de carreira, embora já 

tenham pensado em fazer um planejamento nesse sentido. Eles reconhecem que é 

mais fácil crescer dentro de uma organização que valoriza e concede aos seus 

colaboradores boas oportunidades de colocação profissional, ou seja, em empresas 

que possuem plano de carreira.  

Do total de entrevistados, somente 15% disseram ter feito um planejamento 

pessoal de carreira, como se pode observar no gráfico 3. 

 

Gráfico 3–Você já planejou sua carreira? 

 
Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

Nota-se, também, que a maioria tem planos de crescimento profissional 

baseado em cursos de pós-graduação. Mas, só isto não basta, segundo os 

entrevistados, pois estes entendem que fica a cargo do colaborador traçar suas metas 

e objetivos e estabelecer um prazo determinado para cada etapa, além de saber 

aonde quer chegar para alcançar o sucesso profissional. 

Um planejamento de carreira traz resultados tanto para a empresa, como para 

os profissionais, pois o profissional que assim o faz descobre sua vocação, busca 

formação técnica e comportamental na área de atuação e continua se atualizando na 

busca de crescimento pessoal e profissional. 

 

g) Programas de orientação de carreira 

 

15%

85%

Sim

Não
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Os programas de orientação de carreira objetivam auxiliar os jovens a descobrir 

seus talentos e interesses, e o que vai atender suas expectativas atuais e futuras, 

tanto profissionais como pessoais, para apoiar os estudantes no primeiro passo para 

a gestão de suas carreiras. 

Dutra (2010)afirma que o aconselhamento de carreira busca orientar os 

indivíduos a perceber seu comportamento, interesses, valores, em benefício da 

construção e execução de um plano de carreira, com objetivo de alcançar os 

resultados esperados. O autor também destaca que normalmente os recém-formados 

que procuram entrar no mercado de trabalho têm dificuldade de inserção, muitas 

vezes por falta de orientação profissional.  

A orientação de carreira é fundamental para que o profissional trace seu 

caminho a ser seguido, para o alcance do sucesso, levando em consideração suas 

habilidades e deficiências, realidades do mercado e satisfação pessoal e profissional. 

Nesse sentido, os entrevistados foram questionados sobre o que é um 

programa de orientação de carreira. Nas respostas,25%deles disseram que sabem ou 

que têm apenas noção sobre o que é, enquanto 75%dos egressos afirmaram 

desconhecer o que seja um programa de orientação de carreira, como se pode 

observar no gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4–Você sabe o que é um programa de orientação de carreira? 

 

Fonte: Base de dados da pesquisa (2017). 

 

Seguem algumas descrições das entrevistas: 

25%

75%

sim

não
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“Orientação de carreira é direcionado a todos os profissionais que desejam 

alavancar a sua carreira. Este programa utiliza o autoconhecimento para 

auxiliar o profissional a entender as situações nas quais seu potencial tem 

maior chance de se realizar.” (E10) 

“Projeto que orienta o profissional para o plano de carreira, através do 

autoconhecimento e da visão do mercado de trabalho.”(E3) 

 

4.4 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE CARREIRA E INSERÇÃO NO MERCADO 

DE TRABALHO 

 

Ao longo deste estudo, foi possível identificar que, em uma das faculdades 

pesquisadas, aqui denominada Faculdade Y, existe um programa de gestão de 

carreira denominado Expertise. 

A partir desta identificação, foi realizada uma entrevista com a coordenadora 

do Expertise, com o intuito de conhecer o programa. Com a entrevista foi possível 

perceber que esse programa existe desde o primeiro semestre de 2013 e tem como 

proposta alocar no mercado de trabalho os alunos que se formam na instituição, 

dando-lhes suporte quanto às competências, e na intermediação com empresas e 

demais contatos, objetivando assim agregar para os formandos o conhecimento 

adquirido por eles no decorrer do seu curso. 

De acordo com a coordenadora, o Expertise objetiva inserir o egresso no 

cenário profissional, mapeando os gaps de competência a serem trabalhados, 

possibilitando agregar ao conhecimento acadêmico as competências essenciais de 

mercado e autoconhecimento. Para isso, faz uso de ferramentas como: avaliação 

comportamental (Coaching Assessment); formatação de currículos e capacitação 

para processos seletivos (entrevistas);oficinas que abrangem marketing pessoal, 

aspectos comportamentais, competências essenciais; videoconferência com cases de 

sucesso profissional na área de atuação do formando, dentre outros. 

Contudo, ao ser questionada sobre a repercussão do programa junto aos 

alunos do curso de administração, que é o foco desta pesquisa, a coordenadora 

relatou que necessitou realizar ajustes para que o programa obtivesse os resultados 

propostos. Sendo assim, foi possível perceber que nos anos iniciais de implantação 

do programa este foi direcionado para os cursos de engenharia dessa faculdade. Este 
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dado vem ao encontro das pesquisas realizadas neste estudo, em que os alunos 

entrevistados relataram não conhecer qualquer programa de gestão de carreiras. 

Segundo a coordenadora, a princípio, o programa não possuía uma página no 

site da Faculdade. Ele era divulgado apenas no ambiente físico da Instituição, oque 

dificultava seu contato com os egressos, que não frequentavam mais o ambiente 

institucional. Percebendo isso, novas estratégias foram implementadas a partir de 

2017.Uma delas foi a criação de um link no site da Instituição, denominado “portal do 

ex-aluno”, no qual, além das vagas divulgadas, o egresso tem acesso a um guia para 

elaboração de currículos, podendo agendar entrevista com a coordenadora do projeto 

para orientação pessoal. O link ainda conta com depoimentos de ex-alunos que 

conquistaram suas vagas de emprego através desse programa de gestão de carreiras. 

Tal programa é aberto aos alunos de todos os cursos da instituição.  

Outra estratégia implantada foi o envio de e-mails informando sobre o programa 

e a divulgação de vagas para os ex-egressos, a elaboração de palestras e a 

apresentação do programa desde o primeiro período de cada curso.  

Essas novas estratégias trouxeram mais dinamismo ao programa Expertise. 

Isso pode ser percebido pela entrevista realizada com um dos egressos, que inclusive 

gravou um depoimento agradecendo ao programa de gestão de carreiras da 

instituição X, pois através dele conseguiu o emprego de analista de RH.   
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5CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Através da pesquisa de campo, foi possível atingir os objetivos propostos neste 

estudo, como pode ser observado no quadro 11. 

 

Quadro 11– Objetivos propostos 

Perguntas Objetivos específicos 

1) Gênero  

2) Faixa  

3) Ocupação que você exercia antes de cursar a 
graduação em Administração ? 

4) Qual ocupação você exerce depois que cursou a 
graduação em Administração ? 

5) Você cursa ou cursou pós-graduação? Qual? 

a) Caracterizar os egressos do 
curso de graduação em 
Administração quanto 
aspectos sociodemográficos, 
formação e atuação 
profissional 

6) Sua formação profissional realizada por sua IES 
foi satisfatória? Fale um pouco sobre sua 
formação profissional. 

7) O que você considera que pode dificultar a 
inserção de um recém-formado no mercado de 
trabalho? 

8) O que você considera que pode facilitar a 
inserção de um recém-formado no mercado de 
trabalho? 

11) Quais competências exigidas pelo mercado 
você acredita serem necessárias para um 
egresso em administração? 

14) Você sabe o que é um programa de orientação 
de carreira? 

15) Você conhece suas habilidades? Você já fez 
algum tipo de trabalho de autoconhecimento? 

b) Identificar as percepções 
sobre a formação e as 
competências necessárias 
para a inserção no mercado 
de trabalho de recém-
formados do curso de 
graduação em 
Administração. 

9) Como você conseguiu se inserir no mercado de 
trabalho? Qual foi a maneira mais eficaz de 
conseguir sua colocação no mercado 
profissional? 

10) Quais são suas aspirações ou planos no que se 
refere à sua carreira? Você já elaborou ou já 
pensou em fazer um planejamento da sua 
carreira? 

12) Você acha que a Instituição de Ensino deveria 
oferecer serviços de preparação para o mercado 
de trabalho? Como deveria ser esta preparação? 

13) Se a Instituição de Ensino tivesse esse serviço, 
isso poderia te influenciar na escolha por esta 
IES? 

c) Identificar de que maneira os 
recém-formados 
pesquisados se inseriram no 
mercado e se há uma 
coerência com os fatores 
percebidos por eles quanto 
às competências para sua 
inserção no mercado de 
trabalho 

 

Fonte: A autora (2017). 
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Dentre os objetivos presentes neste estudo, de forma geral é possível afirmar 

que foram atingidos. Através da pesquisa realizada, foi possível caracterizar os 

egressos dos cursos de graduação em Administração e pode-se perceber que a 

maioria dos entrevistados teve promoção em seus cargos exercidos depois de cursar 

a graduação, segundo seus depoimentos, devido a fatores como relacionamento 

interpessoal e networking. 

Quanto ao objetivo de identificar as percepções sobre a formação e as 

competências necessárias para a inserção no mercado de trabalho de recém-

formados do curso de graduação em Administração, foi possível identificar que apesar 

de cem por cento dos entrevistados estarem satisfeitos com a formação profissional 

ofertada por pela IES onde estudaram, os formandos reconhecem que as IES ainda 

deixam muito a desejar em relação às competências e habilidades necessárias para 

a formação do administrador. Como exemplo, a falta de experiência prática ou falta 

de conhecimento prático os impede muitas vezes de refletir e atuar criticamente sobre 

a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva 

sob seu controle e gerenciamento. 

Os entrevistados consideram que esta lacuna entre a teoria e a prática pode 

ser estreitada com a oferta de maior número de vagas de estágios, em parcerias com 

empresas nos mais diversos segmentos da economia, o que oportunizaria ao 

acadêmico adquirir mais competências em relação às atividades práticas de um 

administrador no mercado de trabalho, além da criação de empresas juniores. 

Esta dissertação também se propôs a identificar de que maneira os recém-

formados pesquisados se inseriram no mercado e se há uma coerência com os fatores 

percebidos por eles quanto às competências necessárias para sua inserção no 

mercado de trabalho. De acordo com a análise dos dados, foi possível verificar que a 

forma mais eficaz de os egressos entrevistados se inserirem no mercado profissional 

está relacionada a conhecimento da atividade na prática, bom relacionamento com as 

pessoas, estar disposto a aprender constantemente, e estar aberto às oportunidades 

e perspectivas de crescimento, as quais foram categorizadas como estágio, 

networking e indicação. 

Portanto, há uma relação entre os fatores percebidos como necessários à 

inserção no mercado de trabalho, pois foi possível perceber que as primeiras 

oportunidades profissionais dos entrevistados foram conseguidas através das redes 
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de relacionamento (networking), aliadas ao conhecimento, habilidades e atitudes do 

profissional.  

Como sugestão para futuros trabalhos, é interessante que sejam explorados 

assuntos que não estejam no escopo desta pesquisa, mas tendo este trabalho como 

ponto de partida.  

A abrangência desta pesquisa se limita somente às informações coletadas 

considerando a amostra delimitada. Caso a amostra fosse toda a população, a 

pesquisa poderia ter resultados diferentes.  

Por último, apresenta-se as seguintes propostas para trabalhos futuros: 

a) Reproduzir o modelo em outras Instituições de Ensino Superior. Assim 

podem-se verificar as possíveis implicações na aplicação da técnica; 

b) Adequar o modelo do instrumento de pesquisa que englobe determinantes, 

de acordo com o objeto e objetivo de estudo; 

c) Investigar o emprego do modelo em outros cursos de graduação, com outros 

perfis egressos. 
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APÊNDICE A –ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS: 
 
1) Gênero (  ) Masculino     (  ) Feminino 

2) Faixa etária    (  ) menos de18             (  ) 18 a 25                                              

(  ) 26 a 35                         (  ) 36 a 45                     (  ) mais de46  

3) Ocupação que você exercia antes de cursar a graduação em Administração? 

4) Qual ocupação você exerce depois que cursou a graduação em Administração? 

5) Você cursa ou cursou pós-graduação? Qual? 

 
PERCEPÇÕES QUANTO ÀFORMAÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO DOS EGRESSOS: 
 
 
6) Sua formação profissional realizada por sua IES foi satisfatória? Fale um pouco 

sobre sua formação profissional. 

7) O que você considera que pode dificultar a inserção de um recém-formado no 

mercado de trabalho? 

8) O que você considera que pode facilitar a inserção de um recém-formado no 

mercado de trabalho? 

9) Como você conseguiu se inserir no mercado de trabalho? Qual foi a maneira mais 

eficaz de conseguir sua colocação no mercado profissional? 

10) Quais são suas aspirações ou planos no que se refere à sua carreira? Você já 

elaborou ou já pensou em fazer um planejamento da sua carreira? 

11) Quais competências exigidas pelo mercado você acredita serem necessárias para 

um egresso em administração?  

12) Você acha que a Instituição de Ensino deveria oferecer serviços de preparação 

para o mercado de trabalho? Como deveria ser esta preparação? 

13) Se a Instituição de Ensino tivesse esse serviço, isso poderia te influenciar na 

escolha por esta IES? 

14) Por que você escolheu o curso de Administração 

15) Você conhece suas habilidades? Você já fez algum tipo de trabalho de 

autoconhecimento?  

16) Você sabe o que é um programa de orientação de carreira? 

17)Ano de conclusão do curso?  (  ) 2013     (  ) 2014      (   ) 2015 


