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RESUMO 

 

 

 O   presente trabalho analisa, através de uma análise exploratória e pesquisa de 

campo, a situação em que os egressos de quatro turmas formadas em Engenharia de 

Produção pela UFF se encontraram no término da graduação. Foi primeiramente realizada 

uma pesquisa bibliográfica sobre boas práticas de coletas de informação de egressos para, 

posteriormente, definir como e quais informações seriam coletadas. Após a coleta das 

informações foram realizadas análises qualitativas e estatísticas dos dados obtidos. Outro 

fator utilizado na pesquisa foi a crise brasileira iniciada em 2014.  

 

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

Mercado de Trabalho, Desemprego.



ABSTRACT 

 

 

 Given the recession Brazil has been facing since 2014, the labour market for recent 

graduates has significantly deteriorated. This study aims to analyse how recent industrial 

engineering graduates from Universidade Federal Fluminense fared during this difficult 

scenario by researching the employability of four different classes. In order to set the basis for 

the study, best practices of collecting recent graduates information was first researched. Their 

information was then collected followed by statistical and qualitative analysis in order to 

assess their employability and wages.  

 

 Keywords: Universidade Federal Fluminense, Industrial Engineering, Labour Market, 

Unemployment. 
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1 O PROBLEMA 

 

 

1.1 Introdução 

 

A contração do Produto Interno Bruto (PIB) e a redução de investimentos estatais e 

privados, além da crise política todos ocorridos entre os anos de 2014 e 2017, desencadearam 

um efeito negativo nas empresas de forma que estas se vissem obrigadas a reduzir o quadro de 

funcionários para garantir sua sobrevivência. A publicação “Prepare-se a crise vai ser longa” 

(EXAME, 2015) ilustra o cenário adverso que o país estava passando. Este quadro, junto a 

uma política trabalhista que gera diversos gastos ao empregador, uma alta taxa de desemprego 

e a continuação de um cenário de incerteza para as eleições de 2018, tornam a retomada da 

economia lenta dificultando a retomada da oferta de empregos. O jornal eletrônico El País na 

reportagem de Mendonça (2018), “Desemprego a 13,1% se soma à incerteza política e reforça 

freio à retomada econômica” aponta que devido à incerteza política, há um receio de 

empresários estrangeiros e nacionais em investirem no país, o que contribui na manutenção da 

alta taxa de desemprego. 

Neste contexto, os jovens recém-formados nos anos 2015,2016 e 2017 encontraram 

um cenário totalmente diferente daquele da sua entrada na universidade. No momento atual de 

2017, é muito comum os jovens se verem obrigados a se distanciar do seu curso de formação, 

conforme apresentado por reportagens como do G1 “Jovens recém-formados buscam 

alternativas para fugir do desemprego” (KOMENTANI, 2017). Como também da BBC Brasil 

“Diploma inútil? Por que tantos brasileiros não conseguem trabalho em suas áreas” 

(FAGUNDES, 2016). Os gráficos da Figura 1 e Figura 2 revelam a contração econômica do 

país nos últimos dois anos além do rápido crescimento do desemprego. 
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Figura 1 - Evolução do PIB brasileiro. Fonte: IBGE, 2017 

 

Figura 2 - Evolução do desemprego. Fonte: poder360, 2017. 

 

 Na Figura 2 também se pode observar que os jovens possuem ou mais dificuldade em 

entrar no mercado de trabalho ou estão em maior número buscando colocação. Tendo assim, 

um maior percentual de desemprego quando se comparado à população como um todo. 



 
 

8 

1.2 Formulação da Situação Problema 

É muito comum universidades de países desenvolvidos construírem relatórios de 

egresso de turmas formadas, tornando fácil a análise de perfil salarial e de desemprego de 

cada turma formada. Junto a isso, existem estudos que indicam que se formar em meio a uma 

recessão gera efeitos negativos duradouros nos salários dos recém-entrantes no mercado de 

trabalho (KAHN, 2010; GENDA; KONDO; OHTA, 2010). Esse fenômeno sugere que 

formandos em épocas de mercado de trabalho adversas podem ter salários consideravelmente 

mais baixos dos que aqueles que se formaram em um período positivo, conforme apresentado 

por Oreopoulos, von Wachter e Heizs (2012), sendo os períodos positivos caracterizados pelo 

alto crescimento econômico. Em contrapartida, não existe um estudo padronizado no Brasil 

em que seja possível contrastar o desemprego, por curso, com as taxas nacionais de 

desemprego e entre jovens. 

1.3 Objetivos 

 

O trabalho, em sua essência, buscou analisar e responder algumas questões referentes 

ao posicionamento, no mercado de trabalho, de recém-formados em Engenharia de Produção 

na UFF. Adicionalmente, também fez uma pesquisa de caráter exploratório, analisando o 

tempo que os alunos levam para se formar além de, possivelmente, outras questões que 

possam parecer úteis para se utilizar. 

A questão do salário oferecido aos recém-formados também é de grande importância, 

pois como foram analisadas as variações salariais dos alunos ao longo dos anos de 2014 a 

2017 visando procurou-se verificar se a crise afetou a remuneração ou não. Quanto à 

colocação no mercado de trabalho, se buscou-se analisar os percentuais de colocação ao longo 

dos anos para, assim como na questão salarial, avaliar a série histórica de colocação no 

mercado dos alunos formados nos anos citados. 

 

1.4 Delimitação do Projeto 

 

O trabalho irá se restringir aos alunos da graduação que se formaram no final de 2014, 

2015, 2016 e 2017 no curso de Engenharia de Produção da UFF em Niterói. Dessa forma, 
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foram utilizadas quatro turmas para a avaliação. O limite inferior em 2014 se dá por, 

conforme descrito na introdução, ter sido o início da recessão.  

 

 

 

 

1.5 Importância do Estudo 

 

O resultado desse trabalho, através da modelagem dos dados, procura, de forma 

prática, identificar os setores em que os recém-formados estão trabalhando, média salarial, 

tempo até se formar, gênero, de forma a dar informações aos novos alunos sobre o histórico 

dos formados do curso.. Além disso, pode ser útil como feedback para os professores do curso 

e para a universidade ao terem ciência do resultado, mensurável, da formação dos alunos. Por 

fim, também podem servir de base para autoridades responsáveis pela elaboração de políticas 

de ensino, que, sem dúvida, podem afetar grande número de estudantes. 

 

1.6 Referencial Teórico ou Conceitual 

 

Para efeitos de pesquisa, utilizará relatórios e pesquisas divulgadas por instituições de 

ensino superior estrangeiras como também órgãos de elaboração de políticas de ensino, 

pesquisa e regulação; artigos acadêmicos sobre jovens se formando durante uma recessão; 

artigos acadêmicos sobre como se mensurar o resultado de uma graduação, além de dados 

nacionais elaboradores por instituições renomadas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

2.1 Relatórios de egressos 

 

 

 

2.1.1 Nos Estados Unidos 

 

Os relatórios de egresso são muito utilizados em países de primeiro mundo para 

analisar o resultado dos cursos de graduação e pós-graduação. Apesar dos relatórios não terem 

como origem um questionário padrão, em todas as universidades e países de aplicação do 

questionário, eles visam responder, basicamente, o destino dos estudantes após a graduação. 

Para responder este questionamento procuram responder perguntas como:  

• Percentual de alunos colocados no mercado de trabalho 

• Média salarial 

• Percentual de alunos empreendendo full time 

A Miami University utiliza um questionário (Miami University 2016-2017 Graduation 

Survey), extenso, de setenta e seis perguntas que buscam responder muito além das questões 

supracitadas. Além da extensão do relatório, algumas das perguntas são discursivas, 

demandando um tempo considerável para preenchimento do questionário. Ao longo dos cinco 

últimos anos, o Miami University Graduation Survey – Oxford Campus Bachelor’s Degree 

Recipiets obteve uma média de 61,04% de respostas ao questionário. Segundo o que está 

descrito no próprio site da universidade, existe um departamento denominado de Pesquisa 

Institucional que é responsável por aplicar-lo. Usualmente, o questionário é preenchido dois 

ou três meses antes da graduação, junto a outras informações que o formando deve passar 

como, por exemplo, o endereço de entrega do seu diploma. 

Em contrapartida, a Western Michigan State University (WMU), possui um relatório 

de egresso Career Outcomes for WMU Graduates (2017) mais enxuto comparado com o da 

Miami University. O número de perguntas é muito menor e o questionário visa analisar 

somente aspectos básicos da graduação. Não são apresentadas informações provindas de 



 
 

11 

respostas discursivas, desejos dos alunos após a graduação, informações adicionais de 

atividades desempenhadas pelos alunos ao longo da graduação, além de diversas outras 

questões presentes no questionário da Miami University. Segundo relatório da WMU, os 

questionários são enviados via e-mail, três semanas antes da graduação do aluno. Em ocasião 

de uma falta de resposta, são enviados até quatro lembretes para preenchimento do 

questionário. Caso, ainda assim, não se obtenha uma resposta, a universidade se dá o direito 

de pesquisar informações disponíveis no site LinkedIn, conforme descrito na página do 

questionário. Nos últimos cinco anos, a porcentagem de alunos formandos das quais se obteve 

informação foi de 72,2%. No último relatório da universidade (CAREER OUTCOMES FOR 

WMU GRADUATES, 2017), dos 71% que estão empregados em regime integral, se obteve 

informação salarial de 61%. Para a pergunta salarial a universidade utiliza um sistema de 

intervalos salariais de $5.000 em valores anuais. 

Apesar de nos Estados Unidos não haver um padrão obrigatório de quais perguntas 

devem ser feitas e de como se deve ser aplicado um questionário de graduação, em janeiro de 

2014 foi divulgado um guideline, com o intuito de uniformizar a aplicação dos questionários 

de egresso de formação nos Estados Unidos. Chamado de First-Destination Survey Standards 

and Protocols (National Association of Colleges and Employers, 2014), apenas dois anos 

após ser implementado, segundo relatório divulgado pela NACE em junho de 2016, 276 

instituições de ensino superior já enviaram informações e seguiam protocolos estabelecidos 

pela metodologia sugerida pela National Association of Colleges and Employers (NACE). 

Como quesito de boa prática, a NACE solicita que aspectos salariais sejam segregados por 

curso de graduação. Dessa forma, se consegue estabelecer uma média salarial do país por 

curso. Também no relatório, foi indicado que de uma amostra de 381 mil alunos, se obteve 

conhecimento de destino após a graduação de 63,9% desses alunos. No entanto, a própria 

NACE reconhece que há dificuldade de se estabelecer um critério que sirva para todas as 

instituições de ensino superior do país ao divulgar no seu relatório “A NACE reconhece a 

enorme diferença em termos de missões e metas de cada instituição e a dificuldade de se 

estabelecer um critério simples que sirva a todas. No entanto, o objetivo da iniciativa é o de 

estabelecer padrões iniciais mínimos que sirvam para auxiliar as instituições nos processos de 

avaliação”.  

 

2.1.2 Na Austrália 
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Na Austrália existe um departamento governamental, Department of Education and 

Training que patrocina estudos nacionais de educação. Um desses estudos é responsável pela 

pesquisa de satisfação e destino após a graduação. Posteriormente, esse estudo é agrupado 

junto a uma série de indicadores de educação, chamados de Quality Indicators for Learning 

and Teaching (QILT). Toda a pesquisa é realizada por uma instituição independente, com 

aval e recursos do departamento governamental supracitado (QUALITY INDICATORS FOR 

LEARNING AND TEACHING, 2018). 

De acordo com o relatório 2016 Graduate Outcome Surveys (GOS – Whiteley, 2016), 

desde 1974 já existia uma forma de se avaliar o destino dos alunos de graduação. 

Recentemente, em 2016, o GOS substituiu a forma de pesquisa anterior. No GOS 2016 foram 

obtidos dados de um total de 96 universidades australianas e 56 instituições de ensino superior 

que não são universidades. Os questionários são aplicados online e a taxa de resposta foi de 

39,7%. Diferentemente dos Estados Unidos, no relatório australiano os salários são agrupados 

por área de estudo e não curso específico em si. As Engenharias, por exemplo, são todas 

agrupadas em uma só área.  

Não somente o relatório australiano, mas todos os relatórios de graduação citados 

permitem verificar o histórico salarial das turmas formadas conforme a Figura 3. Neste 

exemplo, se verificam os salários dos recém-formados comparando homens e mulheres. Além 

do mais, no relatório ficam disponibilizados inúmeros contrastes com outros indicadores. 

Como, por exemplo, o indicador geral de desemprego. 

 

 

Figura 3 - Evolução salarial de recém-formados na Austrália. Fonte: Graduate Outcomes Survey, 

2016. 
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Similarmente ao questionário da Miami University, se trata de um questionário 

bastante extenso que engloba questões muito mais detalhadas do que o mínimo apontado para 

a NACE. 

 Ainda de acordo com o GOS Methodological Report (2016), se indica que para o 

preenchimento do questionário são enviados e-mails aos formandos e, em caso de não haver 

resposta, são enviadas cartas para suas residências além de lembretes via SMS com dados de 

contato coletados através das instituições de ensino. Como forma de gerar um número grande 

de respostas, foram feitos anúncios em diversos sites como Facebook, Google, The Age 

Sport, Kotaku, entre outros. Ainda mais, para incentivar o preenchimento do questionário, 

também foram distribuídos um total de $32.000 divididos em cartões de presente de até 

$1.000 cada, de acordo com o GOS Methodological Report (2016), um relatório que detalha a 

metodologia utilizada na coleta e tratamento dos dados do GOS. Assim como no que foi 

definido pela NACE, o salário do aluno é inserido como um intervalo, não um valor exato. 

 

2.1.3 Na Irlanda 

 

 Além dos indicadores tradicionais, na Irlanda se procura analisar também a proporção 

dos alunos que deixaram o país em busca de emprego. Segundo reportagem do The Journal, 

de 2008 para 2014 o número de recém-graduados empregados fora do país mais que dobrou 

(O’CARREL, 2014). Ainda de acordo com o The Journal, em reportagem publicada em 

setembro de 2017, 25 mil recém-formados deixaram o país no período entre abril de 2016 e 

abril de 2017 (HOSFORD, 2017). De acordo com o The Irish Times, dois terços dos 

formandos, médicos, enfermeiros e farmacêuticos entre outros, do Royal College of Surgeons, 

deixou o país (Power, 2017). 

 Em virtude dessa evasão de ex alunos, a High Education Authority (HEA), também 

buscou analisar a quantidade de formandos que deixam o país após receberem o diploma. 

Assim como a NACE nos Estados Unidos, a HEA é responsável por unificar os dados 

coletados pelas diferentes universidades irlandesas, conforme relatório publicado em 2015 

(FRAWLEY; HARLEY, 2015). Ainda no relatório anual, se nota que diferentemente dos 

Estados Unidos e da Austrália, o questionário é aplicado nove meses após o término da 
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graduação. De acordo com o relatório, doze universidades irlandesas contribuíram com os 

dados solicitados, com uma taxa de resposta de 73%.  

 

2.1.4 Relatórios de egresso no Brasil 

 

 No Brasil não há uma instituição que centraliza os dados dos egressos. No geral, o que 

ocorrem são avaliações simplistas e que, no geral, procuram avaliar a satisfação do aluno com 

o curso e a universidade. As taxas de resposta costumam ser ainda menores do que as 

apresentadas. Como apontado em relatório divulgado pela Universidade Mackenzie, em 

questionários preenchidos entre 2004 e 2011, de um total de 10796 estudantes, apenas 2077 

responderam o questionário, representando uma taxa de resposta de 19% (COMMISÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – MACKENZIE RIO, 2015). Em relatório divulgado pela 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), foram analisados temas mais relacionados ao 

grau de satisfação com o curso e com a universidade (COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO - UFSCAR, 2014). No entanto em nenhuma das duas se encontram aspectos 

salariais. 

 Griboski (2012) diz que de 894 instituições e 1.759.703 matrículas em 1995, foi 

observado um aumento para 2314 instituições e 5.954.021 matrículas em 2009. Dessa forma, 

ela aponta essencial a necessidade de se acompanhar a evolução da qualidade de ensino 

superior.  

De acordo com o site do Inep (portal.inep.gov.br/enade), o Exame Nacional do 

Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alunos ingressantes e 

concluintes em relação aos conteúdos programáticos de seus cursos. A aplicação da prova 

costuma ser no máximo trienal para cada área de conhecimento. Dessa forma, muitos 

formandos acabam não tendo que realizar a prova. 

Apesar de não ser muito comum no Brasil, algo que se pode notar após pesquisa sobre 

relatórios de egresso em universidades brasileiras, existem algumas exceções à regra. Mikishi 

e Silva (2017) elaboraram um relatório para o curso de Engenharia de Alimentos da 

Universidade de São Paulo (USP). Similar, em alguns aspectos, aos encontrados 

internacionalmente, segrega as colocações dos alunos por área no mercado de trabalho, sexo, 
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porcentagem de recém-formados empregados, entre outros. No entanto, falta o aspecto 

salarial. 

2.2 Correção salarial 

Visando comparar adequadamente salários em diferentes momentos foi feita uma 

revisão bibliográfica de como se fazer a correção salarial. 

2.2.1 Inflação 

 

 Dado que o real é uma moeda com alto grau de inflação. Não se pode realizar uma 

comparação salarial em dois períodos diferentes sem incluir a inflação na análise. “A inflação 

é um fenômeno econômico e pode ser interpretada como uma variação (aumento) contínua 

nos preços gerais da economia durante certo período de tempo. Esse processo inflacionário 

ocasiona também contínua perda de capacidade de compra da moeda, reduzindo o poder 

aquisitivo dos agentes econômicos” (ASSAF NETO, 2015, p. 36). Isso significa que um 

incremento no salário não representa efetivamente um aumento no poder de compra. Assim, 

caso o acréscimo salarial do trabalhador seja menor do que a inflação, o seu poder de compra 

diminuirá. Entende-se como taxa real de aumento do salário ou de um investimento como “a 

variação percentual de quanto você pode comprar com seu dinheiro ou, em outras palavras, a 

variação percentual do seu poder aquisitivo” (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2013). 

Assim, ainda segundo os autores, as taxas reais são aquelas ajustadas com base na inflação. 

Dessa forma, a inflação consiste em um fator de extrema importância para se verificar caso 

estejam tendo aumentos reais de salário. Apesar de não mais nos patamares altamente 

inflacionários da década 80, conforme visto na Tabela 1, se contrastarmos com países mais 

desenvolvidos ela ainda é bastante significativa.  A Figura 4 foi elaborada com base nas 

informações disponíveis no website inflation.eu, que contêm uma base de dados do histórico 

da inflação em diversos países. 

 



 
 

16 

 

Figura 4 - Uma comparação entre a inflação de países desenvolvidos e o Brasil. Fonte: Elaborado 

pelo autor com base em informações de inflation.eu. 

  

 Conforme se pode observar na Figura 4, apesar de não mais em valores maiores de 

100% ao ano, apresentados na tabela 1, a inflação brasileira pode provocar significativa 

redução do poder de compra do trabalhador até mesmo de um ano para o outro caso o salário 

não obtenha um ajuste significativo. Neste contexto, quando se comparado aos outros países, 

no Brasil se torna mais complexa a avaliação do valor do salário em diferentes anos. Em 

2016, por exemplo, a inflação no Brasil foi mais que dez vezes a inflação do Canadá, o país 

desenvolvido que teve a maior inflação nesse ano, dentre os listados na Figura 4. Isso 

demonstra o quanto o poder de compra dos trabalhadores brasileiros pode ser corroído, caso 

não haja um ajuste devido, quando se comparado a países mais desenvolvidos.  
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Tabela 1 - Série histórica dos acumulados no ano IPCA e INPC.  Fonte: (IBGE, 2018). 

 

2.2.2 Índices de inflação no Brasil 

 

Segundo Assaf Neto (2015) cada país mede sua inflação através de um índice geral de 

preços. Neste índice são agrupados diversos bens e serviços, chamados de “cesta”, por isto 

não é incomum vermos algumas pessoas dizerem que é impossível que a inflação esteja em 

determinado nível dado que seus gastos principais aumentaram, aparentemente, muito mais. 

Nesse cenário, a cesta dessa pessoa é diferente da “cesta” utilizada para medir o índice. 

Apesar de cada país utilizar um índice internamente determinado para o sistema de metas de 

inflação, nada impede que outros índices também sejam criados, conforme a Tabela 2, 

descrito por Assaf Neto (2015, p. 37). 
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Tabela 2 - Alguns dos índices de preços utilizados no Brasil. Fonte: Assaf Neto (2015). 

  

 Conforme observado, além do índice que serve como referência para o sistema de 

metas de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) existem outros, 

além dos citados na Tabela 2, que medem variações nos preços em diversos segmentos. 

Assim, é comum que, dependendo do segmento da economia, o preço daquela atividade seja 

ajustado por algum índice relativo a ela. Portanto, numa questão salarial, é importante 

identificar qual indicador é mais apropriado para ser corrigido pela inflação.  

 De acordo com o IBGE (2018), o período de coleta do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) e do IPCA se estendem, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência. O 

INPC abrange as famílias com rendimentos mensais entre um e cinco salários mínimos, sendo 

a pessoa de referência assalariada. Diferentemente, o IPCA abrange as famílias com 

rendimentos mensais entre um e quarenta salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de 

rendimentos. 

 

2.2.3 Correção (ajuste) monetária dada a inflação  

 

Um conceito muito utilizado em finanças é o de valor presente. Nele, se desconta 

algum fluxo de caixa futuro dada alguma taxa, visando mensurar o quanto aquele fluxo vale 

no presente. Em contrapartida, o mesmo é válido caso os fluxos tenham sido no passado. 

Nesse caso, ao contrário de descontar, os fluxos são trazidos a valor presente também por uma 

taxa. Esse conceito, parte da premissa que o valor do dinheiro no tempo não é o mesmo. 

Segundo Ross, Westerfield e Jordan (2013), o valor do dinheiro no tempo se refere ao fato de 
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que um real na mão hoje vale mais do que um real prometido para algum momento futuro. 

Dessa forma, o autor argumenta que o balanço entre o dinheiro de agora e o dinheiro mais 

tarde depende da taxa que você pode obter com investimentos. 

Dada a inflação do real, é importante que, de acordo com o conceito em finanças de 

que o dinheiro de hoje não possui o mesmo valor daqui a um ano, que se façam os devidos 

ajustes para se comparar um salário de 2011 com um de 2017, por exemplo. De acordo com o 

conceito, caso o salário nos dois anos seja de R$ 1000, este provavelmente não possui o 

mesmo valor se trouxermos os dois para valor presente. 

Para ajustarmos um salário de 2013 para o valor em 2018, por exemplo, são 

necessárias as seguintes informações: 

• Inflação de cada ano 

• Valor do salário em 2013 

 O valor presente é calculado pela fórmula 1 

                          

dado que 

PV = Valor presente; 

FV = Valor futuro; 

i = Taxa de desconto 

n = Número de períodos 

 No entanto, a fórmula 1 parte da premissa de que a taxa de desconto é a mesma em 

todos os períodos. Ao se tratar de inflação, é mais provável que essa seja diferente em 

períodos diferentes. Conforme visto na Tabela 1, em nenhum dos dezoito anos analisados 

teve-se a mesma inflação, portanto é necessário desmembrar o denominador da fórmula 

encontrada na Figura 5. Chegando então à fórmula 2: 
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dado que 

inf1 = Inflação do período 0 ao período 1 

inf2 = Inflação do período 1 ao período 2 

inf3 = Inflação do período 2 ao período 3 

infn = Inflação do período n 

O reajuste do salário mínimo tem como base o INPC, conforme consta na lei 13.152 

(BRASIL, 2015). No entanto, for considerada uma amostra que contenha salários acima de 5 

salários mínimos, esse indicador pode não se tornar o ideal por não abranger na sua 

composição salários acima desse limite. Além do mais, quando um trabalhador não possui o 

salário mínimo no seu contrato, é comum que os reajustes tenham como base argumentos 

apresentados por sindicatos. Esse é um processo comum, inclusive firmado pelo Decreto-lei 

229 (BRASIL, 1967) onde consta que as Convenções Coletivas de Trabalho se darão pela 

presença de dois ou mais sindicatos representativos de determinadas categorias, juntamente a 

algum responsável da empresa para discutirem o reajuste salarial.  

Diferentemente do INPC, o IPCA abrange uma amostra maior de salários por possuir 

um limite de 40 salários mínimos. Apesar de esse estudo ser composto por amostras de quatro 

turmas distintas de graduação, nenhum dos formados recebeu proposta acima do limite 

estabelecido pela composição do IPCA. Dessa forma, esse indicador abrange a amostra inteira 

de alunos no que tange o aspecto salarial.  

2.3 Testes estatísticos 

 

Foi feita uma revisão bibliográfica de testes estatísticos aplicáveis a dados amostrais. 

 

 



 
 

21 

2.3.1 O teste Qui-quadrado   

 

 Segundo Doria Filho (2003), os testes estatísticos são úteis quando não é possível ter 

dados da população inteira. Caso seja possível obter os dados referentes a toda a população, 

não há sentido nos testes estatísticos visto que os dados e as diferenças encontradas serão 

reais. No entanto, ao trabalharmos com amostras, não podemos afirmar que o que foi 

coletado, de fato, pode ser utilizado para representar a população inteira. É neste contexto que 

os testes estatísticos surgem para tentar suprir essa necessidade de se explicar algum 

fenômeno com base numa amostra de uma base de dados.  

 O teste Qui-quadrado é comumente utilizado para se comparar dados categóricos. Isto 

é, busca analisar a discrepância entre as frequências observadas e esperadas entre dados 

categóricos como, por exemplo, a cor do cabelo, uma região, um produto, entre outros. Doria 

Filho (2003) caracteriza os dados categóricos como dados separáveis em categorias, sem 

nenhuma ordem especial. A estatística de teste desse tipo de estudo é calculada pela fórmula 

3, “O” sendo o observado da amostra e “E” o que é esperado da amostra. 

 

  

 

 Essa estatística de teste é calculada com base na amostra e utilizada para se determinar 

se é possível rejeitar a hipótese nula. Conforme Doria Filho (2003) apresenta, ao se realizar 

um teste, se pretende responder se as hipóteses levantadas possuem indícios de validade ou 

não. Basicamente busca-se responder se as diferenças entre duas ou mais amostras ocorre 

devido ao acaso ou se é decorrente de algo explicável. A hipótese nula é a hipótese que indica 

que as diferenças entre as amostras se dá devido à aleatoriedade. Diferentemente, a hipótese 

alternativa indica que existem indícios de que as diferenças das amostras não são fruto do 

acaso. Basicamente podemos caracterizar a hipótese alternativa como a que diz que a hipótese 

nula não é verdadeira. 

 Segundo Conti (2009), antes de se realizar algum teste estatístico, é importante definir 

previamente um nível de significância. Esse, basicamente, é o limite tomado como premissa 

para se afirmar se um desvio é decorrente do acaso ou não. Assim, o resultado dos testes 

estatísticos é analisado para identificar caso ele possua significância estatística, dado como 

base o limite previamente estabelecido. 
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 Doria Filho (2003) apresenta que o teste leva como base a distribuição de Qui-

quadrado, conforme dado na Tabela 3. Na primeira linha da tabela, se encontram os níveis de 

significância. Neste caso, da esquerda para a direita, começando com 99,5% e indo até 0,5%. 

Segundo o autor, o nível de significância é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula no 

caso dela ser verdadeira, que corresponde ao erro tipo I. Nesse cenário, o autor considera que 

um nível de significância de 5% é aceitável. 

 Na primeira coluna se encontram-se os graus de liberdade. Conti (2009) coloca que 

para se determinar quantos graus de liberdade a amostra possui, utiliza-se a fórmula 4: 

 

  Graus de liberdade (df) = (número de linhas – 1) (número de colunas – 1) 

 

  Assim, após se determinar os graus de liberdade e, juntamente ao nível de 

significância, pode se encontrar com qual valor comparar a estatística de teste. Conti (2009) e 

Doria Filho (2003) dizem que se a estatística de teste calculada for superior ao valor 

determinado pela Tabela 3, a hipótese nula deve ser rejeitada. Para exemplificar, podemos 

supor que um teste a ser realizado possui 3 graus de liberdade e um nível de significância de 

0,05. Neste cenário, conforme consta na tabela, se a estatística de teste for superior a 7,815 a 

hipótese nula deve ser rejeitada. Conforme esperado, quanto maior o nível de significância e, 

portanto, maior a chance de se rejeitar a hipótese nula de forma errônea, menor é a exigência 

da estatística de teste para que se rejeite a hipótese. Conforme se enxerga na Tabela 3, ao 

aumentarmos, no mesmo exemplo citado, o nível de significância para 0,10; o valor da 

estatística de teste necessário para rejeitar a hipótese diminui para 6,251. No sentido mais 

leigo, um valor maior para o Qui-quadrado (estatística de teste) significa uma maior diferença 

entre o observado e o esperado, por isso quanto maior o valor, maior a certeza ao se afirmar se 

a hipótese é rejeitada ou não. 

 

Tabela 3 - Distribuição Qui-quadrado. Adaptado pelo autor. Fonte: Jones (2005) 
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2.3.2 Testes de normalidade 

 

 

 Torman, Coster e Riboldi (2012) relatam que as variáveis aleatórias assumem uma 

determinada distribuição. Neste contexto, em estatística, as várias distribuições podem vir a 

representar dados amostrais caso estes venham a apresentar características necessárias para 

assumir que a amostra possa ser representada por determinada distribuição. Segundo os 

autores, caso se tenha o intuito de comparar médias de duas amostras independentes com o 

teste t, é necessário que ambas as amostras possam ser caracterizadas por distribuição normal. 

Este requerimento é verificado pelos testes de normalidade. Ao assumir que as amostras se 

comportam conforme um modelo de distribuição, é possível realizar estimativas sem que se 

tenham as informações da totalidade da população 

 Segundo Miot (2017), a avaliação da normalidade da distribuição de dados é 

primordial para a adequada descrição da amostra e sua análise inferencial. O teste de Shapiro-

Wilk, segundo o autor é um teste de normalidade que possui significativa relevância no que 

ele caracteriza como amostras pequenas (entre 4 e 30 unidades). Dessa forma, esse teste foi 

utilizado neste estudo para avaliar a normalidades de amostras contínuas dentro do limite 

sugerido pelo autor. Miot também avalia que o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

pode ser utilizado para verificar a aderência da amostra, apesar de considerá-lo inferior ao de 

Shapiro-Wilk. Como os cálculos são pesados para serem realizados manualmente, existem 

diversos programas estatísticos que podem ser utilizados para simplificar o cálculo (LOPES; 

CASTELO BRANCO; SOARES, 2013). Assim, estes softwares podem ser utilizados para 

calcular o valor p – que pode ser interpretado como a medida de grau de concordância entre a 

amostra e a hipótese nula, sendo a hipótese nula a afirmação de que a amostra pode ser 

caracterizada pela distribuição normal. Caso o requerimento para se rejeitar a hipótese nula 

não seja atingido, a hipótese é assumida como verdadeira e a amostra pode ser tratada como 

distribuída pela curval normal. Segundo Doria Filho (2003), o nível de significância 5% é um 

valor razoável, desta forma os valores p calculados através dos softwares estatísticos podem 

ser comparados com este nível de significância e, caso seja maior do que esse valor, não se 

rejeita a hipótese nula, indicando que a amostra pode ser caracterizada pela distribuição 

normal.  

 Outra forma de avaliar o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) é a partir da tabela de 

distribuição amostral D, representando os desvios máximos de uma distribuição acumulada 

teórica e a da amostra analisada (VIALI, 2008).  Portanto, segundo o autor, ao se encontrar 
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uma estatística de teste KS menor do que o valor indicado na tabela, dado a quantidade na 

amostra e o nível de significância, não se rejeita a hipótese de que a amostra é normalmente 

distribuída. 

 

Tabela 4 - Tabela de valores críticos KS, utilizada para o teste Smirnov-Kolmogorov. Fonte: real-

statistics.com, 2015. 

 

2.3.3 Teste t de student 

 

 

 Ceccon, Leinioski e Lopes (2015) dizem que assim como os testes Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk, o teste t de Student é um teste de hipótese para rejeitar ou não uma 

hipótese nula. Segundo os autores, o teste pode ser utilizado para se comparar duas amostras 

independentes dado que é muito comum que não se conheçam os parâmetros média e desvio 

padrão das populações. Esse teste possui grande utilidade, pois pode ser utilizado para se 
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inferir se há diferenças entre as médias de duas populações independentes. No entanto, de 

acordo com Calvo de Feijoo (2010), para que o teste possa ser aplicado, os dados precisam de 

alguns requerimentos: 

• as amostras devem ser aleatórias e menores do que 30 

• as variáveis devem ser contínuas 

• as populações devem ser normalmente distribuídas 

 A exigência de populações normalmente distribuídas nos remete à importância dos 

testes de normalidade, pois eles permitem que seja assumido que a população pode ser 

representada por uma distribuição normal e por isso devem ser realizados antes do teste t de 

student, já que este só é valido caso a população assuma distribuição normal. No entanto, 

antes de se realizar o teste para comparação de médias entre duas amostras independentes, é 

importante saber se podemos assumir que as variâncias das duas populações são iguais ou 

não, pois isso altera o procedimento do teste (CECCON; LEINIOSKI; LOPES, 2015). Assim 

como nos testes de normalidade, esse teste também pode ser realizado com pacotes 

computacionais estatísticos e, caso o valor p resultante seja maior do que o nível de 

significância, não se rejeita a hipótese nula. 

 Segundo Lemes e Carrasco (2014) podem ser realizados testes bilaterais e unilaterais. 

No primeiro, o objetivo é de se medir se há alguma divergência da hipótese nula, sem 

necessariamente indicar se o parâmetro é maior ou menor de uma amostra para outra. 

Diferentemente, o teste unilateral busca analisar se existe evidência estatística indicando que o 

parâmetro analisado de uma amostra é maior do que o da outra, no caso do teste unilateral à 

direita ou menor do que a outra, no caso do teste unilateral à esquerda. 

 

2.3.4 Teste F 

 

 Antes de se realizar o teste t para duas médias de amostras independentes, é necessário 

assumir se as variâncias das duas populações são iguais ou não. Dessa forma, o teste F é 

utilizado para se determinar se existem indícios estatísticos de que as variâncias entre duas 

populações independentes são diferentes ou não (SALKIN, 2010). Segundo o autor, o 

software Excel (2016) é uma excelente ferramenta para se realizar esse teste. Assim como nos 

testes de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk e t, caso o valor p resultante seja menor do que 

o nível de significância, devemos rejeitar a hipótese nula de que as variâncias das duas 

populações comparadas são iguais. Indicando assim, que há diferenças entre elas. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1  Embasamento da metodologia 

 

 

 Kronsnick e Presser (2009) dizem que para se minimizar erros na resposta de 

questionários, estes devem seguir boas práticas. Estas são providas por experiências passadas 

ou por pesquisas sobre o assunto. Por faltarem evidências no Brasil que sugerem algum 

roteiro para condução de questionários de egresso, a metodologia envolvida teve como base 

estudos estrangeiros sobre o egresso de estudantes de graduação.   

 De acordo com os estudos estrangeiros presentes na revisão da literatura, cada 

instituição de ensino apresentada no estudo em questão é responsável por definir a data em 

que será repassado o questionário para os estudantes. Dessas instituições, o maior prazo de 

coleta é de nove meses. Frawley e Harley, (2015) realizaram um estudo em que analisaram a 

forma em que diversos países realizam seus relatórios de egresso. Neste trabalho foi citado, 

por exemplo, que o Canadá, no seu National Graduates Survey (NGS) espera dois anos para 

que se iniciem estudos sobre o destino inicial dos alunos após a formação. Para este trabalho, 

tirando a turma formada no final do ano de 2017, os questionários e outras formas de coleta 

de informação serão repassados e coletados mesmo após dois anos da graduação. 

 Frawley e Harley (2015) também argumentam sobre a dificuldade de se atingir uma 

alta porcentagem de resposta. Segundo Nulty (2008) existem diversas maneiras de se 

aumentar a taxa de respostas. 

• enfatizando a importância do estudo, de forma a sensibilizar os alunos da utilidade de 

sua contribuição com a pesquisa 

• enfatizar a confidencialidade do relatório para evitar exposição dos alunos 

• utilizando diferentes formas de coleta de informação, seja ela via telefone, internet ou 

presencial 

• elaborando um questionário direto ao ponto e sucinto 

• garantindo uma maneira de se rastrear os que já participaram da pesquisa e os que 

ainda faltam ou não quiseram contribuir 

• oferecendo incentivos para a contribuição com a pesquisa 
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 Conforme apontado no site da Western Michigan State University 

(wmich.edu/career/aboutpgar) o uso de pesquisa além do questionário possibilitou o aumento 

do conhecimento sobre o destino dos estudantes em 16%. A taxa de resposta do questionário 

com ciclo encerrado em outubro de 2017, foi de 71%. Pesquisas com metodologias menos 

formais como LinkedIn e conversas com alunos formados elevou para 77% a taxa de resposta 

da amostra de alunos da pesquisa. Uma notícia publica no site da NACE também relata que o 

uso de maneiras informais de pesquisa aumentou a taxa de resposta da pesquisa de destino 

inicial de ex-alunos da University of Kansas (KU) em 31%. Dentre estas maneiras informais, 

citam tanto o LinkedIn quanto o relacionamento pessoal dos profissionais que elaboraram a 

pesquisa com os alunos. 

 Dessa forma, serão utilizadas três formas de coleta de informação para a elaboração 

deste trabalho: 

• Questionário 

• Conversas diretas com os formados 

• LinkedIn 

 De posse da lista dos ex-alunos que participarão da pesquisa, será marcado em 

planilha os que já contribuíram com sua resposta de forma a rastrear os que ainda faltam 

participar. O questionário foi enviado tanto por e-mail como via celular ou rede social. Os 

intervalos salariais foram de 500 reais e para se chegar a um valor salarial foi utilizada uma 

média aproximada da faixa. Por exemplo: faixa 2500-2999, média de 2750. 

 

3.2 Pilares da pesquisa 

 

 Para a elaboração e definição da estratégia da pesquisa, o trabalho seguirá, em grande 

parte, os protocolos definidos pela NACE (Standards and Protocols for the Collection and 

Dissemination of Graduating Student Initial Career Outcomes Information, 2014). São eles: 

1. Turma de graduação 

 Caracteriza-se uma turma de graduação uma turma que já foi validada pela cerimônia 

de formatura realizada pela Universidade Federal Fluminense. Nesse quesito, serão utilizadas 

as turmas que colaram grau ao final de 2014, 2015, 2016 e 2017. 

2. Meta de obtenção de resposta 
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 Conforme sugerido pela NACE, a meta foi de, no mínimo, 65% de respostas por turma 

formada. Para se atingir o objetivo, também conforme sugerido pela NACE, será válido, além 

do questionário, o uso do LinkedIn, a rede de contatos do autor e sua relação pessoal com os 

alunos formados. 

3. Categorias de destino do estudante 

 Das categorias citadas nos protocolos da NACE, buscando aproximar da realidade 

trabalhista brasileira, serão utilizadas as seguintes categorias: 

• Empregado CLT 40h 

• Empreendendo 

• Pós-graduação 

• Procurando por pós-graduação 

• Procurando emprego 

• Informação não disponível (quando não for possível obter dados sobre o ex-aluno) 

4. Porcentagem de destino dos estudantes 

 Este pilar sugere o agrupamento dos ex-alunos nas diferentes categorias, de acordo 

com suas respostas, de forma a se apurar o percentual em cada categoria. 

5. Intervalo de tempo para início de coleta das informações 

 A NACE sugere até um ano e meio para o fim de coleta das informações. Como isto 

não será possível neste estudo, em virtude da presença de turmas mais antigas, o intervalo de 

tempo sugerido pela NACE, HEA e as universidades presentes na pesquisa não será utilizado. 

 Com base nas informações coletadas pelas turmas distintas, foi possível traçar séries 

históricas da colocação no mercado de trabalho e também da média salarial de cada turma. No 

entanto, conforme discutido anteriormente, a questão salarial não pode ser enxergada 

isoladamente visto que o poder de compra diminui ao longo do tempo devido à inflação. 

Dessa forma, é necessário que os salários em anos diferentes sejam todos colocados na mesma 

base. Nesse contexto, conforme visto na fórmula, não faz diferença se ajustarmos os salários 

todos para o ano de 2017 ou se descontarmos todos até 2014, pois o resultado seria o mesmo.  

 Foram apresentados dois indicadores inflacionários no Brasil que possuem em sua 

composição as informações salariais dos trabalhadores, o INPC e o IPCA. Sendo o INPC o 

indicador utilizado como fator do ajuste do salário mínimo. No entanto, como observado nos 

salários informados pelos formados, muitos ultrapassam o limite de cinco salários mínimos 

abordados pelo INPC. Dessa forma, o indicador inflacionário escolhido para realizar o ajuste 
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salarial da série histórica foi o IPCA por ter em sua composição um limite de 40 salários 

mínimos, um limite que abrange todos os salários coletados na amostra. 

 Com base nas séries históricas será, primeiramente, realizada uma análise qualitativa 

do que foi descoberto para, posteriormente, realizarmos testes estatísticos com base nos 

dados. 

 

3.3 Testes estatísticos para dados categóricos 

 

 Primeiramente foi analisado caso a colocação no mercado de trabalho entre formandos 

do sexo masculino e feminino possuía diferenças que poderiam ser explicadas pela diferença 

de gênero e não pelo acaso. Para tanto, utilizou o teste Qui-quadrado por se tratarem de dados 

categóricos. 

 Dessa forma, foram elaboradas tabelas de contingência para se mapear o que foi 

observado da amostra e também o que se esperaria caso não houvesse qualquer distinção entre 

gênero ao se medir a colocação no mercado de trabalho dos recém-formados. Neste contexto, 

foi selecionado um nível de significância de 5%, conforme indicado como aceitável por Doria 

Filho (2003). A hipótese nula, neste caso, é que não existe indicativo de que a diferença entre 

gênero afeta a colocação no mercado de trabalho ao se formar. Diferentemente, a hipótese 

alternativa sugere que existe diferença, dependendo do sexo do formando. Assim, calculando-

se a estatística de teste Qui-quadrado, foi possível analisar se a hipótese nula foi rejeitada ou 

não. 

 

3.4 Testes estatísticos para dados contínuos 

 

 De posse das amostras salarias de cada ano, foram realizados testes de normalidade 

para identificar se seria razoável assumir que as amostras são bem caracterizadas por 

distribuições normais. Conforme informado anteriormente, o teste t de comparação para 

médias de amostras independentes demanda que as duas amostras comparadas sejam 

caracterizadas pela distribuição normal. Dessa forma, para testar a normalidade foram 

utilizados os métodos Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Para ambos os testes, foram 

utilizados programas estatísticos computacionais, sendo as quatro amostras salariais utilizadas 

como input. Os softwares utilizados foram o Statistica Academic (2017) e o Past (2013).  
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 Conforme citado por Viali (2008) as estatísticas de teste KS dadas como resultado do 

uso dos softwares foi comparada com a tabela de valores D de Kolmogorov-Smirnov. Assim, 

foi comparado se se essas estatísticas foram menores do que as valores da tabela o que 

significaria que a hipótese nula não deveria ser rejeitada. Diferentemente, conforme apontado 

por Doria Filho (2003), para o teste de Shapiro-Wilk, foi comparado o valor-p resultado dado 

utilizando os softwares e comparado ao nível de significância de 5%. 

 

3.5 Teste F para variâncias e teste t para médias 

 

 

 Para realizar o teste F para comparar as variâncias das quatro turmas de estudo deste 

trabalho, foi utilizado o Excel (2016) conforme sugerido por Salkin (2010). Assim, os salários 

foram todo listados no software e as turmas foram comparadas uma a uma, utilizando o Data 

Analysis ToolPak, contido no programa. Dessa maneira, foi obtido o valor p de cada análise e 

comparado com o nível de significância de 5%. Caso o valor p encontrado numa comparação 

fosse menor do que esse valor, a hipótese de que a variância dos salários das duas turmas 

comparadas eram iguais foi rejeitada. Caso contrário, a hipótese era assumida como 

verdadeira.  

 Os testes t também foram realizados utilizando o Data Analysis ToolPak, porém 

selecionando “teste t para duas amostras assumindo variâncias iguais (ou diferentes)”. O teste 

assumindo variâncias iguais foi utilizando quando a hipótese nula no teste F não foi rejeitada. 

Diferentemente, quando a hipótese foi rejeitada, significando assim que as variâncias são 

diferentes, foi selecionado o teste t assumindo variâncias desiguais.  

 No procedimento do teste t os testes foram primeiramente bilaterais, procurando 

evidências para que as médias dos salários das populações não são a mesma. Caso essa 

hipótese fosse rejeitada, foi utilizado o teste t unilateral buscando analisar se uma média é 

maior do que a outra. 
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4 RESULTADOS 

 

 Após a coleta das informações, obteve-se uma amostra que apresenta as características 

contidas na Tabela 5. 

 

  2014 2015 2016 2017 Total 

População 32 24 38 44 138 

Amostragem 23 17 33 39 112 

% da População 72% 71% 87% 89% 81% 

Sexo masculino 14 9 14 22 59 

% Sexo masculino 61% 53% 42% 56% 53% 

Sexo Feminino 9 8 19 17 53 

% Sexo Feminino 39% 47% 58% 44% 47% 

Tabela 5 - Amostra analisada. Elaborada pelo autor. 

  

 As análises foram elaboradas com base na amostragem dos formados. Conforme se 

observa na Tabela 5, a menor amostra foi em 2015, com informação coletada de cerca de 71% 

dos alunos. Desta forma a menor amostra utilizada equivale à maior taxa de respostas 

encontrada na pesquisa. Para efeitos comparativos, no relatório (2016-2017) da Western 

Michigan University, o percentual de respostas foi de 71%. Diferentemente, no relatório do 

mesmo ano da Miami University, foi apontado um percentual de 61,04%. Já em outros países, 

como na Irlanda, a Higher Education Authority, ao agrupar as informações de doze 

instituições distintas, obteve uma taxa de resposta média de 71%. No entanto, a Austrália, no 

seu Graduate Outcomes Survey (2016), obteve um taxa de apenas 39,7%.  

 O número de alunos buscando colocação no mercado de trabalho e, portanto, 

considerado como desempregado para efeito de comparação com o desemprego no Brasil está 

descrito na Tabela 6. A Figura 5 contrasta o percentual de desemprego no país, utilizando o 

indicador do IBGE realizado em seis regiões metropolitanas com o percentual dos egressos de 

Engenharia de Produção da UFF - Niterói. Em média, o desemprego na amostra de egressos 

foi aproximadamente 170% superior ao índice de desemprego medido pelo IBGE. Outro 

elemento importante da análise foi o fato de mais de dois terços dos não colocados serem 

homens, aspecto que foi analisado estatisticamente na seção 4.2. 
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  2014 2015 2016 2017 Total 

Buscando colocação 2 2 7 7 18 

% da amostra 8.70% 11.76% 21.21% 17.95% 16.07% 

% Sexo masculino 100% 100% 43% 86% 72% 

% Sexo feminino 0 0 57% 14% 28% 

Tabela 6 - Formados buscando colocação no mercado de trabalho. Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 5 - Comparativo do desemprego dos egressos de Engenharia de Produção da UFF com o 

desemprego no Brasil.  

  

 A Figura 7 apresenta a série histórica da média salarial dos formados em cada período 

e também o quanto isso corresponderia no início de 2018, ajustado pela inflação. Para tanto, 

foi considerado que os alunos formados em 2017.2 teriam seu início de trabalho em janeiro de 

2018 e, portanto, não teriam sua média salarial ajustada. Os alunos formados em 2014.2 

foram considerados como se seu início de trabalho tivesse sido em janeiro de 2015, tendo o 

seu salário ajustado pelo IPCA de 2015, 2016 e 2017. Essa mesma consideração foi dada para 

os egressos de 2015.2 e 2016.2, tendo seu inicio em janeiro de 2016 e janeiro de 2017, 

respectivamente.  

 Em reportagem publicada indicando o saldo de contratação de engenheiros no país 

desde 2008, Junges (2017) elaborou uma análise que possibilita a visualização do saldo de 
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admissão e desligamento de engenheiros no Brasil. O que se observa na Figura 6 é que a 

partir de 2014 houve um agravamento na demissão desses profissionais. Apenas em 2016 que 

a situação obteve uma leve melhora, mas ainda assim o saldo continuou negativo. Ao 

compararmos visualmente as Figuras 5 e 6, podemos observar algumas semelhanças. A partir 

de 2014 os alunos encontraram mais dificuldade de se colocarem no mercado de trabalho até 

que em 2016 há uma leve melhora, bastante em linha com o saldo de engenheiros do país, que 

se deteriorou a partir de 2014 e obteve uma leve melhora a partir do fim de 2016. No entanto, 

é importante ressaltar que essa melhora no saldo não se deu a um aumento significativo da 

admissão, mas sim de uma diminuição do desligamento, o que pode ser observado na 

inclinação das curvas a de admissão e desligamento a partir desse ano. 

 

Figura 6 - Saldo da contratação de Engenheiros no Brasil. Fonte: gazetadopovo, 2017. 
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Figura 7 - Série histórica salarial dos egressos de Engenharia de Produção da UFF. 

  

 O desemprego dos egressos teve aumento significativo entre os anos de 2014 e 2016, 

diminuindo levemente em 2014, conforme consta na Figura 5. Também se observa o quanto o 

desemprego no Brasil cresceu no mesmo período. O crescimento da porcentagem no 

desemprego dos egressos da UFF acompanhou razoavelmente o do Brasil, apesar de ser 

maior. No entanto, não há nenhum indicador que mede o desemprego entre egressos de 

diferentes instituições de ensino superior no país, tornando difícil encontrar um benchmark 

adequado. 

 Em linha com o aumento do desemprego dos egressos, os salários das amostras de 

cada ano também foram afetados, conforme explicitado na Figura 7. Na figura também se 

pode observar a diferença que a inflação pode fazer. Conforme observado, a média dos 

formandos de 2014.2, ajustada pela inflação para janeiro de 2018, é cerca de 20% maior do 

que a mesma média em janeiro de 2015. 

4.1 Setores em que os egressos trabalham 

 

 Ao se coletar a informação das empresas que contrataram os egressos, foi possível 

mapear os setores que mais empregavam os egressos de Engenharia de Produção da UFF. 

Dessa forma, para cada turma analisada foi construído um gráfico de pizza, indicando os 

setores e sua devida porcentagem. É importante ressaltar que as informações foram coletadas 

até mesmo de alunos os quais não foi possível obter informação salarial. O LinkedIn foi 

utilizado para se rastrear os formandos. As empresas foram setorizadas de acordo com seu 
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Código de Atividades Econômicas (CNAE), dado pela Receita Federal Brasileira. Em todos 

os anos analisados o setor que mais empregou os formandos foi o de consultoria. Investigar os 

motivos disso não faz parte do escopo desse trabalho, mas pela experiência do autor, o caráter 

de resolução de problemas que o curso adota pode ser um fator que influencia empresas desse 

setor em recrutar Engenheiros de Produção. Outro aspecto interessante da análise foi o 

aparecimento do empreendedorismo com uma maior relevância na turma de 2017.2 e uma 

diminuição da grande concentração em consultoria, que foi estável ao longo das turmas de 

2014.2; 2015.2 e 2016.2. 

 A turma de 2017.2 apresentou uma maior variedade de setores. No entanto, como essa 

também foi a maior turma formada em Engenharia de Produção da UFF do período analisado 

e, dado que um maior número de alunos abre margem para mais destinos, a maior quantidade 

de formandos pode explicar a maior variedade de setores nessa turma. Diferentemente, uma 

menor variedade na turma de 2015.2 pode, possivelmente, ser explicada pela baixa quantidade 

de alunos formados nesta turma. 

 

 

 

Figura 8 - Setorização da turma de 2014.2.  
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Figura 9 - Setorização da turma de 2015.2.  

 

 

 

 

Figura 10 - Setorização da turma de 2016.2.  
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Figura 11 - Setorização da turma de 2017.2.  

 

4.2 Análise da influência do gênero na colocação no mercado de trabalho 

 

 Para esta análise foi utilizado o teste Qui-quadrado. Coletadas as amostras, o primeiro 

passo é montar as tabelas de contingência. Foi avaliado, primeiramente, se existe algum 

desvio na colocação no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Isto é, se existem 

indícios de que os egressos homens ou mulheres possuem mais facilidade de entrar no 

mercado de trabalho. As Tabelas 7, 8 e 9 foram elaboradas para a realização do teste. Nesse 

caso, foi obtida uma estatística de teste de aproximadamente 3,43 (0,28 + 1,36 + 0,30 + 1,49) 

e o teste possui apenas um grau de liberdade.  

 Conforme descrito pela Tabela 3, para se rejeitar a hipótese nula, a um nível de 

significância de 5%, o valor da estatística de teste deve ser de pelo menos 3,841. Como o 

cálculo da estatística de teste apresentou um resultado menor do que o requerido, ela não é 

rejeitada. Logo, para um nível de 5% de significância, não foram identificadas evidências para 

que a diferença entre gênero impacte na colocação no mercado de trabalho dos recém-

formados. No entanto, para um nível de significância de 10%, o valor requerido para se 

rejeitar a hipótese nula, conforme descrito na Tabela 3, é de 2,706. Dessa forma, nesse 

cenário, como a estatística de teste é superior ao limite estabelecido, rejeitamos a hipótese 

nula por haverem indícios de que a diferença entre gênero interfere na colocação no mercado 

de trabalho dos egressos.  
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 Por fim, o valor p de 0,0640017; por ser maior do que o nível de significância (5%) 

também indica que não há situação entre sexo e colocação no mercado de trabalho para os 

egressos. 

 

 

Tabela 7 - Teste Qui-quadrado para análise de gênero na colocação no mercado de trabalho.  

 

 

Tabela 8 - Teste Qui-quadrado para análise de gênero na colocação no mercado de trabalho.  

 

 

Tabela 9 - Teste Qui-quadrado para análise de gênero na colocação no mercado de trabalho.  

 

 

4.3 Análise da influência do ano de graduação na faixa salarial 

 

 Assim como na análise do gênero na colocação no mercado de trabalho, foi utilizado o 

teste Qui-quadrado para verificar se, estatisticamente, poderia ser verificado a influência do 

ano de graduação na faixa salarial proposta ao egresso. As Tabelas 10, 11, 12 e 13 foram 

elaboradas para se calcular a estatística de teste Qui-quadrado. O somatório da estatística de 
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teste foi de aproximadamente 5,41. Esse teste possui um nível de significância de 5% e seis 

graus de liberdade. Dessa forma, para se rejeitar a hipótese nula, conforme a Tabela 3, a 

estatística de teste teria que ser superior a 12,59, portanto, a um nível de significância de 5%, 

não existem indícios estatísticos de que o ano de graduação afetou a faixa salarial dos 

egressos. 

 

 

 

Tabela de contingência - Teste para diferenças salariais entre anos 

  Salário < 3000 3000 < Salário <  4500 Acima de 4500 Total 

2014 3 4 9 16 

2015 2 4 3 9 

2016 5 7 5 17 

2017 5 10 4 19 

Total 15 25 21 61 

Tabela 10 - Teste Qui-quadrado para análise do fator ano na faixa salarial dos egressos.  

 

 

Esperado da faixa salarial na turma de 2014.2 

  Salário < 3000 3000 < Salário <  4500 Acima de 4500 

2014.2 3.93 6.56 5.51 

(O - E) -0.93 -2.56 3.49 

(O - E)2 0.87 6.54 12.19 

(O - E)2/E 0.22 1.00 2.21 

Tabela 11 - Teste Qui-quadrado para análise do fator ano na faixa salarial dos egressos.  
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Esperado da faixa salarial no ano de 2015.2 

  Salário < 3000 3000 < Salário <  4500 Acima de 4500 

2015.2 2.21 3.69 3.10 

(O - E) -0.21 0.31 -0.10 

(O - E)2 0.05 0.10 0.01 

(O - E)2/E 0.02 0.03 0.00 

Tabela 12 - Teste Qui-quadrado para análise do fator ano na faixa salarial dos egressos.  

 

Esperado da faixa salarial no ano de 2016.2 

  Salário < 3000 3000 < Salário <  4500 Acima de 4500 

2016.2 4.18 6.97 5.85 

(O - E) 0.82 0.03 -0.85 

(O - E)2 0.67 0.00 0.73 

(O - E)2/E 0.16 0.00 0.12 

Tabela 13 - Teste Qui-quadrado para análise do fator ano na faixa salarial dos egressos.  

 

 No entanto essa análise está dentro de um debate que não possui senso comum entre 

diferentes autores. Doria Filho (2003) argumenta que os valores esperados devem ser pelo 

menos maiores do que um. Já Conti (2009) argumenta que é necessário que em cada célula da 

tabela de contingência exista, pelo menos, cinco observações, porém, de acordo com uma 

publicação no blog Somatematica “Teste do qui quadrado para independência”, não há 

problema em utilizar o teste se mais de 20% das células tiverem mais de cinco observações. 

Com uma amostra maior possibilitaria conseguir atingir os requerimentos de Conti (2009), 

Doria Filho (2003) e a publicação do blog Somatematica. 

 

 

4.4 Análise dos salários dos egressos contratados 
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 Inicialmente foi verificado se as amostras apresentavam distribuição normal. 

Utilizando os softwares estatísticos Past (2013) e Statistica Academic (2017) e os dados 

paramétricos, as amostras foram caracterizadas conforme consta na Tabela 14. 

 

  2014 2015 2016 2017 

Salário         

População (empregada) 19 13 26 31 

Quantidade amostral 16 9 17 19 

Média ajustada a valor presente R$ 4,503.45  R$ 4,103.46  R$ 3,739.51  R$ 3,671.05  

Desvio-padrão R$ 1,316.77  R$ 1,394.91  R$ 1,528.40   R$ 989.71  

Análise de normalidade         

Kolmogorov-Smirnov  

- Estatística de teste 
0,17604 0,27778 0,18986 0,16337 

Valor crítico 0,32733 0,43001 0,31796 0,30142 

Shapiro-Wilk– p-valor 0,28989 0,18791 0,18759 0,12601 

Tabela 14 - Resultado dos testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov.  

 Conforme se observa na Tabela 14, utilizando um nível de significância de 5%, em 

todos os anos a estatística de teste de Kolmogorov-Smirnov é inferior aos valores críticos, 

indicados na Tabela 3, tendo como base a quantidade da amostra (n) e o nível de significância 

(). Dessa forma, não se rejeita a hipótese nula de que as amostras são normalmente 

distribuídas. 

 No teste de Shapiro-Wilk, os valores p das amostras se encontram todos acima do 

nível de significância. Dessa forma, assim como no teste de Kolmogorov-Smirnov, a hipótese 

nula não é rejeitada, indicando que a um nível de significância de 5%, as amostras são 

normalmente distribuídas. Consequentemente, os testes t para medias e F para desvios-

padrões podem ser aplicados. 

 

 

 

4.4.1 Análise comparativa das variâncias das amostras salariais 

 

 Visando comparar as médias salariais de cada ano, estatisticamente, primeiramente foi 

realizado o teste F para verificar se podemos assumir que as variâncias salariais das 
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populações dos anos comparados seria a mesma. Posteriormente, com base no resultado, 

realizar o teste t com base na premissa adotada em cada comparativo. Utilizando o software 

Excel (2016) se obteve os resultados que se encontrados na Tabela 15. Conforme consta nessa 

tabela, tirando o comparativo entre os formandos de 2016.2 e 2017.2, em todos os outros 

podemos assumir que as variâncias salariais das populações são equivalentes. O critério 

adotado foi o do valor p. A única hipótese rejeitada foi a que apresentou o valor p inferior ao 

nível de significância adotado de 5%. 

 

Anos comparados Valor p Inferência 

2014 | 2015 0.40 Não se rejeita Ho 

2014 | 2016 0.28 Não se rejeita Ho 

2014 | 2017 0.12 Não se rejeita Ho 

2015 | 2016 0.41 Não se rejeita Ho 

2015 | 2017 0.11 Não se rejeita Ho 

2016 | 2017 0.04 Ho rejeitada 

Tabela 15 - Teste F ano a ano para comparativo de variâncias.  

  

 Desta forma, podemos concluir que para compararmos as médias salariais de 2016.2 

com 2017.2 o teste a ser utilizado é o teste t que assume variâncias desiguais das populações. 

Diferentemente, nos outros comparativos contidos na Tabela 15, o teste t assumindo 

variâncias iguais das populações. 

 

 

4.4.2 Análise comparativa das médias salariais ano a ano 

 

 Com base nos resultados apresentados pelos testes F, foi realizado o teste t buscando 

analisar se as médias salariais ano a ano das populações possuíam evidências estatísticas para 

que fossem maior do que alguma outra. O software Excel (2016) foi utilizado e os resultados 

encontrados constam na Tabela 16. O teste t selecionado, tirando para o comparativo entre 

2016.2 e 2017.2, foi o que assumia variâncias iguais dado que as hipóteses nulas não foram 

rejeitadas nos outros casos, conforme a Tabela 15. 
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Anos comparados Valor p Inferência 

2014 | 2015 0.48 Não se rejeita Ho 

2014 | 2016 0.14 Não se rejeita Ho 

2014 | 2017 0.04 Ho é rejeitada 

2015 | 2016 0.56 Não se rejeita Ho 

2015 | 2017 0.35 Não se rejeita Ho 

2016 | 2017 0.88 Não se rejeita Ho 

Tabela 16 - Teste t ano a ano para comparativo de médias.  

 

  

 Conforme apontado pela Tabela 16, apenas o comparativo entre egressos de 2014.2 e 

2017.2 obteve significância estatística indicando que suas médias salariais eram diferentes. 

Portanto, foi realizado um teste t unilateral à direita buscando analisar se a média salarial dos 

egressos de 2014.2 foi maior do que a dos egressos de 2017.2 O teste também foi realizado no 

Excel (2016), porém observando o resultado para o teste unilateral. O valor p encontrado foi 

de aproximadamente 0,02 e, portanto, apresentando indícios de que a média salarial de 2014.2 

foi superior.  De acordo com a Figura 7, as médias indicadas foram, aproximadamente, R$ 

4503 para egressos de 2014.2 e R$ 3671 para os egressos de 2017.2, apresentando diferença 

da média salarial dos anos analisados de aproximadamente R$ 832. 

 Dessa forma, conforme o teste t, a um nível de significância de 5%, pode-se afirmar 

que aos egressos de 2014.2 foram oferecidos salários maiores do que aos de 2017.2. 

Diferentemente, os outros comparativos contidos na Tabela 16, a um nível de significância de 

5% não apresentaram médias salariais diferentes quando se comparados ano a ano, indicando 

que a média salarial das populações não diferiu uma das outras.  
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dada a crise econômica instaurada a partir de 2014, o estudo teve como objetivo 

analisar se o mercado de trabalho para os egressos de Engenharia de Produção da UFF 

também se deteriorou no período. Qualitativamente, as amostras coletadas seguiram a linha 

do desemprego no Brasil e também o quadro de dificuldade que Engenheiros encontraram 

nesse mesmo período, visto que entre 2014 e 2016 a quantidade de formandos buscando 

colocação quase que dobrou. Na questão salarial, não só não foram observados aumentos 

salariais comparando 2017 com 2014, como também o poder de compra em 2017 

considerando que o salário fosse o mesmo de 2014, seria consideravelmente menor. Em 

janeiro de 2018 o poder de compra representava cerca de 80% do que o poder de compra em 

janeiro de 2015. O que foi observado foi uma redução salarial ao longo dos anos tanto 

nominalmente como também quando ajustada pela inflação. No entanto, o teste qui-quadrado 

apresentou um resultado que vai contra essa análise, visto que não foram encontradas 

evidências estatísticas de que o ano de formação influenciou na faixa salarial dos egressos, já 

corrigida pela inflação. Todavia, foi constatado, estatisticamente, que os formados em 2014.2 

tiveram uma média salarial maior do que os de 2017.2 apesar de essas diferenças não terem 

sido encontradas nos comparativos entre os outros anos. 

 Outro aspecto analisado foi se homens e mulheres tinham a mesma dificuldade de se 

colocarem no mercado de trabalho. Pela amostra coletada observaram-se mais egressos do 

sexo masculino buscando colocação que do sexo feminino. No entanto, estatisticamente foi 

demonstrado que não havia distinção de gênero na colocação, porém, o valor p resultante foi 

bem próximo do nível de significância adotado de 5%. Considera-se que uma análise com 

uma amostra maior seria necessária como complementação para se confirmar este resultado. 

 Também foram mapeados os setores mais frequentes de contratação de egressos de 

Engenharia de Produção da UFF - Niterói. Nessa análise todas as turmas tiveram o setor de 

consultoria como o setor que mais empregou os ex alunos. Um aspecto que também foi 

marcante na pesquisa foi que, mesmo considerando todas as informações coletadas, apenas 

uma pessoa saiu da faculdade contratada como engenheiro.  

 Uma limitação do estudo foi não ter sido encontrado um indicador de desemprego para 

formados. O ideal seria comparar quantos formados em engenharia no Rio de Janeiro 

buscavam colocação e contrastar isso com o resultado observado pela coleta da informação 
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dos egressos da UFF. Dessa forma, foi utilizado o desemprego geral Brasil e o saldo de 

contratação e desligamento de engenheiros como um todo. 

 Como sugestão de futuros estudos seria a implementação de um estudo padronizado de 

egressos nas diferentes universidades do país. A penetração no mercado pode não ser fator 

decisivo, mas não deixa de ser um fator que se leva em consideração ao escolher uma 

graduação. Quando considerarmos universidades particulares, por exemplo, o ingressante 

pode querer identificar, em média, quanto os egressos do seu curso saem ganhando da 

faculdade o que pode pesar na sua decisão de escolha. Uma coleta ampla de informações dos 

egressos também geraria análises estatísticas mais precisas, enriquecendo o estudo. 
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APÊNDICE A – DADOS PARCIAIS E QUESTIONÁRIO 
 

 

 De forma a preserver a identidade dos ex alunos, os salários podem ter tido sua ordem 

alterada. Isto é, não necessariamento o salário reflete o setor em que está inserido. 

 

 
Parcial dos dados 
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Parcial dos dados 
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Pacial dos dados 

 

 

Perguntas realizadas: 

 

- Buscou ou se matriculou em um curso de pós-graduação ao finalizar a graduação? 

- Buscou o empreendedorismo como atividade principal ao finalizar a graduação? 

- Se ao término da graduação havia se colocado no mercado de trabalho  (concurso ou 

CLT) caso tenha sido o interesse (com um prazo de 6 meses para se caracterizar como 

buscando colocação caso não tenha conseguido emprego) 

- Caso positivo, em qual empresa trabalha (ou trabalhou) 

- Faixa salarial 

- Tempo de formação 


