
 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 
ESCOLA DE ENGENHARIA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 
 
 

NITERÓI 
Agosto / 2020 

FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 
FRENTE ÀS MUDANÇAS E NOVAS DEMANDAS 
DO MERCADO DE TRABALHO E DA 
SOCIEDADE NO PÓS-COVID-19 
 
AUTOR: PAULA DE OLIVEIRA TAVARES ALVES 

MARTINS 

ORIENTADOR: PROF. DR. EMMANUEL PAIVA 

DE ANDRADE 



 

PAULA DE OLIVEIRA TAVARES ALVES MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO FRENTE ÀS MUDANÇAS E 
NOVAS DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO E DA SOCIEDADE NO 

PÓS-COVID-19 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como pré-requisito parcial à obtenção do título 
de bacharel em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal Fluminense. 
 
Orientador: Prof. Dr. Emmanuel Paiva de 
Andrade 

 
 
 
 
 

 
 
 

NITERÓI 
2020 



 

Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Sandra Lopes Coelho - CRB7/3389

M379f Martins, Paula de Oliveira Tavares Alves
  FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO FRENTE ÀS MUDANÇAS E
NOVAS DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO E DA SOCIEDADE NO PÓS-
COVID-19 / Paula de Oliveira Tavares Alves Martins ; Emmanuel
Paiva de Andrade, orientador. Niterói, 2020.
  65 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia
de Produção)-Universidade Federal Fluminense, Escola de
Engenharia, Niterói, 2020.

  1. Engenharia de Produção. 2. Formação Profissional. 3.
Desenvolvimento de Competências. 4. Pandemia do COVID-19. 5.
Produção intelectual. I. Andrade, Emmanuel Paiva de,
orientador. II. Universidade Federal Fluminense. Escola de
Engenharia. III. Título.

                                      CDD -



 

PAULA DE OLIVEIRA TAVARES ALVES MARTINS 
 
 
 
 

FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO FRENTE ÀS MUDANÇAS E 
NOVAS DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO E DA SOCIEDADE NO PÓS-

COVID-19 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como pré-requisito parcial à obtenção do título 
de bacharel em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal Fluminense. 
 
 
Aprovada em 25/08/2020 

 
 

 
Banca Examinadora 

 
___________________________________ 

Prof. Dr. Emmanuel Paiva de Andrade 

Universidade Federal Fluminense 

 
___________________________________ 

Profª. Dr. Suzana Dantas Hecksher 

Universidade Federal Fluminense 

 
___________________________________ 

Prof. Dr. Júlio César Bispo Neves 

Universidade Federal Fluminense 

 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a toda a minha família pelo apoio e 

suporte durante a minha caminhada até aqui. Em destaque, agradeço a minha mãe, 

Sandra, por me fornecer todos os recursos necessários para que eu pudesse cursar 

a universidade sem que nunca me faltasse nada. E aos meus irmãos, Daniel e Nuno, 

por terem sido minhas primeiras referências profissionais e por terem me inspirado a 

cursar a universidade.  

Às pessoas mais próximas que partilharam dessa trajetória comigo tornando-a 

mais prazerosa, fica toda a minha gratidão. Essencialmente a Marcela, por todo apoio 

e incentivo que me foram fundamentais. 

Agradeço, também, aos meus professores da Universidade Federal 

Fluminense por terem me enriquecido com todo o seu conhecimento. E, em especial, 

ao meu orientador, Emmanuel Paiva de Andrade, por ter me guiado nesse percurso 

do meu projeto final e agregado a este trabalho com toda a sua experiência.  

 

Paula de Oliveira Tavares Alves Martins



 

RESUMO 
 

O presente trabalho constrói um estudo de caso sobre formação dos 

engenheiros de produção na Universidade Federal Fluminense (UFF) em Niterói – RJ, 

como consequência das mudanças em curso no mercado de trabalho, aceleradas 

e/ou agravadas pela pandemia do COVID-19. O objetivo da pesquisa consiste em 

compreender a intensidade e complexidade das alterações provocadas no mundo do 

trabalho, as quais, embora já viessem sendo implementadas por conta dos avanços 

tecnológicos, foram significativamente aceleradas pela pandemia, impactando 

fortemente o trabalho do engenheiro de produção e, por consequência, impondo 

novas qualificações e competências a serem obtidas por esses. Os resultados da 

pesquisa apontam as lacunas que já podem ser observadas na formação do 

engenheiro de produção na UFF vis-à-vis demandas novas e/ou modificadas do 

mercado e da sociedade pós-pandemia. 

 
Palavras-chave: Engenharia de Produção, Formação de engenheiros, 

Desenvolvimento de competências, Crise sanitária, Crise econômica. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 
 

This work builds a case study about Industrial Engineers’ education at the 

Fluminense Federal University (UFF) in Niterói, as a consequence of the ongoing 

changes in the labor market, accelerated and/or aggravated by the pandemic of 

COVID-19. The objective of this research is to understand the intensity and complexity 

of the changes caused in the world of work, which, although already being 

implemented due to technological advances, were significantly accelerated by the 

pandemic, strongly impacting the work of Industrial Engineers and, therefore, imposing 

new qualifications and competences to be obtained by them. The results point out the 

gaps that can already be observed in the Industrial Engineers’ education at UFF vis-

à-vis new and/or modified demands from the market and the post-pandemic society. 

 
Key words: Industrial Engineering, Engineer’s Education, Skills Development, Health 

Crisis, Economic Crisis. 
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1. O PROBLEMA 
 

1.1. INTRODUÇÃO 
 

O sistema capitalista, em crise porém largamente hegemônico na maior parte no 

mundo, aliado aos enormes avanços tecnológicos, particularmente impulsionados 

pela chamada quarta revolução industrial, produz intenso acirramento da competição 

entre as empresas (OLIVEIRA; CARMO; PAULA, 2019). Nesse cenário, segundo 

Volpe et al. (2017), o mercado aprofunda a seleção de profissionais privilegiando, 

cada vez mais, o maior nível de qualificação. 

Essa constatação, como já era sugerido por Cardoso (2007) desde o início dos 

anos 2000, evidencia a necessidade imperiosa de uma atualização contínua dos 

profissionais para o mercado de trabalho, porém torna dúbia e incerta a tarefa de 

desenvolvimento dos futuros profissionais, a partir da sua formação superior nas  

universidades.  

No Brasil, entretanto, o esforço para formação adequada dos discentes tem sido 

dificultado por uma série de questões de ordem estruturais e conjunturais. Segundo 

Amaral (2016), é possível avaliar o tamanho do desafio educacional brasileiro por 

meio do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) que é aplicado em educação por 

pessoa em idade escolar (18 a 24 anos para a idade de educação superior). De acordo 

com o autor, o país apresenta um investimento inferior quando comparado  às nações 

que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Tal fato representa forte empecilho para as universidades brasileiras 

adquirirem e manterem recursos humanos e tecnológicos apropriados para a sua 

operação cotidiana. 

Quando analisada a situação das carreiras tecnológicas, em especial, o cenário é 

ainda mais desafiador. Segundo Oliveira et al. (2013), a expansão dos cursos de 

engenharia está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento da tecnologia e da 

indústria, além das condições econômicas, políticas e sociais do país. Dessa forma, 

apesar do Brasil ter experimentado uma pequena expansão econômica após a 

recessão de 2014-2016, o que poderia implicar em alguma amplificação das 

oportunidades aos engenheiros, esse cenário foi interrompido, segundo o Comitê de 

Datação de Ciclos Econômicos (CODACE, 2020), após a identificação da ocorrência 

de um pico no ciclo de negócios brasileiro no quarto trimestre de 2019. Tal interrupção 
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sinaliza a entrada do país em uma recessão a partir do primeiro trimestre de 2020, em 

decorrência também da pandemia causada pelo vírus COVID-19. 

 

Figura 1: Cronologia Trimestral dos Ciclos de Negócios Brasileiros. 

 
Fonte: (CODACE, 2020) 

 

Tendo em vista a forma de transmissão do vírus por meio do contato com pessoas 

infectadas, a população mundial viu-se diante da necessidade de manter-se em 

distanciamento social, alterando o modo como os indivíduos relacionam-se entre si e 

com o meio. Tal fato refletiu-se na economia e na sociedade de forma acentuada.  

De acordo com os dados divulgados em junho de 2020 pertencentes à PNAD 

Contínua(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa de desemprego do país foi de 12,9% no 

trimestre entre março e maio de 2020, alcançando 12,7 milhões de pessoas (IBGE, 

2020). Quando analisada, em especial, a população em idade de trabalhar, o 

percentual ocupado ficou em 49,5% (85,9 milhões de pessoas), sendo esta a primeira 

vez que o indicador fica abaixo de 50% desde 2012, quando iniciou-se o levantamento 

(IBGE, 2020).  

Prontamente, o Banco Central revisou, em junho de 2020, sua projeção para a 

economia brasileira no ano e passou a projetar uma retração de 6,4% no PIB, o menor 

recuo observado para o segundo trimestre desde 1996 (MARTELLO, 2020). O Fundo 
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Monetário Internacional (FMI), por sua vez, prevê para este ano a maior recessão 

desde a Grande Depressão de 1929 (GUIMÓN, 2020).  

Em vista disso, as empresas precisaram apresentar respostas rápidas à situação 

e se reinventarem para sobreviverem no mercado. De acordo com o Sebrae (2020), 

em pesquisa realizada com 10.384 empresários dos 26 estados e Distrito Federal, 

43% das empresas precisaram mudar o seu funcionamento para continuar 

funcionando em meio à pandemia. Dentre as medidas adotadas, as principais 

consistiam em migrar as vendas para o meio online (por telefone, aplicativos ou redes 

sociais) e adotar o regime de trabalho por home-office.  

Somado a isso, de acordo com o relatório da McKinsey & Company (2020), para 

o setor privado há quatro tendências principais que podem continuar a mudar nos 

próximos 18 a 24 meses que precisam ser consideradas: (1) as preferências dos 

clientes mudaram para o online devido à pandemia e podem continuar mudando; (2) 

os locais de trabalho tornaram-se temporariamente remotos, com diversas empresas 

sinalizando essa mudança como permanente; (3) os estímulos governamentais e o 

aumento das tensões comerciais contribuem para a incerteza regulatória que pode 

persistir por alguns anos; (4) o conhecimento de como testar, rastrear e tratar o vírus 

através de diferentes realidades de saúde pública está mudando a cada dia sem 

perspectiva de solução até o momento. 

Se em 2019, Dias et al. (2019) já afirmavam que a concepção do mercado levaria  

ao surgimento de novas atividades e profissões que demandam uma maior adaptação 

dos profissionais para remanescerem no ambiente de trabalho, a pandemia apenas 

veio aprofundar esse quadro.  

Nesse contexto, a Engenharia de Produção se destaca pelo próprio caráter 

interdisciplinar na formação dos seus discentes, o que os possibilita trabalharem em 

diversas áreas (SOUZA JUNIOR et al., 2016). Isso consiste em uma vantagem 

específica para esse profissional uma vez que, nessa nova conjuntura de mercado, 

apenas o conhecimento técnico já não é mais suficiente. Para manter-se inserido 

adequadamente nesse ambiente torna-se necessário adquirir conhecimentos, 

habilidades e atitudes como predisposição à mudança, aprendizado contínuo e 

flexibilidade (VOLPE et al., 2017).  

Dessa forma, fica evidente que há uma pressão das empresas por competências 

do engenheiro de produção para que a organização atinja diferenciais competitivos. 

No entanto, parte significativa da responsabilidade pela construção do perfil de 
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egresso desses profissionais recai sobre as instituições de ensino superior enquanto 

mediadoras de conhecimentos e formadoras de habilidades (BORCHARDT et al., 

2009). Em tal situação, é possível que haja certa dificuldade para que a pedagogia 

formal adotada na maioria das universidades brasileiras, que ensina e avalia da 

mesma forma e exige resultados previsíveis, acompanhe a evolução das novas 

habilidades e atitudes demandadas pelo mercado ao engenheiro de produção, 

baseadas em mais conhecimentos de natureza comportamental, o que não se adquire 

da maneira convencional, com os métodos, pedagogia e didática convencionais 

(MORAN, 2015).  

Fica, portanto, o desafio enfrentado por esta pesquisa, para o caso do curso de 

Engenharia de Produção-Niterói da Universidade Federal Fluminense, de analisar e 

compreender quais novos atributos devem ser desenvolvidos pelos graduandos em 

engenharia de produção de forma a responder, com eficácia e eficiência, às mudanças 

induzidas pela tecnologia e intensificadas e redirecionadas  pela eclosão da 

pandemia.  

 

1.2. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 
 

 
O cenário de crise descrito anteriormente, somado à incerteza de perspectivas 

futuras, alterarão a trajetória do profissional de engenharia de produção desde a sua 

formação acadêmica, exigindo novas qualificações desse profissional. Dessa forma, 

a pergunta que surge diz respeito a como formar melhores engenheiros de produção, 

tanto para salvaguardar a empregabilidade dos concluintes quanto para alinhar a 

capacitação dos mesmos às novas demandas da sociedade. 

As universidades federais, incluindo a Universidade Federal Fluminense (UFF), 

que é objeto do presente trabalho, desempenham um importante papel na formação 

de engenheiros de produção, pautados na exigência de que possuam base científica 

e profissional, e que sejam capazes de solucionar problemas colocados pela 

sociedade. De acordo com o INEP (2017), a UFF obteve, em 2017, o conceito 5 na 

prova do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), a maior nota 

possível, e se estabeleceu na 9ª posição no ranking dos 500 cursos de engenharia de 

produção do Brasil que realizaram a avaliação e a 2ª no ranking do Estado do Rio de 

Janeiro. 
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Dourado e Oliveira (2009) ressaltam que a qualidade é um conceito que se altera 

no tempo e no espaço, estando vinculada às demandas e exigências sociais do 

referido momento. Isso faz com que, dada a dinâmica das mudanças nas demandas 

por competências contemporâneas do engenheiro de produção, a revisão das 

matrizes curriculares, ainda que realizadas de forma sistemática, não acompanhe as 

reais necessidades dos graduandos.  

Surge, continuamente, desalinhamento entre o que se faz no ensino e na formação 

de engenheiros e as expectativas que o mercado de trabalho e a sociedade possuem 

a cada momento, com relação à formação e ao perfil desses profissionais (AVELINO; 

PAZETI; PEREIRA, 2018).  

Neste ponto se desenha a situação problema enfrentada pelo trabalho, ou seja, o 

desalinhamento dinâmico e sistemático entre a formação do engenheiro de produção 

e as competências esperadas desse profissional pelo mundo do trabalho, que já 

vinham se modificando com os avanços da tecnologia mas que se intensificaram 

frente ao atual cenário de crise fomentado pela pandemia do COVID-19. Sendo assim, 

faz-se necessário responder as duas perguntas centrais da pesquisa, quais sejam, (1) 

quais as competências centrais exigidas do engenheiro de produção no momento 

presente e (2) como a pandemia do COVID-19 pode ter alterado as qualificações mais 

necessárias ao engenheiro de produção. 

 

1.3. OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral do presente estudo consiste em compreender a intensidade e 

complexidade das mudanças nas dinâmicas de trabalho, que já vinham sendo 

sinalizadas pelas mudanças tecnológicas, particularmente suportadas pelas novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), mas que se intensificaram e se 

reconfiguraram de forma mais brusca com a pandemia. Isso implica em compreender 

como essas mudanças impactam o engenheiro de produção e as competências que 

esse profissional precisará adquirir para manter-se e progredir no mercado de trabalho 

formal e em face das novas demandas da sociedade. 

Espera-se que as respostas aqui encontradas possam servir de subsídios para as 

discussões recorrentes no âmbito do Curso de Engenharia de Produção – Niterói da 

UFF, apoiando os esforços institucionais de reformas curriculares e de alinhamento 
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entre perfil do egresso e necessidades da sociedade. Para atingir seus resultados, o 

estudo apresenta os seguintes objetivos específicos: 

§  Analisar o currículo de engenharia de produção e a formação desse 

profissional segundo o MEC; 

§ Realizar um levantamento bibliográfico sobre a formação das competências;  

§ Compor um rol das diversas competências do engenheiro de produção 

requeridas pelo mercado de trabalho e a sociedade; 

§ Compreender como os cenários de crise podem impactar a atuação do 

engenheiro de produção; 

§ Entender as principais alterações do mercado fomentadas pela pandemia do 

COVID-19 e que se relacionam com o exercício da engenharia de produção; 

§ Analisar as principais competências a serem esperadas desse profissional na 

dinâmica do mercado atual que sirva de guia para os estudantes se 

qualificarem e de subsidio para a universidade atualizar sua formação; 

 

1.4. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 
 

O estudo desdobra-se no contexto corrente, e ainda em plena deflagração, de uma 

das piores pandemias vivenciadas pela humanidade, procurando compreender os 

desafios à formação do engenheiro de produção neste cenário. Dessa forma, o 

trabalho junta-se ao imenso esforço social de compreensão e intervenção na 

complexa transformação em curso, aprofundando-se no entendimento mais localizado 

sobre um dos seus aspectos, qual seja, o de expectativas do mercado de trabalho e 

da sociedade sobre a formação do engenheiro de produção. A aplicação dos 

resultados poderá contribuir para o esforço geral de formação de profissionais ainda 

mais capacitados à lidar com a contemporaneidade ou o “Novo Normal”. Para os 

discentes, o estudo revela a importância de se constituir em protagonistas da própria 

formação, desenvolvendo competências técnicas e sociais úteis à superação da crise 

e à construção de um mundo mais justo.  

 

1.5. DELIMITAÇÃO 
 

O projeto foi realizado em pleno contexto da pandemia, em meio a um cenário de 

grande incerteza, com impedimentos insuperáveis ao sempre insubstituível trabalho 
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de campo, o que cancela qualquer veleidade de conclusões definitivas. Acredita-se, 

no entanto, que a pedra lançada em momento tão difícil possa ser útil para retomadas 

posteriores, realizando inferências mais objetivas, que terão a própria História como 

testemunha.  

 
1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo está construído em 5 capítulos. O primeiro deles apresenta o 

contexto do estudo, a situação problema que motivou a pesquisa, os objetivos gerais 

e específicos que se deseja atingir, em resposta às questões de pesquisa propostas, 

a importância do estudo e as delimitações encontradas.  

O capítulo 2 compreende a revisão da literatura no que tange o tema de estudo, 

trazendo a fundamentação teórica para as indagações e as análises realizadas. 

Assim, são expostas as visões de autores sobre as três frentes principais que guiam 

a pesquisa: Engenharia de Produção, Competências do profissional, Mudanças no 

mercado que desafiam a Engenharia de Produção. 

O capítulo 3 descreve a metodologia de pesquisa a ser utilizada como meio para 

se alcançar os objetivos do trabalho. Desse modo, expõe a abordagem de pesquisa, 

o procedimento para o levantamento de dados e para a sua análise. 

O capítulo 4 abrange o estudo de caso desenvolvido na Universidade Federal 

Fluminense, contendo a apresentação da universidade e seu histórico como 

formadora de engenheiros de produção, a pesquisa aplicada com ex-alunos da 

instituição e análises subsequentes.  

Por fim, o capítulo 5 contém a conclusão do estudo, apresentando os resultados 

concebidos para o objetivo inicial estabelecido e as respostas das questões de 

pesquisa levantadas. Analisa-se, também, alterações que poderiam ser feitas com a 

finalidade de se elaborar uma pesquisa ainda mais precisa em futuros estudos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

A busca da literatura que desse suporte teórico ao estudo ocorreu a partir do 

desdobramento de conceitos centrais relacionados ao tema, quais sejam, quem é o 

engenheiro de produção e como ele é formado e onde é que ele trabalha, ou seja, 

qual o mercado de trabalho onde ele atua. A partir desses tópicos, foram desdobrados 

os pontos principais de pesquisa, que seriam as competências profissionais 

envolvidas e as mudanças no mercado de trabalho e na sociedade que impactam a 

engenharia de produção. A Figura 2, a seguir, apresenta o mapa da literatura 

construído a partir dos insights iniciais. 

 

Figura 2: Mapa da Literatura. 

 
Fonte: Adaptado de Creswell (2007) 

 

2.1. QUEM É E O QUE FAZ O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 
 

De acordo com Souza Junior et al. (2016), a Engenharia de Produção se 

desenvolveu inicialmente nos Estados Unidos ao final do século XIX quando Taylor, 

Frank e Lilian Gilbreth, entre outros, elaboraram e propuseram o chamado Scientific 
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Management, adotado em diversas empresas americanas e que, posteriormente, deu 

início ao curso conhecido nos Estados Unidos como Engenharia Industrial. 

No Brasil, o desenvolvimento da Engenharia de Produção se deu, a partir de 

influências políticas, econômicas e sociais dos Estados Unidos, por ocasião do 

desenvolvimento ocorrido nos anos 50, com a instalação de multinacionais do país 

(OLIVEIRA et al., 2013). Diante da demanda dessa área pelo mercado, em 1958 foi 

aprovada, em nível de graduação, a criação do curso de Engenharia de Produção 

como opção da Engenharia Mecânica, na Universidade de São Paulo (BORCHARDT 

et al., 2009). 

Com o crescimento da oferta de cursos e a formação de uma comunidade de 

engenheiros de produção no país, principalmente a partir dos anos 1980, com a 

fundação da Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), iniciaram-

se os esforços no sentido de caracterizar quem era esse profissional, quais seriam as 

suas competências básicas e que papel viriam a desempenhar nas empresas e na 

sociedade. Depois de muito debate e experimentos, finalmente tais princípios foram 

formalizados em 2002 pela resolução CNE/CES do MEC (BRASIL, 2002), 

caracterizando-o como um profissional dotado de formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, capaz de absorver e desenvolver novas tecnologias para a solução 

de problemas relevantes à sociedade (BORCHARDT et al., 2009). 

Na última versão aprovada em abril de 2019 das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2019) é possível encontrar o perfil desejado do formando em engenharia, 

com os conhecimentos, habilidades e competências desejados, compreendendo, 

entre outras, as seguintes competências: 

 
I - Ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético e com forte 
formação técnica 
II - Estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação 
inovadora e empreendedora 
III - Ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver, de 
forma criativa, os problemas de Engenharia 
IV - Adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática 
V - Considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e de 
segurança e saúde no trabalho 
VI - Atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o 
desenvolvimento sustentável 

 

Enquanto isso, segundo o INEP (2019), para o engenheiro de produção em si, 

espera-se que este possua o seguinte perfil: 
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I. ético e responsável na concepção, implementação e melhoria de sistemas de produção de 
bens e serviços, envolvendo pessoas, materiais, informação, equipamentos e energia; 
II. crítico, criativo e proativo na identificação, na análise e na resolução de problemas, 
integrando aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos processos 
decisórios;  
III. inovador, empreendedor e colaborativo, com visão multidisciplinar, em sua atuação 
profissional;  
IV. comprometido com a sua permanente atualização profissional e com a aplicação de 
adequadas tecnologias e técnicas de gestão para o aprimoramento dos sistemas de produção. 

 

Dessa forma, o engenheiro de produção, segundo o MEC, deve possuir um 

conjunto de competências exageradamente abrangente que serve muito mais como 

um horizonte de referências do que, propriamente, um plano de formação. Essas 

referências podem ser cotejadas com demandas específicas do mercado e da 

sociedade, as quais, essas sim, dependentes do contexto e historicamente situadas 

(ANDRADE et al., 2020a; SOUZA; CAMPOS, 2019; SOUZA JUNIOR et al., 2016) 

 

2.2. COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL SEGUNDO O EXPECTATIVAS 
DO MERCADO 

 

Carbone et al. (2009) sugeriram, com base em literatura que já vinha se 

desenvolvendo desde os anos 1990, que competências humanas poderiam ser 

entendidas como combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto 

organizacional gerando valor econômico e social para a organização. 

Para os autores, o conhecimento pode ser entendido como as informações que 

são integradas à memória dos indivíduos, alterando sua forma de julgamento e 

comportamento. A habilidade, por sua vez, estaria relacionada à aplicação produtiva 

do conhecimento enquanto a atitude, por fim, diz respeito à predisposição da pessoa 

em relação às situações que experimenta, como ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Concepção de competências. 
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Fonte: Fleury e Fleury (2001), com adaptações. 

 

 Nesse sentido, as competências humanas seriam reveladas somente perante 

a ação das pessoas ante as situações que se deparam (CARBONE et al., 2009).  

Assim sendo, para formar essas competências, Fava (2014) afirma que o profissional 

do século XXI deve ser capaz de conjugar os conteúdos conceituais (conhecimentos 

técnicos e objetivos sobre sua função) com os procedimentais (técnicas e ferramentas 

utilizadas no exercício da função) para produzir o “saber fazer”; unir os conteúdos 

procedimentais com os atitudinais (formas, maneiras de se comportar 

profissionalmente e socialmente), resultando no “saber agir”; e juntar os conteúdos 

atitudinais com os conceituais para gerar o saber ser e conviver. A Figura 4 ilustra 

esse procedimento como deve ocorrer. 

 
Figura 4: Conceito de formação da competência. 
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Fonte: Fava (2014), com adaptações 

 

Diante disso, segundo Mesquita (2015) é possível que a prática profissional 

envolva a combinação de um conjunto de competências para resolver problemas, para 

além das meras competências técnicas. Com isso, a autora destaca a engenharia 

industrial, um equivalente em Portugal à engenharia de produção no Brasil, pelo fato 

da sua prática profissional demandar, além do conhecimento técnico, a comunicação, 

a liderança, o trabalho em equipe e a resolução de problemas. 

 Duas categorias de competências podem ser particularmente úteis para 

conhecer o trabalho do engenheiro de produção: as técnicas e as transversais. As 

competências técnicas (“Hard Skills”) estão fortemente relacionadas com as áreas de 

conhecimento da engenharia de produção enquanto as competências transversais 

(“Soft Skills”) estão associadas a dimensões consideradas como relevantes para 

qualquer área, atividade ou contexto, seja profissional ou pessoal (MESQUITA, 2015; 

ROBLES, 2012). A Tabela 2 consolida um conjunto de competências, a partir das 

pesquisas de Mesquita (2015), Souza e Campos (2019) e Robles (2012).  

 

Tabela 1. Principais competências transversais. 

Competências Transversais Descrição 

1. Comunicação 
Ter capacidade de comunicação oral 

e escrita; 

2. Criatividade e Inovação Incentivar e apresentar novas ideias; 

3. Liderança 

Ter capacidade de extrair o melhor 

dos outros, agindo com sensatez e 

influenciando pessoas; 

4. Trabalho em equipe 

Saber trabalhar com diferentes tipos 

de pessoas, expondo suas opiniões e 

sabendo escutar a dos demais; 

5. Tomada de decisão 

Saber escolher um plano de ação 

eficaz para uma determinada 

situação; 

6. Domínio de Línguas Estrangeiras 
Ter capacidade de se comunicar em 

outros idiomas; 
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7. Resolução de problemas 

Ser capaz de resolver problemas o 

mais prontamente e eficazmente 

possível, muitas vezes recorrendo à 

criatividade; 

8. Planejamento e Organização 

Ser capaz de planejar e manter em 

ordem seus afazeres e o ambiente de 

trabalho; 

9. Argumentação e persuasão 

Conseguir expressar-se bem, 

expor aos outros claramente suas 

ideias, conquistar apoio e convencer a 

aceitarem suas decisões ou 

preferências; 

10. Flexibilidade 
Ter capacidade de adaptação, 

facilidade para mudanças; 

11. Gestão do tempo 

Planejar o seu tempo de forma 

consciente, analisando o tempo gasto 

com atividades específicas e 

cumprindo prazos; 

12. Atenção ao detalhe 
Saber observar os pequenos 

detalhes; 

13. Networking 
Buscar contato com outras pessoas 

que trabalham no mesmo ramo; 

14. Orientação para objetivos 
Ter capacidade de focar em seus 

objetivos e trabalhar para alcançá-los; 

15. Capacidade de aprendizagem 

Ter capacidade de adotar novos 

conhecimentos ou capacidade de ser 

um eterno aprendiz; 

16. Proatividade e Iniciativa 
Tomar atitudes antecipando um 

trabalho e superar as expectativas;  

17. Responsabilidade 
Responder pelos seus atos e pelas 

obrigações que lhe foram atribuídas; 
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18. Saber ouvir 

Aceitar opiniões alheias, não prejulgar 

o que está sendo dito e dar atenção à 

quem fala; 

19. Tolerância à pressão 
Manter a calma e o foco em situações 

desgastantes; 

20. Empreendedorismo 

Não se contentar com os resultados e 

processos atuais e “pensar fora da 

caixa” para elaborar novas soluções;  

21. Ética profissional 
Ser capaz de seguir os valores 

prezados pela organização; 

22. Capacidade de lidar com o inesperado/ 

Trabalhar em ambientes de incerteza 

Ser capaz de lidar com as 

adversidades das situações de 

trabalho; 

Fonte: Mesquita (2015), Souza e Campos (2019) e Robles (2012), com adaptações. 

 

Dado o exposto,  as universidades passam a ser cada vez mais demandadas 

pelo mercado de trabalho para que o ensino acadêmico proporcione as três 

dimensões da competência (conhecimento, habilidade e atitude), levando ao 

desenvolvimento do fator-chave para a garantia e manutenção da empregabilidade 

dos egressos: a acuidade mental (SIQUEIRA, 2017). 

 

2.3. MUDANÇAS NO MERCADO DE TRABALHO 
 

A sociedade mundial passou, nos últimos anos, por uma série de crises globais: 

a crise asiática de 1997-1997, a explosão da bolha pontocom em 2000-2002, a crise 

econômica pós-11 de setembro, a crise econômica e financeira de 2008, o colapso 

nuclear de Fukushima em 2011, a crise migratória de 2015, crises políticas como a 

ascensão do populismo, lutas pelo Brexit, guerras comerciais e a crise climática. 

Apesar desses eventos diferirem em suas causas, possuem em comum o fato de 

produzirem resultados individuais, sociais, econômicos e naturais potencialmente 

devastadores, como a quebra de firmas e indústrias, a perda maciça de empregos, a 

precariedade social e os danos naturais (WENZEL; STANSKE; LIEBERMAN, 2020).  

Essas mudanças bruscas provocadas por crises, em geral, pressionam as 

empresas a darem respostas rápidas. De acordo com Hadida, Tarvainen e Rose 
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(2015), a aceleração da globalização, a liberação do comércio e o aumento da 

interconexão, permitida pelos avanços dos sistemas de informação e pela internet, 

tornariam obsoletos grande parte dos planos de longo-prazo e forçariam as 

organizações a tentarem navegar por contextos em constante evolução de forma ágil 

e criativa. Nesse sentido, as crises são, então, um catalisador desse processo, ao 

alterar o rumo do mercado, muitas vezes, de forma permanente e em um espaço curto 

de tempo. 

Devido à natureza repentina, de baixa probabilidade e de alto impacto das 

crises (WILLIAMS et al., 2017), diversas empresas acabam recorrendo à improvisação 

organizacional, lidando com eventos imprevistos sem o benefício da preparação, 

planejamento e ação, e sem aproveitar recursos e criar o potencial para inovação 

incremental (WIEDNER; CROFT; MCGIVERN, 2020). Assim, a improvisação 

organizacional, combina-se com a heurística1 para ajudar gerentes a entenderem e 

analisarem decisões e ações organizacionais de características complexas, 

dinâmicas, que não podem ser compreendidas a priori ou gerenciados utilizando 

rotinas existentes, exigindo ações flexíveis e extemporâneas (HADIDA; TARVAINEN; 

ROSE, 2015). 

Wenzel, Stanske e Lieberman (2020) sugerem que as empresas utilizem quatro 

estratégias principais para responder às crises: contenção, perseverança, inovação e 

saída. A contenção consiste nas medidas de corte de custo que potencialmente 

reduzem o escopo das atividades da empresa, podendo ajudar as organizações a 

sobreviverem a uma crise no curto prazo uma vez que compensa parcialmente as 

receitas perdidas. Já a perseverança estratégica refere-se  à preservação do status 

quo das atividades do negócio em tempos de crise, por exemplo, por meio de 

financiamento por dívida e consumo de recursos disponíveis, sendo uma resposta 

viável no médio prazo. A inovação, por sua vez, refere-se à realização de renovação 

estratégica, uma vez que as crises desencadeiam um modo de reflexão que permite 

aos gerentes e funcionários transcender as fronteiras daquilo que eles acreditam ser 

pensável e viável.  

Dado que crises especialmente duradouras deixam traços irrevogáveis no 

cenário dos negócios que impossibilitam o retorno à ordem anterior, inovar é quase 

                                                
1 A heurística é definida como atalho cognitivo que surge quando a informação, o tempo e a capacidade de 
processamento são limitados. Assim, permitem que os indivíduos simplifiquem o processo cognitivo, conservem 
a atenção e decidam mais rapidamente (BINGHAM; EISENHARDT, 2014)   
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sempre uma resposta estratégica importante, se não inevitável, à crise, para garantir 

a sobrevivência firme a longo prazo. Por fim, a saída refere-se à descontinuação das 

atividades de negócios da empresa, sendo muitas vezes inevitável quando as outras 

respostas falham ou quando os gerentes acreditam que as outras respostas podem 

não funcionar. Além disso, funciona como uma resposta estratégica uma vez que 

libera recursos comprometidos que podem ser utilizados para buscar oportunidades 

de negócios induzidas pela crise. 

No quadro atual, nota-se que a crise da pandemia vem impondo diversos 

impactos à vida das pessoas e organizações em todo o mundo. À medida que o 

COVID-19 se espalha, mais os governos implementam medidas preventivas para 

diminuir a propagação e evitar sobrecargas letais de capacidade dos sistemas 

nacionais de saúde, como proibição de eventos, “lockdowns” e paralisações 

(WENZEL; STANSKE; LIEBERMAN, 2020).  

Diante de tal conjuntura, é possível observar que tanto o mercado quanto a 

sociedade apresentaram respostas rápidas que dialogam, em certa medida, com as  

estratégias previamente apresentadas. Como medidas de contenção, por exemplo, 

muitas organizações precisaram reduzir seu quadro de funcionários; como 

perseverança, diversas empresas optaram por adquirir linhas de financiamento de 

crédito para manter seus negócios e mudaram o ambiente de trabalho para o modelo 

remoto, buscando prosseguir com seus colaboradores. Como inovação, muitas 

empresas se reinventaram seja alterando suas linhas de produção para produzir 

álcool em gel ao invés de seus tradicionais produtos ou pela  transposição de seus 

modos de atendimento ao cliente para o meio online e/ou sistema delivery. Por fim, 

como saída, muitas empresas não encontraram formas de perpetuar funcionando e 

encerraram suas atividades (ANDRADE et al., 2020b; WENZEL; STANSKE; 

LIEBERMAN, 2020; WIEDNER; CROFT; MCGIVERN, 2020) 

 Conforme visto até aqui, a nova conjuntura provocada pela pandemia modificou 

ambientes de trabalho, alterou os meios de produção e impôs revisões estratégicas, 

acarretando diversos impactos ao exercício da engenharia de produção. 

Competências variadas foram mobilizadas, algumas inéditas e, quase todas, direta ou 

indiretamente ligadas ao trabalho do engenheiro de produção, o que será visto no 

trabalho de campo.  
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. ESTRUTURA DA PESQUISA 
 

O presente trabalho adotou o delineamento do estudo de caso, uma vez que 

esta é uma estratégia de pesquisa utilizada quando pretende-se investigar fenômenos 

contemporâneos, inseridos em um contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos, como é o caso 

do presente estudo (YIN, 2001). 

Yin (2001), sugere que o método lance mão de diversas fontes de evidências 

a fim de aumentar a robustez do modelo e beneficiar-se do desenvolvimento de 

proposições teóricas ao conduzir a coleta e a análise dos dados. Dessa forma, o 

estudo utilizou duas abordagens de coleta de dados, entendendo como tal, de um 

lado, o levantamento de estudos empíricos que relacionam os fenômenos estudados 

e, de outro, a aplicação de entrevistas com egressos do curso estudado. 

Buscou-se realizar um levantamento, na bibliografia, das principais 

competências demandadas pelo mercado de trabalho. Para isso, foi feita uma busca 

nas bases da ABEPRO, ABENGE e Google Scholar com as palavras-chave 

“Competências”, “Conhecimento Transversais”, “ Soft-skills”, “Indústria 4.0”. O período 

delimitado para a pesquisa foi entre os anos 2016 e 2019. 

Já a abordagem empírica levantou dados primários através, primeiramente, de 

uma pesquisa quantitativa, realizada por meio da aplicação de um questionário a 90 

egressos, e, posteriormente,  de entrevistas qualitativas, aplicadas a um total de 5 

entrevistados, uma vez que o estudo possuía perguntas de pesquisa multifacetadas, 

o que, segundo Günther (2006), implica na utilização combinada de mais de um 

método. A questão não é colocar a pesquisa qualitativa versus a quantitativa, ou 

decidir-se entre uma ou outra, e sim utilizar-se da abordagem teórico-empírica que 

permita chegar a um resultado que melhor contribua para a compreensão do 

fenômeno (GÜNTHER, 2006). 

Em seguida foram realizadas análises comparativas entre o que foi levantado 

na literatura empírica com o que foi obtido empiricamente, no campo, traçando-se, 

com isso, um painel da alteração entre as competências necessárias ao engenheiro 

de produção e o lugar onde a UFF se localiza como formadora dessas competências 

na visão dos egressos. 
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3.2. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 

Diante da determinação da estrutura, é possível classificar a pesquisa, então, 

quanto aos seguintes aspectos: abordagem, natureza, objetivo e procedimentos 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Desse modo, é apresentada essa definição em 

sequência. 

A abordagem da pesquisa é classificada como quantitativa e qualitativa dado 

que há tanto uma análise numérica quanto um aprofundamento da compreensão de 

fatores intangíveis que impactam a formação de um indivíduo. 

A natureza do estudo, por sua vez, pode ser definido como aplicado em virtude 

de dedicar-se a resolver um problema específico que envolve os interesses de um 

público em especial. 

Quanto ao objetivo, o estudo pode ser definido como de caráter exploratório, 

uma vez que busca adquirir maior familiaridade com o problema para torná-lo mais 

explícito, tendo sido construída uma hipótese a ser respondida ao final do estudo. 

Por fim, os procedimentos utilizados são a pesquisa bibliográfica, para o 

levantamento das competências demandadas pelo mercado de trabalho com base em 

papers de relevância acadêmica, pesquisa quantitativa e entrevistas qualitativas. 

 

3.3. PESQUISA SURVEY 
 

Para a análise quantitativa, foi realizada uma pesquisa survey uma vez que 

esta possibilita a generalização dos resultados a partir de uma amostra representativa, 

através do processo indutivo (GÜNTHER, 2006). Dessa forma, foi elaborado um 

questionário (APÊNDICE A) objetivo e aplicado aos egressos do curso de engenharia 

de produção da UFF campus Niterói visando entender o comportamento da população 

formada nesse curso pela instituição.  

O questionário foi estruturado buscando investigar tanto o impacto do novo 

cenário nas atividades e competências necessárias aos egressos quanto a percepção 

destes sobre as competências desenvolvidas na graduação. Dessa forma, foram 

designadas 13 questões distribuídas em 5 seções. A seção 1 e 2 eram eliminatórias 

e questionavam se a pessoa havia se formado em engenharia de produção na UFF e 

se estava trabalhando no momento, respectivamente. A seção 3 era para identificar o 
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perfil dos respondentes. A seção 4 era voltada para a atuação desses profissionais, 

procurando entender com o que trabalhavam, como haviam sido impactados e a 

percepção do ensino da UFF para essas novas necessidades. Por fim, a seção 5 era 

aberta a sugestões que não haviam sido abordadas até então.  

Para calcular a amostra, levantou-se o número de formados pela UFF desde o 

ano 2001.2 até o ano 2019.2, totalizando 1248 engenheiros de produção. Dessa 

forma, o tamanho da amostra suficiente para serem realizadas inferências sobre a 

população, para um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 10%, seria 

um total de 90 respondentes.  

Após distribuição do questionário no período de 21 a 26 de julho de 2020, foram 

alcançadas as 90 respostas, dando-se por encerrada esta etapa de coleta. Destes, 4 

não estavam trabalhando no momento e foram excluídos da amostra a fim de se obter 

a opinião daqueles que se encontram no mercado de trabalho.  

 

3.4. ENTREVISTAS 
 
 

As entrevistas qualitativas foram implementadas uma vez que estas se moldam 

ao problema e permitem análises mais profundas (GÜNTHER, 2006). Nesse sentido, 

foram entrevistados, com base em um roteiro semiestruturado, 5 profissionais também 

formados pela UFF, com perguntas que buscavam aprofundar tópicos pouco 

esclarecidos durante o survey. O roteiro não foi apresentado previamente e as 

respostas foram extraídas em uma conversa por videoconferência.  

A seleção dos entrevistados se deu a partir de indicação de engenheiros de produção 

que estivessem atuando como profissionais no mercado de trabalho e tivessem se 

formado na UFF. As entrevistas ocorreram após a aplicação da pesquisa survey e 

utilizou-se como critério de seleção, também, que os entrevistados não tivessem 

participado do questionário online previamente aplicado. 

Um cuidado adicional, foi quanto à heterogeneidade dos entrevistados, 

segundo várias dimensões. Dessa forma, quanto ao gênero, o grupo foi distribuído 

com 3 indivíduos que se identificavam como do gênero masculino, e 2 que se 

identificavam como do gênero feminino. Essa distribuição intencionava explorar 

diferenças que poderiam surgir na aplicação do survey. Além disso, os entrevistados 

se formaram em diferentes momentos, distribuídos entre 2006 e 2019. Essa diferença 

temporal na formação dos egressos permitiria detectar eventuais particularidades 
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geracionais. Por fim, procurou-se, também, cobrir diferentes empresas, áreas e 

cargos. Com isso, seria possível compreender o quanto as respostas da pesquisa 

quantitativa tinham de vínculo com as culturas das empresa ou com as áreas e cargos 

ocupados. Entretanto, os entrevistados não eram todos de cargos e empresas 

diferentes. Em alguns casos, buscou-se a mesma empresa porém em diferentes áreas 

ou a mesma área mas em diferentes empresas, para que ficasse mais claro a 

relevância que cada uma dessas variáveis tinha nos resultados.  

Em obediência às exigências da ética na pesquisa, as identidades dos 

entrevistados e das respectivas empresas onde trabalham serão mantidas em sigilo, 

sendo designado cada um deles por “Entrevistado n”.  

 

3.5. LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA UTILIZADA 
 

Todo método de pesquisa apresenta limitações. Primeiramente, deve se levar 

em consideração que o que está sendo analisado é a percepção dos entrevistados e 

dos respondentes, e não uma presumível realidade, tal como ela é (DEMO, 2011; 

VIEIRA; ZOUAIN, 2006). Para contornar essas fragilidades, buscou-se, na esteira da 

sugestão de Yin (2001) e Gray (2012) ampliar o máximo as fontes de dados, incluindo 

a literatura empírica, o levantamento por meio de survey e as entrevistas 

semiestruturadas.  

Além disso, o questionário limitou o número de respostas, nas perguntas 

relativas às competências, a exatamente 5. Durante a aplicação do questionário, 

todavia, foi surpreendente a quantidade de feedback que retornou à autora sobre 

alguns casos nos quais os indivíduos preferiam não marcar nenhuma alternativa. 

Assim, a obrigatoriedade de marcar 5 respostas pode tendenciar alguns resultados 

encontrados. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

4.1. O CASO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFF 
 

A UFF foi criada em 1960 com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UFERJ) e somente em 1965 passou a se chamar Universidade Federal 

Fluminense. A universidade possui, ao todo, 125 departamentos de ensino, 125 

cursos de graduação presenciais e 6 cursos de graduação a distância oferecidos em 

28 polos da Universidade Aberta do Brasil, em convênio com o CEDERJ-RJ (UFF, 

2020a). 

Apesar de concentrar a maioria dos seus cursos no município de Niterói, a 

universidade também atua nos municípios de Angras dos Reis, Campos dos 

Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo António de 

Pádua e Volta Redonda (UFF, 2020a).  

A Escola de Engenharia da UFF (TCE), localizada no Campus Praia Vermelha em 

Niterói-RJ, conta com 8 departamentos, 10 cursos de graduação, 8 programas de pós-

graduação stricto sensu, 29 cursos de pós-graduação lato sensu, 4 cursos de 

extensão e diversos cursos à distância  (UFF, 2020a). 

Quanto à graduação em engenharia de produção, a UFF fornece um perfil de 

formação compatível com a definição da Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção, onde se afirma que os profissionais devem possuir “base científica e 

profissional, capacitados a identificar, formular e solucionar problemas ligados às 

atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de 

produção de bens e/ou serviços, considerando seus aspectos humanos, econômicos, 

sociais e ambientais, com visão ética e humanista, em atendimento às demandas da 

sociedade (ABEPRO, 2001). 

A duração do curso é de 10 a 15 semestres e a carga horária total é de 4.092 horas 

com aulas em período integral (UFF, 2020b) 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
 

O Entrevistado 1 se formou em 2016 e hoje trabalha em uma empresa no setor da 

indústria farmacêutica hospitalar. Ele trabalha com a gestão de projetos logísticos, no 
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cargo de Especialista de Projetos. Sua atividade envolve estar próximo da operação 

e acompanhar projetos transversais que envolvem diversas áreas.  

O Entrevistado 2 se formou em 2006 e atualmente trabalha em uma holding de 

distribuição de energia elétrica. Ele trabalha com a gestão de projetos estratégicos 

para a empresa e possui o cargo de Coordenador. Sua função é estruturar e 

acompanhar os projetos da empresa junto aos gerentes, atuando como um PMO 

corporativo.  

A Entrevistada 3   se formou em 2017 e trabalha em uma empresa brasileira 

dedicada à produção de bebidas. Ela atua na área de tecnologia como Especialista 

de Analytics Translator. O seu papel é fazer a ponte entre o business e a área de 

analytics, entendendo as necessidades do negócio e idealizando produtos a serem 

desenvolvidos pela área de analytics.  

O Entrevistado 4 se formou em 2009 e trabalha em uma empresa de tecnologia 

com grande foco no comércio eletrônico, apesar de ter outros segmentos também 

como streaming digital. O entrevistado tem o cargo de Project Manager e atua no ramo 

da empresa focado na entrega dos produtos até o cliente. Ele é locado em 

Luxemburgo, e fica responsável pelos projetos referentes à última etapa da entrega 

(Last-Mile), que é a que sai dos varejistas ou dos centros de distribuição a caminho 

do consumidor final, de toda a Europa.  

A Entrevistada 5 se formou em 2019 e atua também na empresa de bebidas. Ela 

atua no comercial da empresa, porém com uma função de backoffice dessa área, no 

cargo de Analista de Apuração de Resultados. Suas atividades principais consistem 

em analisar dados comerciais, como volume de vendas, rentabilidade, share de 

mercado, gerando insumos para os gerentes de vendas e o gerente comercial. 
 

4.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os dados coletados a partir da aplicação do questionário permitem identificar 

determinados padrões na percepção dos entrevistados acerca das competências 

mais necessárias a esses profissionais e a contribuição que o curso teve na formação 

dos mesmos. Os dados, então, foram consolidados e são apresentados a seguir 

juntamente com comentários e análises pertinentes.  
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As perguntas iniciais do questionário buscavam averiguar o perfil dos 

respondentes. Com relação ao gênero, 66,28% identificavam-se como masculino e 

33,72% feminino, conforme ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5: Gênero. 

 
 

Essa distribuição revela um claro desequilíbrio no tocante à participação feminina, 

porém vai ao encontro do que é observado na proporção entre homens e mulheres no 

curso (UFF, 2020c).  

Quanto à faixa etária, conforme ilustra a Figura 6, observa-se maior concentração 

nas idades entre 25 e 27 anos, representando 36,05% da amostra  

 

Figura 6: Faixa Etária. 

 
 

A forte presença de pessoas mais jovens também pode inclinar a percepção dos 

desafios enfrentados no mercado de trabalho, já que, a categoria “desafio” pesa 

diferentemente para diferentes ideias, como é o caso do uso de tecnologia, por 

exemplo. Este fato pôde ser constatado posteriormente na fala do Entrevistado 1, o 

qual percebeu a diferença na adaptação ao cenário pelas diferentes idades.  
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As pessoas da empresa têm bastante tempo de casa e a idade delas é um 
pouco avançada. São pessoas que não estão muito habituadas a usar a 
tecnologia. Então para mim, como gestor mais novo, essa mudança foi mais 
simples mas isso não era uma realidade para toda a empresa. Algumas 
pessoas tiveram mais dificuldade de, efetivamente, fazer essa gestão a 
distância, não perder o controle das horas das pessoas por exemplo. 

 

Ainda com relação ao ano de formação, os respondentes encontravam-se 

distribuídos com cerca de 83% deles tendo se formado entre 2011 e 2019, enquanto 

os demais 17% formaram-se na década passada, entre 2003 e 2010, conforme 

ilustrado na Figura 7.  

 

Figura 7: Distribuição quanto ao ano de formação. 

 

 

A predominância de formados recentes na amostra fornece uma percepção mais 

focada nos tempos atuais do  ensino na universidade, o qual varia bastante em função 

do corpo docente, da convivência com coordenador e demais autoridades docentes. 

Além disso, nesse caso, existe uma recordação mais clara e objetiva do que foi a 

experiência da graduação. Ademais, isso pode ter implicado também na presença 

forte de cargos mais juniores entre os respondentes. Entre os respondentes, 47,67% 

estão alocados como analistas, conforme ilustrado no Figura 8.  

 

Figura 8: Cargos entre os respondentes. 
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Além disso, cargos com funções mais juniores possuem desafios diferentes dos 

mais seniores, o que também repercute na avaliação que possuem sobre a qualidade 

do ensino da UFF. Isso foi observado na fala do Entrevistado 4, que afirma: 

 
As pessoas vão focar mais naquilo que estudaram e não no que deixaram de 
estudar. O que eles deixaram de estudar eles só sabem se algum dia tiveram 
que estudar, que foi o meu caso. Eu fiz um MBA internacional e vi o quão 
forte é o desenvolvimento de soft-skills e eu não sei se as pessoas tem esse 
mindset. 

 

A pesquisa buscou identificar, também, as principais áreas nas quais os 

respondentes estão trabalhando no momento, e como isso implica em exigências 

diferentes no dia a dia de trabalho. Observou-se que há 4 áreas responsáveis por 

51,16% da alocação dos respondentes, que são Consultoria, Logística, Mercado 

Financeiro e Tecnologia, conforme ilustra a Figura 9.  
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Figura 9: Áreas nos quais os respondentes trabalham. 

 
Apesar de haver uma concentração em 4 áreas específicas, essas são bastante 

distintas, e essa  distribuição acabou enriquecendo a pesquisa por trazer desafios 

particulares e variados vividos em cada setor.  

A segunda etapa da pesquisa visava compreender como o engenheiro de 

produção está sendo impactado pelo cenário da pandemia. Dessa forma, inicialmente 

os respondentes foram questionados sobre quão radicalmente a pandemia alterou a 

dinâmica do seu trabalho, a forma de se relacionar, organizar e executar as tarefas. 

Como resultado, 71,43% avaliaram com uma nota 4 ou 5, em uma escala likert de 1 

a 5, conforme ilustra a Figura 10. 

 

Figura 10: Quão radicalmente a pandemia alterou a dinâmica de trabalho. 
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Essas alterações nas rotinas foram observadas também nas falas dos 

entrevistados. Isso se deu de forma diferente de acordo com a cultura da empresa ou 

a área do profissional. Isso pode ser contemplado na fala da Entrevistada 5 que 

precisou readaptar processos importantes do seu dia a dia. 

 
Mudou muito a rotina. Por exemplo, eu precisava chegar todo dia mais cedo 
porque a gente tinha que imprimir relatório de venda. Com a pandemia, a 
gente trabalhando de casa, a rotina já mudou desde aí, porque não existia 
essa da gente ir no escritório imprimir, e nem ninguém ir lá buscar. Então, 
acho que a pandemia acelerou muito esse processo que já iria acontecer, de 
introdução da tecnologia nessa atividade. Porque passou a ser tudo online e 
disponibilizado no celular dos vendedores e gerentes.  

 

O mesmo pôde ser observado através da fala do Entrevistado 1, que relatou as 

inúmeras readequações de cenário que foi obrigado a fazer. 

 
Eu trabalho com projetos transversais que envolve desde áreas mais 
tradicionais/burocráticas (como jurídico e fiscal), até áreas mais flexíveis que 
estão na operação do dia a dia (como a logística), e em todas essas áreas 
houve mudanças grandes, sendo algumas mais impactadas e outras menos, 
mas todas com muitas mudanças. E o que me surpreendeu muito foi que 
independente da área ser mais tradicional/burocrática ou não, eu vejo todas 
elas dispostas a rever seus processos para fazer a “coisa” continuar 
acontecendo e não parar. Dando um exemplo, nós temos um processo muito 
burocrático, do jurídico, de assinatura de contrato que segue um padrão no 
qual deve sempre partir da empresa para depois ir para o fornecedor. Como, 
com o home office, esse processo poderia se tornar muito lento para a 
circulação de papeis, eles optaram por simplesmente permitir que o 
fornecedor iniciasse o processo do contrato para facilitar o todo e garantir que 
os projetos fossem entregues dentro do prazo. Outro exemplo é a Qualidade 
que é uma área muito rígida por ser uma indústria farmacêutica.  Em alguns 
projetos que a gente tem de entrada de novos fornecedores é obrigatória a 
existência de uma auditoria presencial. E, com a pandemia, eles “abriram 
mão” da necessidade dessa auditoria presencial em alguns casos e em 
outros fizeram de forma virtual, utilizando Microsoft Teams. Tudo isso foi feito 
de maneira improvisada mesmo, com alguém usando o celular para mostrar 
o armazém em tempo real, andando enquanto os auditores pediam para ver 
as coisas. Então áreas que nem sempre estão dispostas a inovar e rever seus 
processos passaram a fazer isso, e eu como da área de projetos pude 
perceber isso em todas as áreas da empresa de alguma forma. 

 

Apesar disso, é possível observar que há empresas e áreas que já possuíam uma 

configuração que permitia uma adaptação mais rápida. Identifica-se isso na fala da 

Entrevistada 3, revelando como a flexibilidade da sua área de atuação fez com que 

ela não experimentasse mudanças radicais.  
 

A área de tecnologia nas empresas normalmente é uma área que já tem essa 
flexibilização em relação a home office. Desde que me formei, na época eu 
trabalhava com consultoria, a gente já tinha a possibilidade de trabalhar de 
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casa quando a gente precisava. Sempre trabalhei com notebook e já 
trabalhava de casa em alguns momentos. Então, já era algo que a gente 
conhecia, que eu já estava familiarizada.  

 

O Entrevistado 4, por sua vez, mostra como a cultura da empresa fez com que ele 

tivesse se adaptado previamente às tecnologias e modelos de trabalho a distância, 

não tendo sofrido alterações com o contexto da pandemia. 
 

Do ponto de vista do meu trabalho como engenheiro de produção, acho que 
passa muito mais por uma questão de adaptação a qual eu já passei por ela 
quando entrei na empresa do que propriamente quando o COVID-19 veio, 
acho que isso faz um pouco mais de sentido. Quando eu vim para 
Luxemburgo e entrei para a empresa, o choque cultural que eu sofri foi 
realmente muito grande. Para você entender a natureza do meu trabalho, eu 
trabalho quase que integralmente com pessoas que não estão em 
Luxemburgo. Isso porque os desenvolvedores podem estar na Índia, Estados 
Unidos, ou algum lugar da Europa. Os Product Managers podem estar, 
também, em qualquer lugar da Europa ou até em Seattle, nos Estados 
Unidos. E a equipe de Operations, que vai ajudar na implementação e nos 
testes, está espalhada por todo o mundo. E isso é muito comum na empresa, 
a maior parte do tempo você está em calls pelo computador. Então nossa 
vida já era praticamente remota. Antes da pandemia eu ia para o escritório, 
mas só porque eu tinha vontade de ir, queria um ambiente diferente, 
encontrar uma pessoa ou outra, mas na prática eu não precisaria. Desde o 
início de março eu trabalho 100% do tempo de casa. Instalei um local de 
trabalho na minha casa que consiste em 3 telas (meu notebook e mais duas 
telas de computador), uma cadeira confortável, um mouse, caderno e é só 
isso que eu preciso para fazer os meus projetos. O meu trabalho permite que 
eu faça isso, acho que nem todo trabalho pode ser feito remotamente, apesar 
de a maioria sim hoje em dia. Mas no meu caso, especificamente, a natureza 
já era remota. 

 

Esse resultado também foi constatado por Andrade et al. (2020b), para quem 

“dependendo do setor em que o gestor está inserido, os impactos da pandemia e as 

previsões em relação aos pós pandemia são distintos”. Enquanto isso, o Entrevistado 

2 mostra como sua empresa também já seguia um modelo que não sofreu grandes 

mudanças. 

 
Quanto à rotina de trabalho, de forma geral, não mudou muito. Como a minha 
empresa é um grupo espalhado pelo Brasil, eu já tinha uma lógica de trabalho 
de falar com as pessoas remotamente, eu não estava com as pessoas 
presencialmente. São poucas as pessoas no presencial, então nos falávamos 
muito pelo telefone. Nesse ponto ajudou porque algumas tecnologias que não 
estavam tão bem implantadas foram melhor desenvolvidas. Seja pela adoção 
de novas ou pela própria melhoria dessas ferramentas de forma geral. Mas 
apesar da rotina não ter mudado tanto, ela intensificou pelas mudanças dos 
projetos que foram impactados. Eu tenho hoje muito mais trabalho do que eu 
tinha antes porque a empresa saiu de uma rotina normal, mas isso não tem 
a ver com eu estar de home office ou não, é simplesmente porque os projetos 
mudaram. 
 



 37 

 
Além das mudanças nas dinâmicas de trabalho vivenciadas pelos engenheiros de 

produção, é possível que esse profissional tenha sido exigido também na parte 

estratégica da empresa. Isso porque as circunstâncias impostas pela crise atual 

podem ter levado as empresas a adotarem novas estratégias de gestão de crise como 

as pontuadas por Wenzel, Stanske e Lieberman (2020) de contenção, perseverança, 

inovação e/ou saída. 

Diante disso, os respondentes foram questionados, também, sobre o quanto a 

pandemia exigiu que eles pensassem em novas soluções, análises e/ou estratégias 

para a empresa em que trabalham. O resultado dessa avaliação, entretanto, foi mais 

distribuído entre as notas de 1 a 5, conforme ilustra a figura 11. 

 

Figura 11: Quanto a pandemia exigiu que fossem pensadas novas soluções, 

análises e/ou estratégias para as empresas. 

 
 

É possível que essa distribuição das respostas tenha uma relação com os cargos 

dos respondentes. Nesse sentido, quando cruzadas essas variáveis, verifica-se uma 

heterogeneidade das proporções entre as notas por cargo. Dessa forma, analistas, 

consultores e coordenadores mostram-se como os menos exigidos para pensar em 

novas soluções uma vez que foram os únicos cargos com uma porcentagem de notas 

de 1 a 3 superior a 35%, como mostrado na Figura 12. Já os gerentes, engenheiros, 

sócio-proprietários e trainees estão entre os mais exigidos nesse quesito uma vez 

que, além de não entrarem no critério anterior de possuir notas de 1 a 3 maior que 

35%, são os únicos com nota 5. Aqui também há convergência com Andrade et al. 

(2020b), para quem “no contexto da pandemia, a adaptabilidade para criar estratégias 

inovadoras que façam com que os trabalhadores voltem a se sentir mais motivados e, 

consequentemente, possam trabalhar de forma mais eficiente, assume papel central”. 
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É importante ressaltar que os cargos de assistente e especialista foram 

desconsiderados da análise uma vez que obtiveram apenas, respectivamente, 1 e 2 

respondentes, o que representou uma amostra demasiadamente pequena para 

realizar quaisquer inferências sobre esses cargos. 

 

Figura 12: Quanto a pandemia exigiu que fossem pensadas novas soluções, 
análises e/ou estratégias para as empresas por cargo. 

 
Nesse sentido, é possível observar pela fala do entrevistado 1 como a empresa 

adotou medidas de contenção dos custos e ele foi exigido para atuar nessa frente. 

 
Tive um aumento de carga de trabalho no sentido de replanejamento. Os 
projetos da empresa são grandes e quase todos eles foram impactados de 
alguma maneira, alguns mais, outros menos, devido à situação da pandemia. 
Então, ainda tem, até hoje, muito trabalho de replanejamento. Outro aspecto 
que teve importante foi uma necessidade de revisão os orçamentos dos 
projetos por conta da diminuição da arrecadação, então a gente teve, 
também, que revisitar todos os orçamentos de projetos. Aqueles projetos que 
não tinham, em teoria, um impacto tão grande do ponto de vista de escopo 
devido a pandemia, eventualmente tiveram um impacto pela redução do 
orçamento.  

 

Já pela fala do entrevistado 4 é possível identificar medidas de perseverança 

adotadas pela empresa. Primeiramente, nota-se que a empresa alterou seus 

processos para atender às medidas atuais de contenção da doença. 

 
A gente precisou mudar mais de 200 processos por exemplo, para 
implementar o social distance. E a gente está tendo que entregar a mesma 
quantidade de pacotes mas agora os associates devem ficar 2 metros de 
distância um do outro, imagina o impacto que isso gera. Associates é o 
pessoal do “chão de fábrica”, digamos assim. Então essa galera que trabalha 
em operações, dentro dos delivery stations ou fullfilment centers, eles agora 
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tem que respeitar uma distância mínima de 2 metros. Para isso, mudou-se o 
processo, mudou-se a distância, mudou o layout, mudou-se a capacidade, 
mudou tudo para respeitar isso.  

 

Além disso, esse mesmo entrevistado também foi afetado pelos bloqueios das 

fronteiras internacionais, visando evitar a pulverização da doença. Assim, ele revela 

como precisou atuar para mitigar o efeito dessa medida nos seus projetos.  

 
Nós tivemos que repensar muitas estratégias. [...] E aí, exatamente quando 
começou a pandemia, que bloqueou todas as viagens na Europa inteira, no 
mês seguinte a gente teria que viajar para cinco países diferentes para testar 
um produto que estava em implementação. Esse produto já estava rodando 
no Reino Unido, mas a gente teria que testar ele na Itália, na Espanha, na 
França, na Alemanha e na Áustria. E nós estávamos planejando um 
roadshow onde a gente iria rodar esses cinco países, presencialmente. Só 
que a gente precisou reinventar a roda porque a gente não podia viajar e o 
projeto não podia atrasar. Mas foi muito interessante porque a gente 
praticamente montou um grupo de guerra, através de salas virtuais, para 
poder permitir que a equipe de operações fizesse os testes que a gente 
quisesse, e a gente acompanhasse remotamente. Então, em cada um dos 
cinco países a gente desenvolveu uma operação onde tinham duas pessoas 
de Luxemburgo apoiando, uma pessoa do Reino Unido que era parte do time 
de produto, duas pessoas de Seattle (Estados Unidos), mais a equipe de 
operações desses cinco países. Então teve toda uma questão de fuso horário 
que a gente precisou administrar também, de Luxemburgo para Seattle são 
9-8h de diferença. E funcionou muito bem. A gente tinha toda uma 
documentação de como deveria seguir, tinha todo o procedimento 
documentado com o que eles tinham que fazer. Todos os dias nós fazíamos 
uma call, obviamente a gente dividia os países em semanas diferentes, 
alguns países na mesma semana, mas no curso de 3 ou 4 semanas a gente 
testou nos cinco países. [...] Foi uma coisa que nunca havia sido feita antes 
na empresa, e a gente teve que inovar e funcionou muito bem.  

 

A partir da fala da Entrevistada 5, por sua vez, como integrante da área comercial, 

verifica-se a implementação da estratégia de inovação pela empresa, fazendo com 

que a entrevistada precisasse pensar em novas soluções junto ao seu time. 

 
A empresa toda teve uma grande diminuição da receita. Durante a pandemia 
a gente teve que pensar em diversas estratégias ou inovações que a gente 
podia colocar para rodar. Uma questão que a gente precisou repensar foi 
quanto aos canais de venda, porque as pessoas começaram a evitar os 
supermercados para não enfrentar aglomerações. As necessidades 
mudaram. Muito dificilmente, em um espaço curto de tempo, as pessoas vão 
voltar para um bar. Elas tiveram que mudar todo o consumo dela para 
consumir em casa, com poucos amigos, vendo uma live. Então, a gente 
precisou pensar em uma forma de atingir esse público. A gente também 
trouxe várias campanhas e lançamos novos produtos porque são formas de 
atender mais ao mercado.  

 

Diante disso, é possível que essas novas exigências impactem nas competências 

necessárias para o engenheiro de produção atuar no mercado. Dessa forma, os 
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respondentes da pesquisa survey foram questionados, em um primeiro momento, 

quais seriam as 5 competências essenciais ao exercício do seu trabalho em um 

cenário pré-pandemia, e o resultado pode ser visto na Figura 13.  

 
Figura 13: Competências essenciais ao exercício do trabalho em um contexto pré-

pandemia. 

 
 

Diante disso, é possível selecionar um top-5 para enfocar a análise nas 

competências que mais se destacaram. Entretanto, é necessário salientar que essa 

linha de corte é naturalmente fluida e não descarta as demais competências da análise 

geral. Dessa forma, nota-se que as 5 principais competências seriam Planejamento e 

Organização, Resolução de problemas, Trabalho em equipe, Comunicação e Gestão 

do tempo. Apesar de Gestão do tempo e Responsabilidade terem apresentado um 

empate técnico, optou-se por manter um grupo de análise com apenas 5 

competências e, assim, a Gestão de tempo foi selecionada para esse grupo 

meramente por um critério de ordem alfabética.  
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Já em um segundo momento, questionou-se quais competências ganharam, ou 

mantiveram, importância em um cenário de pandemia, e o resultado pode ser visto na 

Figura 14. 

 

Figura 14: Competências que ganharam, ou mantiveram, importância em um cenário 
de pandemia. 

 
 

Observa-se que, agora, as 5 principais competências são Comunicação, 

Planejamento e Organização, Gestão do tempo, Flexibilidade e Resolução de 

problemas. Quando comparado o cenário anterior com o atual, verifica-se que, no 

geral, a maioria das 5 principais competências continuaram compondo esse grupo, 

com exceção de Trabalho em equipe que foi substituído por Flexibilidade. Assim, é 

possível inferir que essas competências mantiveram suas importâncias, independente 

das circunstâncias. 

Apesar disso, quando comparadas as oscilações, de cada competência, entre 

avaliações do primeiro e do segundo cenário, é possível observar que muitas 
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ganharam maior destaque enquanto outras perderam, como apresentado na Figura 

15. 

 

Figura 15: Variação da importância das competências entre o cenário pré e durante 
a pandemia. 

 
 

Desse modo, identifica-se que as 5 competências que aumentaram seu nível de 

importância foram Flexibilidade, Comunicação, Gestão do tempo, Capacidade de lidar 

com o inesperado/Trabalhar em ambiente de incerteza e Tolerância à pressão. 

Enquanto isso, é possível constatar que Resolução de problemas, Trabalho em 

equipe, Argumentação e Persuasão, Tomada de decisão e Atenção ao detalhe foram 

as 5 competências que mais perderam espaço nesse cenário. 
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Diante disso, é possível aprofundar a compreensão do motivo de algumas 

competências terem ascendido no ranking a partir da fala dos entrevistados. De 

acordo com a entrevistada 5, o home office, por si só, já implementou mudanças na 

rotina suficientes para exigir novas habilidades comportamentais no dia a dia. Em sua 

fala, ela explicita a importância da comunicação. 

 
Acho que agora, mais do que nunca, as soft-skills estão muito em evidência. 
Uma coisa é você estar ali no dia a dia, mostrar o seu trabalho e ter a interface 
de encontrar e falar. Outra coisa é você estar online, distante e sem encontrar 
ninguém. Também é essencial ter a capacidade de se comunicar 
constantemente, enviar e-mail, ligar, zoom, etc. Você tem que estar bom 
nisso, comunicar sempre o que você tem feito, como está a sua rotina. É 
importante, também, saber cobrar sem estar ao vivo, porque muda bastante.  
 
 

Dessa forma, é possível identificar na sua fala como em um ambiente remoto 

esses profissionais precisam implementar uma comunicação mais constante com a 

sua equipe, para que todos estejam a par do que a equipe como um todo está 

produzindo, e ter atenção à sua fala pois a distância pode fazer com que certas 

mensagens sejam interpretadas de outra maneira. Isso também foi observado pelo 

entrevistado 5. 

 
Tem o problema da conectividade porque algumas pessoas tem mais 
dificuldade de usar o Teams ou de trabalhar sem estar todo mundo junto em 
uma sala. Então, tem questões menos sutis acabam aparecendo, como a 
própria forma de comunicação verbal. Quando você está numa sala com as 
pessoas, a comunicação não é só verbal, tem a linguagem corporal também. 
As pessoas se entendem melhor, estão acostumadas a trabalhar juntas. 
Então, às vezes, um gesto, um olhar, já direciona um pouco a conversa. 
Quando você está no Teams, não tem muito isso. E aí envolve uma questão 
até cultural, ninguém lá na empresa liga a câmera. Se eu vi uma pessoa ligar, 
foi muito. Então as pessoas realmente perdem esse contato. Coisas que 
passam na linguagem do dia a dia, que fazem os times ficarem mais unidos, 
se perdem um pouco. O silêncio na reunião é mais constante do que ficaria 
se estivessem todos em uma sala. Então esse tipo de fator começa a 
aparecer.  

 

Desse modo, ele explicita como a comunicação se torna diferente uma vez que 

em um ambiente presencial há tanto a comunicação verbal quanto a linguagem 

corporal, o que não é possível em ambientes virtuais. Assim, o entrevistado 

demonstra, também, que se pelo menos a empresa utilizasse câmeras em suas 

reuniões, as equipes poderiam estar mais conectadas e o relacionamento fluiria 

melhor. Essa preocupação também foi observada na fala do entrevistado 5, que 



 44 

explicita a importância de realizar as chamadas telefônicas das reuniões com o 

intermédio de vídeos. 

 
Por exemplo, as nossas reuniões de time, que é composto pela minha chefe 
e as dez pessoas que estão abaixo dela, nós passamos a ligar muito mais a 
câmera. Parece uma coisa boba, mas a gente liga muito mais a câmera e a 
gente passou a se ver no call, antigamente ficava todo mundo sem se ver, só 
falando.  

 

Por conseguinte, o entrevistado menciona como manter boas relações se 

tornou mais difícil com a distância, porém ainda mais imprescindível. Assim, ele 

explicita as iniciativas que sua equipe tem tomado para tentar manter a motivação e 

a união. 

 
Em um modelo remoto, o relacionamento é mais difícil de ser construído mas 
ele é ainda mais importante de ser construído. E todo mundo é muito busy 
hoje em dia. Então, se você não tem um bom relacionamento, a pessoa 
provavelmente não vai fazer o que você quer que ela faça. Imagina que cada 
pessoa tem 8h do dia para trabalhar. Para ela separar 1h do dia para fazer 
uma coisa para você, e não para outras pessoas, é porque você demonstrou 
que isso é prioritário ou simplesmente você tem um bom relacionamento e a 
pessoa vai fazer porque gosta de você. Isso é algo que aprendi desde o início 
mas no COVID-19 eu acho que se intensificou mais ainda. A minha chefe tem 
tentado fazer algumas reuniões de team building remotas, marcar happy hour 
na sexta-feira a tarde na qual cada um está na sua casa bebendo uma cerveja 
ou um vinho e batendo papo, ou então ela faz uns games virtuais ou um quizz. 
Eu montei, também, uma competição de fotos do time. Então a gente tem 
tentado inventar mais mecanismos de manter a moral do time nas altas. E 
isso todos os times passaram a fazer muito mais, obviamente quem se 
importa já que tem gestores que não se importam tanto, mas isso foi uma 
coisa que mudou muito não só para mim diretamente mas para a 
organização.  

 

A necessidade de manter boas relações à distância também foi observada pela 

entrevistada 5, que sentiu a dificuldade de manter as expectativas alinhadas e a 

motivação da sua equipe que era formada pelo seu gerente e a sua estagiária.  
 

A minha equipe sou eu, o gerente e uma estagiária. E é muito difícil, ainda 
mais eu sendo uma estagiária porque tem muita coisa que ela ainda estava 
aprendendo. Você ensinar para outra pessoa de casa é muito mais difícil do 
que você estar ali do lado dela, mas a gente foi dando um jeito. E outra coisa 
importante é o alinhamento de expectativas. Muitas vezes, em casa, você 
não sabe como a pessoa está 100%. As vezes a pessoa pode estar super 
desmotivada ou passando por algum problema, e é muito mais difícil 
identificar isso não estando tão próximo. Para isso, você tem que ter um 
relacionamento muito bom com a equipe. E isso não só de cima para baixo, 
como de baixo para cima. Eu tinha que ter uma relação muito boa com a 
minha estagiária para saber como ela estava se sentindo de motivação, se 
estava com questões pessoais, porque isso também interfere no trabalho, se 
ela estava entendendo, etc. Então eu tinha que manter conversas constantes 
com ela. Mas eu também preciso ter esse tipo de relação com o meu chefe. 
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Eu tenho que passar para ele, também, como eu estou me sentindo, preciso 
que ele me avalie, que a gente troque feedback o tempo todo, etc. Essa 
questão do feedback também foi algo que eu senti que aumentou muito nesse 
tempo que estamos em casa. As vezes você está fazendo muito, trabalhando 
muito, mas a percepção das pessoas é diferente do que você acha que está 
passando. Você acha que está trabalhando demais mas o seu chefe acha 
que você está fazendo o mínimo possível, apenas aquilo que você deveria 
fazer. Então, você tem que estar a todo momento alinhando esse tipo de 
expectativa, conversar, pedir feedback e entender o que você pode melhorar. 
E a mesma coisa com a estagiária. A gente sempre conversava e eu pedia 
feedback. Eu sabia que ela não estava muito motivada, eu tentei ajudar mas 
não tenho tanta autonomia para mudar ela de cargo ou o escopo da função 
dela.  

 

É possível identificar, a partir da fala da entrevistada, como o afastamento da 

relação entre os gestores pode levar a um desalinhamento de expectativas e fazer 

com que os gestores tenham dificuldade de compreender o volume de trabalho que 

está sendo desempenhado pela sua equipe. Isso também foi perceptível pela fala do 

entrevistado 1, que está passando por esse impasse. 

 
Esse é outra questão importante: como você controla a jornada de trabalho 
das pessoas a distância? Diversas pessoas estão alegando horas extras 
muito acima do que era previsto e os gestores só ficando sabendo muito 
depois que a pessoa estava fazendo. Então, esse tipo de dificuldade na 
gestão começou a acontecer. Quando você está presente, você vê a pessoa 
entrar e sair, você consegue controlar melhor. Quando está a distância, a 
pessoa informa depois o horário que ela trabalhou.  

 

Assim, pela fala do entrevistado, fica claro que um relacionamento falho com a 

equipe pode levar a uma gestão ineficiente e, por conseguinte, até mesmo problemas 

regulatórios como as horas extras. Para o entrevistado 2, inclusive, essa seria uma 

das grandes questões para o home office não ser uma realidade para todas as 

empresas no pós-pandemia.  

 
Eu ficaria eternamente de home office. Eu acho que essa pode ser uma 
tendência interessante pós-pandemia de redistribuição de local de trabalho e 
da forma como a gente se relaciona com o trabalho. Mas eu conversei com 
uma pessoa do RH da empresa e, para ele, o único ponto que ainda impede 
o trabalho remoto é a legislação, por vários motivos, mas um dos mais 
evidentes é a hora extra. Se algum funcionário entrar com um processo contra 
a empresa cobrando hora extra, quem tem que provar para a justiça que ele 
não fez é a empresa, e não o funcionário. Assim, pela dificuldade de controlar 
as horas dos funcionários, há um grande risco trabalhista. Por melhor que 
pudesse ser para todo mundo, é muito difícil fazer isso. Além disso, tem 
outros fatores, também, como acidente de trabalho e diversas outras 
questões. Apesar disso, hoje, com a tecnologia que a gente tem, faria todo 
sentido, para alguns tipos de atividade, a gente começar a migrar para isso. 
Mas o desafio é regulatório.  
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É possível notar que a gestão da equipe tem sido um desafio do trabalho a 

distância. Nesse sentido, sem a supervisão direta dos gestores de maneira efetiva, os 

profissionais precisam saber gerenciar o seu próprio tempo, como expõe a 

Entrevistada 5.  

 
Gestão de tempo e planejamento se tornaram muito importantes. Você tem 
que ser muito mais produtivo porque você está trabalhando em casa, você 
tem que saber controlar o seu tempo e a sua gestão de tarefas.  

 

Desse modo, sem um controle adequado do seu próprio tempo, muitos 

profissionais podem acabar sendo obrigados a trabalhar muitas horas a mais para 

realizar o volume de tarefas que realizavam no escritório. Isso pode ser observado 

pela fala do entrevistado 4 que se viu nessa situação diante das distrações que o 

ambiente domiciliar proporciona. 

 
Com relação à produtividade, como engenheiro de produção, a minha cabeça 
funciona muito pensando em entregar produtos. Eu afirmo que entreguei a 
mesma quantidade de produtos que entregaria sem o COVID-19 mas eu acho 
que trabalhei, em termos de horas trabalhadas, um pouco mais. Isso significa 
que na minha concepção a minha produtividade diminuiu. Isso porque a 
quantidade de interferências que você tem trabalhando de casa são muito 
maiores. Você acaba parando para almoçar, e você tem uma flexibilidade 
maior, então se você não tem uma reunião você estica um pouco mais o 
horário de almoço. Se sua filha está chorando você vai lá dar uma atenção, 
se você precisa resolver alguma coisa na rua, você vai poder ir no meio do 
dia porque rapidamente você pega o seu carro e resolve. Isso tudo cria 
diversas interrupções no dia a dia que diminui a produtividade e eu me vi 
trabalhando longas horas, principalmente ao final do dia. Porque quando você 
está trabalhando de casa, você não tem aquele hard stop para pegar a 
condução e ir para casa, e pensar “Preciso terminar de trabalhar senão vou 
chegar muito tarde em casa”. Você já está sentado na sua casa, você apenas 
desliga o computador e vai jantar. Então isso fez com que eu ficasse menos 
rígido pra travar o término do meu horário de trabalho. Eu sempre trabalhei 
bem mais do que a média, principalmente para o padrão europeu. Muita gente 
trabalha de 9h às 18h e é isso. Mas acho que com a pandemia, trabalhando 
de casa, minha produtividade diminuiu e eu acabei trabalhando mais horas 
para entregar provavelmente a mesma coisa que eu teria entregue se eu 
estivesse trabalhando no escritório.  

 

Enquanto isso, equipes que possuíam uma maior maturidade no 

gerenciamento tanto do tempo quanto da produtividade, como pela utilização de 

práticas de metodologias ágeis, não tiveram muito trabalho para migrar para o modelo 

remoto e também não sentiram uma queda na produtividade. Isso pode ser observado 

na fala da entrevistada 3. 
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Na minha área em si, na área de tecnologia e no próprio business, a 

gente não teve muito impacto em trabalhar de casa. A gente fazia reuniões 
presenciais que passaram a ser reuniões por Zoom. [...] Em questão de 
ferramentas, a gente passou a utilizar mais o Miro porque, presencialmente, 
quando a gente fazia algum design sprint, a gente usava post-it e agora a 
gente continua fazendo isso pelo Zoom e usando a ferramenta Miro. E 
funcionou muito bem. É um feedback muito legal, porque as pessoas 
realmente estavam receosas porque a gente sempre fez design sprint e 
design thinking, esse tipo de dinâmica, com todo mundo ao vivo, mas a gente 
descobriu que funciona muito bem pelo Zoom. Então, em questão da 
realização do trabalho, não mudou. Nós temos as mesmas possibilidades de 
antes, não tivemos que encarar desafios no desenvolvimento do trabalho em 
si. E em questão de produtividade, não sentimos diferença. Eu trabalho 
bastante com fornecedor também e fico gerenciando eles. Eles não estão 
abaixo de mim mas sou eu que acabo liderando o projeto. E nós sempre 
tivemos um contato remoto com eles, então a pandemia não alterou em 
absolutamente nada. Nós sempre fizemos reuniões de daily de manhã para 
passarmos o que seria feito e continuamos fazendo da mesma forma que já 
era antes.  

 
 

Além disso, outro ponto observado pelos entrevistados foi que as reuniões se 

tornaram menos focadas e a tomada de decisão se tornou mais lenta, como 

mencionado pelo entrevistado 4.   

 
Uma coisa que me impactou muito é a empresa inteira, inclusive os 
fornecedores, todo mundo tendo que trabalhar remoto. Isso fez com que as 
reuniões e as tomadas de decisão se tornassem muito menos produtivas. 
Hoje em dia é mais difícil você achar horário na agenda das pessoas para 
marcar uma reunião ou resolver alguma coisa. Você também tem mais 
interrupções através dos chats, já que com muito mais gente trabalhando 
remoto, há também muito mais informação fluindo de forma escrita.  

 

Isso também pode ser identificado na fala do Entrevistado 1. Dessa forma, uma 

medida encontrada por ele para reverter esse cenário, foi maior planejamento e 

organização, para chegar nas reuniões mais preparado. 

 
Algo que sinto que estou tendo que fazer, e me cobro muito, é para organizar 
mais as reuniões, chegar nas reuniões já com as pautas estruturadas e 
definido qual o driver da reunião, para onde a gente vai. Essas coisas eu sinto 
que são mais importantes agora em um cenário totalmente virtual porque a 
coisa pode desfocar um pouco, você pode perder um pouco as pessoas 
nessa conexão, do que antes quando as pessoas estavam todas em uma 
sala concentradas. Então, chamar a atenção das pessoas, focar no objetivo 
da reunião para uma tomada de decisão,  muitas vezes você até direcionar a 
decisão chamando quem você quer ouvir naquele momento, é algo que 
acontece muito nas reuniões que eu toco. As vezes você tem que chamar a 
atenção da pessoa para aquele momento porque naquele momento ela 
precisa estar na reunião. Então quando eu vou comentar algo que é 
importante aquela pessoa se atentar, eu falo o nome dela antes da fala. Esse 
foi o tipo de mudança sutil mas que você precisa se atentar mais nesse 
período. 
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Além disso, outro ponto identificado nas entrevistas refere-se ao aumento do 

volume de trabalho na rotina. Tal fator foi observado mesmo entre aqueles que já 

estavam acostumados com a rotina de home office, como é o caso da entrevistada 3 

que pontuou como o home office em quarentena torna-se diferente.  

 
Hoje, com a pandemia, o home office é totalmente diferente porque além de 
trabalhar de casa, a gente está preso dentro de casa a todo tempo, tem o 
estresse da pandemia, a gente não está em condições normais. Um home 
office sem a pandemia tira essa carga de estresse emocional pelo 
confinamento, nós poderíamos começar a sair de casa para fazer exercícios 
físicos, o que já aliviaria bastante esse estresse. A questão da gente estar 
em casa, e todo mundo sabendo que a gente está em casa confinado, acaba 
estendendo a jornada de trabalho e não tem hora certa para terminarem as 
reuniões. Quando estávamos trabalhando no escritório as reuniões 
normalmente terminavam entre 17h30-18h, e quando a gente ficava mais 
tempo é porque a gente precisava fazer alguma coisa. Agora que todos 
sabem que estamos em casa, aumentou o número de reuniões marcadas 
mais tarde do que isso. O horário de almoço as vezes também fica 
comprometido pelo volume de reuniões, presencialmente era mais fácil 
gerenciar isso porque o número de reuniões era menor.  

 

Como mencionado pela entrevistada, o confinamento total somado à extensão 

da jornada de trabalho, aumentaram o estresse do trabalho. Dessa forma, a 

entrevistada 5 evidencia também como é importante ter resiliência nesse momento 

para tolerar a pressão.  

 
Uma outra competência é resiliência, porque tem dias que o trabalho 
realmente consome muito a nossa energia e, se você não tiver um objetivo 
maior para estar ali, você não aguenta. 

 

Diante do apresentado, é possível inferir que o cenário impôs mudanças que 

podem perpetuar ou não. Desse modo, é necessário formar engenheiros mais 

versáteis para atuar nesse cenário, e grande parte disso recai sobre as universidades. 

Nesse sentido, a pesquisa survey buscou entender, também, qual contribuição a UFF 

teve no desenvolvimento dessas competências que foram tão importantes para que 

os egressos tivessem sucesso no mercado de trabalho mesmo nesse momento.  

Assim, os respondentes foram questionados quais seriam as 5 competências que 

mais se destacavam como as mais desenvolvidas durante a formação na UFF, e o 

resultado pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16: Percepçao dos egressos sobre competências mais desenvolvidas na 

UFF. 

 
 

À vista disso, nota-se que a UFF se destaca-se no desenvolvimento de Resolução 

de Problemas, Planejamento e Organização, Capacidade de aprendizagem, Trabalho 

em equipe e Responsabilidade, como as 5 principais.  

Quando confrontadas as competências que a universidade desenvolve com as 

mais necessárias no cenário atual, observa-se que as 5 mais destoantes são 

Comunicação, Gestão do Tempo, Capacidade de lidar com o inesperado/Trabalhar 

em ambientes de incerteza, Flexibilidade e Liderança, conforme ilustra a Figura 17. 

 

Figura 17: Comparação entre competências mais necessárias ao trabalho em 

um cenário de pandemia versus competências mais desenvolvidas na UFF. 
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Dessa forma, nota-se que a universidade encontra-se em desvantagem com 

grande parte das principais competências necessárias no cenário atual, destacadas 

na Figura 14. Assim, as entrevistas permitiram, também, aprofundar a compreensão 

da importância que a UFF teve no desenvolvimento dessas competências-chave para 

os engenheiros de produção.  

Nesse sentido, um ponto observado é o desafio que há em realizar uma faculdade 

de engenharia e, principalmente, em uma universidade federal. Dessa forma, são 

desenvolvidas competências como resolução de problemas, organização, gestão do 

tempo responsabilidade e proatividade. Isso pode ser observado pela fala da 

entrevistada 5.  

 
Não tem como você passar por uma faculdade federal de engenharia se você 
não tiver gestão de tempo, organização, disciplina para estudar, resiliência, 
etc. [...] Porque você aprende a se virar. Se você tem um problema, você não 
fica esperando alguém bater na sua porta com a solução. Você vai falar com 
o professor, com a coordenação, e com todo mundo que for possível, até 
você conseguir resolver porque ninguém vai resolver para você. E isso faz 
muita diferença porque a gente se torna muito proativo e aprende a ser dono 
das nossas responsabilidades.  

 

-6,28%

-5,12%

-4,19%

-1,86%

-1,86%

-0,93%

-0,93%

-0,23%

-0,23%

-0,23%

0,00%

0,23%

0,23%

0,23%

0,70%

0,93%

1,16%

1,40%

2,09%

4,42%

4,42%

6,05%

Comunicação

Gestão do tempo

Capacidade de lidar com o inesperado/Trabalhar em ambientes de incerteza

Flexibilidade

Liderança

Domínio de Línguas Estrangeiras

Proatividade e Iniciativa

Atenção ao detalhe

Empreendedorismo

Tolerância à pressão

Argumentação e Persuasão

Tomada de decisão

Saber ouvir

Orientação para objetivos

Criatividade e Inovação

Networking

Planejamento e Organização

Ética profissional

Responsabilidade

Resolução de problemas

Trabalho em equipe

Capacidade de aprendizagem
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Para o Entrevistado 2, por sua vez, esse desenvolvimento se deve, em grande 

parte, ao ciclo básico, que aborda problemas complexos e levam os estudantes a 

aprenderem a lidar com esse tipo de situação. 

 
A engenharia, em si, e nesse momento eu não credito tanto a UFF, tem essa 
lógica do ciclo básico tirar o seu medo de resolver problemas. Por mais 
complicado que o problema seja, você vai por partes e chega na solução. 
Outra questão é o raciocínio lógico de você conseguir organizar.  
 

Já para o entrevistado 4, o ciclo básico tem a sua importância mas utiliza muito 

do tempo de formação dos graduandos. Dessa forma, a forma como a universidade 

desenvolve essa competência de resolução de problemas apesar de ser efetiva, não 

seria eficiente.  

 
Eu não descarto que o ciclo básico da engenharia tem uma função muito boa 
de abrir a mente e dar um choque em um garoto ou uma garota que acabou 
de entrar na faculdade e acha que a vida é tranquila. Você passar por 
algumas dificuldades, ter que passar por esse tipo de situação, e aprender 
coisas muito conceituais, tem o seu valor, não vejo demérito nenhum não. 
Mas eu acho que você poderia atingir o mesmo objetivo com um semestre e 
não com anos de ciclo básico.  

 

Além disso, ele destaca a empresa júnior e o estágio tiveram como atividades 

que o prepararam profissionalmente para o mercado. 

 
O que me preparou para a minha vida profissional, 90%, e eu agradeço muito 
ter tomado a decisão de fazer, foi a Meta Consultoria. A Meta abriu a minha 
mente para o mercado profissional com muita antecedência. Acho que o que 
eu aprendi na Meta em um ano e meio ou dois anos, eu usei muito na minha 
profissão e o que eu aprendi na faculdade eu usei menos de 10%, quanto ao 
conteúdo prático e técnico. Independente da disciplina, a contribuição foi 
muito pouca. [...] E dependendo do que você for trabalhar, você só precisa 
ser uma pessoa inteligente, proativa, saber se relacionar, ter soft-skills 
desenvolvidos, ser hard-working, ter curiosidade de aprender e correr atrás. 
[...] Para mim, a Meta e o estágio que fiz foram as duas coisas que 
alavancaram a minha carreira significativamente.  

 

Com o seu relato, fica claro que a maior preparação para a vida profissional se 

deu principalmente através das atividades práticas que o entrevistado realizou durante 

a sua formação. Da mesma forma, a entrevistada 3 identifica que, após iniciar o 

estágio, passou a ter maior interesse pelas disciplinas. 

 
Acho que a gente tem na UFF uma carga horária muito grande e isso faz a 
gente realmente ficar mais na faculdade e começar a estagiar mais tarde. 
Acho que isso é um ponto falho porque quando a gente começa a estagiar 
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mais cedo a gente começa a dar mais valor a tudo que a gente vê na 
faculdade porque a gente começa a ver a aplicação daquilo no dia a dia. 
Então eu acho que um ponto muito importante é conseguir enxugar a carga-
horária. Se não me engano a carga-horária da UFF é maior que a maioria das 
universidades do Brasil de engenharia de produção e isso é ruim porque 
acaba atrapalhando essa experiência profissional que a gente pode ter ainda 
durante a faculdade. 

 

Desse modo, como menciona a entrevistada, a universidade deveria ter uma 

menor carga-horária para que permitisse que os estudantes começassem a colocar 

em prática o conhecimento adquirido mais previamente através do estágio. Além 

dessas atividades de extensão, os entrevistados também mencionaram suas 

experiências internacionais de intercâmbios, através de programas como o antigo 

Ciências Sem Fronteiras, como determinantes para conhecerem diferentes formas de 

ensino e indústrias.  

Assim sendo, para o entrevistado 1, fica essa lacuna de aprendizado entre a 

UFF e o mercado que é referente aos soft-skills. Segundo ele, hoje são competências-

chave para o seu crescimento profissional e ele demorou muito tempo após a sua 

formação para desenvolve-los.  

 
Então, além desse conteúdo técnico, outra parte crítica são os soft-skills. 
Como nós podemos desenvolver isso na faculdade? Tem a empresa júnior 
que ajuda muito nesse sentido mas ainda não é suficiente, falta coisa. A gente 
leva muito tempo após a formação para ir adquirindo todos esses soft-skills 
necessários à carreira, seja liderança ou negociação, diversos skills que hoje, 
para mim, na trajetória que eu segui dentro da logística em um cargo mais 
administrativo, elas começam a ser chaves para o meu crescimento. Nesse 
momento é totalmente chave e não é o background da UFF que vai me fazer 
chegar lá. É realmente a experiência, a vivência. Então acho que o desafio é 
como que a UFF poderia facilitar mais esse crescimento dos alunos.  

 

Com isso, nota-se que a universidade deve procurar desenvolver essas 

competências nos seus graduandos, porém há um grande desafio quando pensa-se 

como faze-lo. Para a entrevistada 5, um fator importante é aumentar a relação 

academia e indústria.  

 
Uma coisa que eu senti falta na minha formação na UFF foi a presença de 
grandes empresas na universidade. [...] Enquanto na UFRJ, na ilha do 
fundão, tem diversas empresas que investem na universidade e já puxam os 
alunos para trabalhar ou fazer projetos lá. Não sei o que impede a UFF de 
fazer mais parcerias desse tipo, porque eu acho que a gente tem tanto capital 
humano quanto a UFRJ, provavelmente só deve faltar o investimento ou 
alguma outra questão política.  
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Esses resultados vão ao encontro do estudo de Andrade et al. (2018), que 

indicam que “alguns conhecimentos e habilidades que são valorizados pelo mercado, 

interpretados pelos discentes como conceitos que deveriam estar presentes no curso, 

possuem, em contrapartida, índices de percepção de desenvolvimento muito baixos” 

Com isso, verifica-se que a universidade tem um grande caminho a ser explorado 

acerca do desenvolvimento dessas soft-skills a fim de formar engenheiros versáteis 

ao invés de aguardar que estes desenvolvam essas competências posteriormente ao 

ingressas no mercado.  
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5. CONCLUSÃO 
 

O propósito do presente trabalho consistia em compreender como as 

alterações no mundo do trabalho foram intensificadas e/ou aceleradas durante 

pandemia, e como essas alterações devem impactar na formação dos engenheiros 

de produção para o horizonte pós-pandemia.  

Percebe-se que as mudanças ocorreram muito mais sobre as categorias de 

intensificação e aceleração do que propriamente em nível de conteúdos tecnológicos. 

Por essa razão, foi importante para a compreensão do fenômeno, a comparação com 

as soft-skills presentes na literatura examinada.  

Os resultados apontaram que as lacunas entre necessidades efetivas dos 

profissionais no mundo do trabalho e o que é fornecido como formação pela 

universidade, que já existiam anteriormente, ficam mais evidentes no contexto da 

pandemia. Espera-se que o presente estudo, ao revelar a intensificação e aceleração 

das lacunas, possa servir de subsídio para serem utilizados, de forma diversificada, 

pela universidade, pelos graduandos e pelos profissionais já formados.  

Para a universidade, sinaliza-se que é preciso aperfeiçoar os mecanismos de 

ensino-aprendizagem, superando a mera transmissão de conteúdos, e 

implementando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, 

fornecendo ao discente “capacidade de agir”, tão necessária para a condução da sua 

profissão e da sua vida. Impõe-se nessa virada de modos de vida e de produção 

trazidas pela crise da pandemia, a formação com base na prática e com ênfase nos 

desafios da sociedade, mudando comportamentos. O que implica, evidentemente, 

mudanças tanto na carga horária da matriz curricular, quanto na forma e dinâmica 

como as disciplinas são ofertadas, abrindo caminho para a desejável expansão das 

atividades de extensão e de estágios. 

A aproximação entre a universidade e a empresa como campo empírico 

também merece atenção, superando o isolamento que ainda predomina. Tal desafio 

é tão maior quanto mais se sabe que ele não depende apenas de um dos lados da 

equação, mas de todo o contexto no qual os atores estão envolvidos, configurando o 

que se tem chamado de sistema nacional de inovação. Desse modo, seria possível 

diminuir o distanciamento entre o nível de tecnologia utilizada pela academia e pela 

indústria, agravado pela intensificação e aceleração posta em marcha pela pandemia.  
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A universidade, também, poderia incrementar a experiência internacional, 

oferecendo oportunidades aos discentes de realizarem programas como o duplo 

diploma, ampliando os horizontes de ensino e de prática, o que retornaria para a 

própria  instituição.  

Para os discentes e egressos da instituição, é preciso construir pontes que 

consolidem a relação entre o estudante e a sua universidade, ampliando o 

protagonismo daquele e a responsabilidade social desta. A graduação é apenas um 

primeiro passo de uma relação que pode prolongar-se por muito mais tempo, por meio 

programas de educação continuada. Os discentes, enquanto isso, podem aproveitar 

as experiências de extensão, intercâmbio e estágio para complementar a sua 

formação, em uma dinâmica de melhoria contínua.  

A complexidade dos modos de vida e trabalho trazidas pela pandemia não se 

esgota por aqui. Muitos outros estudos adicionais são necessários para compreender 

e superar todos os impactos trazidos pela crise. Como sugestão de trabalhos 

complementares, fica a possibilidade de aprofundamento de investigação sobre como 

estará o mercado em um cenário pós-COVID-19. Dentre as mudanças levantadas, é 

possível que algumas permaneçam e outras sejam momentâneas. O fato é que o 

papel do engenheiro de produção no mercado e na sociedade muda de forma cada 

vez mais acelerada e cabe a universidade e aos seus inúmeros stakeholders, aqui 

incluído todo o corpo discente, de ontem e de hoje, moverem-se em consonância com 

sua capacidade, com seu empenho e com sua dedicação. 
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APÊNDICE A 
 

Título: Questionário para compreensão do trabalho do engenheiro de produção 

durante a pandemia 

 

Descrição: O presente formulário busca compreender se houve impacto sobre o 

trabalho do engenheiro de produção pela pandemia e as possíveis novas exigências 

sobre a formação desse profissional pela percepção dos egressos da UFF. 

 
Seção 1: Apresentação 
 
1) Você é formado em engenharia de produção pela UFF? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Seção 2: Atividade  
 

2) Você está trabalhando atualmente? 
 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 
Seção 3: Perfil 
 
3) Qual o ano e semestre que você se formou? Preencha como AAAA.S (Ex: 2014.2) 

 
4) Com qual gênero você se identifica? 

 
(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

(  ) Prefiro não me identificar 

 
5) Qual a sua faixa etária? 
 
(  ) 22-24 
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(  ) 25-27 

(  ) 28-30 

(  ) 31-33 

(  ) 34-36 

(  ) 37+ 

 

Seção 4: Mercado 
 

6) Em qual área você trabalha? 

 

(  ) Consultoria 

(  ) Mercado Financeiro 

(  ) Empreendedorismo 

(  ) Startup 

(  ) Logística 

(  ) Marketing 

(  ) Finanças 

(  ) Tecnologia 

(  ) Recursos Humanos 

(  ) Outros: ____________________ 

 

7) Qual o seu cargo dentro da empresa? 

 

(  ) Analista 

(  ) Coordenador 

(  ) Gerente 

(  ) Diretor 

(  ) Consultor 

(  ) Trainee 

(  ) Sócio-proprietário 

(  ) Outros: ____________________ 

 

8) Avalie a sentença: A pandemia mudou radicalmente a dinâmica do meu trabalho 

(entende-se dinâmica de trabalho a forma de se relacionar, organizar e executar 
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as tarefas). 

 

 
 

 

9) Avalie a sentença: A pandemia exigiu que eu pensasse em novas soluções, 

análises e/ou estratégias para a empresa onde trabalho. 

 

 
 

10)  Das competências abaixo, quais eram as mais essenciais no exercício do seu 

trabalho em um contexto pré-pandemia? Selecione 5. 

 

(  ) Comunicação 

(  ) Criatividade e inovação 

(  ) Liderança 

(  ) Trabalho em equipe 

(  ) Tomada de decisão 

(  ) Domínio de Línguas Estrangeiras 

(  ) Resolução de problemas 

(  ) Planejamento e Organização 

(  ) Argumentação e Persuasão 

(  ) Flexibilidade 

(  ) Gestão do tempo 

(  ) Atenção ao detalhe 

(  ) Networking 

(  ) Orientação para objetivos 

(  ) Capacidade de aprendizagem 

(  ) Proatividade e iniciativa 

(  ) Responsabilidade 

(  ) Saber ouvir 
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(  ) Tolerância à pressão 

(  ) Empreendedorismo 

(  ) Ética profissional 

(  ) Capacidade de lidar com o inesperado / Trabalhar em ambientes de incerteza 

 

11)  Das competências abaixo, quais ganharam, ou mantiveram, importância em um 

cenário de pandemia? Selecione 5. 

 

(  ) Comunicação 

(  ) Criatividade e inovação 

(  ) Liderança 

(  ) Trabalho em equipe 

(  ) Tomada de decisão 

(  ) Domínio de Línguas Estrangeiras 

(  ) Resolução de problemas 

(  ) Planejamento e Organização 

(  ) Argumentação e Persuasão 

(  ) Flexibilidade 

(  ) Gestão do tempo 

(  ) Atenção ao detalhe 

(  ) Networking 

(  ) Orientação para objetivos 

(  ) Capacidade de aprendizagem 

(  ) Proatividade e iniciativa 

(  ) Responsabilidade 

(  ) Saber ouvir 

(  ) Tolerância à pressão 

(  ) Empreendedorismo 

(  ) Ética profissional 

(  ) Capacidade de lidar com o inesperado / Trabalhar em ambientes de incerteza 

 

12)  Das competências abaixo, quais se destacam como as mais desenvolvidas na 

sua formação na UFF? Selecione 5. 
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(  ) Comunicação 

(  ) Criatividade e inovação 

(  ) Liderança 

(  ) Trabalho em equipe 

(  ) Tomada de decisão 

(  ) Domínio de Línguas Estrangeiras 

(  ) Resolução de problemas 

(  ) Planejamento e Organização 

(  ) Argumentação e Persuasão 

(  ) Flexibilidade 

(  ) Gestão do tempo 

(  ) Atenção ao detalhe 

(  ) Networking 

(  ) Orientação para objetivos 

(  ) Capacidade de aprendizagem 

(  ) Proatividade e iniciativa 

(  ) Responsabilidade 

(  ) Saber ouvir 

(  ) Tolerância à pressão 

(  ) Empreendedorismo 

(  ) Ética profissional 

(  ) Capacidade de lidar com o inesperado / Trabalhar em ambientes de incerteza 

 

Seção 5: Sugestões 
 

13)  Sinta-se a vontade caso tenha alguma dica, sugestão ou reflexão que não tenha 

sido abordada nesse questionário. 
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APÊNDICE B 
 
Dados: 
Nome:  

Período de formação:  

Cargo:  

Empresa:  

 

Roteiro: 
 

• Você poderia contar um pouco sobre com o que você está trabalhando hoje e 

como funciona a sua rotina? 

 

• E como tem sido a sua experiência como engenheiro de produção em meio à 

pandemia? 

 

• E no seu caso, você entrou de home office? 

 

• E como tem sido o seu contato com a equipe nesse cenário? 

 

• E como você sente que tem sido exigido diante desses novos desafios? 

 

• E como você vê as mudanças do mundo do trabalho ocasionadas pela 

pandemia? 

 

• Falando um pouco sobre UFF, qual a sua percepção do ensino da 

universidade?  

 

• E você participou de alguma extensão da UFF? 

 

• Tem algum ponto que você gostaria de acrescentar que não foi abordado até 

o momento? 


