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RESUMO

o perfil dos egressos do curso de administração está passando por constantes mudanças

devido as necessidades do mercado. Em função disso, as universidades necessitam se

instrumentalizar para fonnar as competências que o mercado exige. Este trabalho

apresenta algumas pesquisas já realizadas em cursos diferentes e não demonstraram

correlação direta entre o coeficiente de rendimento escolar com a renda dos egressos.

o objetivo central desta pesquisa é verificar se há correlação entre o desempenho

acadêlnico e o desempenho profissional (mensurado através dos rendimentos salariais)

dos alunos formados em Administração no período de 2003 à 2012 em uma faculdade

particular do Sul de Minas Gerais (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de

Minas - FACESM). No levantamento bibliográfico, destaca-se que não há uma

construção teórica sedimentada sobre o ass o na literatura. O método utilizado foi o

Estudo de Caso, e as técnicas de pesquisas . izadas para coleta de dados foram: análise

documental, entrevista serni-estruturada (CooJi enador do curso de Administração) e

aplicação de questionários aos ex-discentes, -a e-mail. O questionário foi adaptado do

instrumento desenvolvido por Ferreira e Cristóstomo (2011). O número total de

questionários enviados foi de 270, sendo e 75 retornaram. Em relação aos resultados

do questionário proposto aos egressos, o que se verificou é que os mesmos avaliam de

maneira positiva a formação recebida da faculdade. Quanto a atual situação profissional

dos administradores constatou-se que a parcela mais significativa dos egressos (82%)

trabalham na sua área de atuação. A educação continuada foi realizada por 86% da

amostra pesquisada. Em relação a possível existência da correlação entre o desempenho

acadêmico e o desempenho profissional, nao foi encontrada uma correlação direta entre

estas variáveis. Entretanto, foi possível verificar que a incidência de alunos com maiores

salários é maior com os egressos que tiveram CR (coeficiente de rendimento) lnaiores.

Conclui-se, no âmbito desta amostra que apesar de não haver uma correlação direta

entre CR e sucesso profissional, os alunos que possuem os CR's mais elevados têm

maiores possibilidades de receber rendimentos mais e1evados no trabalho.

PALA VRAS-CHA VE: Administração - Desempenho Acadêmico -
Desempenho Profissional - Egressos
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ABSTRACT

The profile of the graduates of the course management is undergoing constant change

depending on market requirements. As a result, universities need to provide the tools to

build the skills that the market demands. This paper presents some investigations

conducted in different courses, and showed no direct correlation between the coefficient

of school performance with the income of graduates.

The objective of this research is to verify the correlation between academic pertormance

and work perfonnance (measured by wage income) of graduates in Business

Administration from 2003 to 2012 at a private college in Southem Minas Gerais

(Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas - FACESM). In the

literature, it is emphasized that there is a theoretical construct sedimented on the subject

in the literature. The method used was the case study, and research techniques used for

data collection were: documentary analysis, semi-structured interview (Coordinator of

the Administration) and questionnaires to fonner students, via e-mait The total number

of questionnaires was 270, with 75 returno Regarding the results of the questionnaire

offered to graduates, what we found is that they evaluate positively the training received

in college. Regarding the current situation of professional administrators found that the

most significant portion of graduates (82%) work in your area. Continuing education

was held by 86% of the sample surveyed. Regarding the possible existence of

correlation between academic performance and work performance, not found a direct

correlation between these variables. However, we found that the incidence of students

with higher salaries is higher with the graduates who had CR (coefficient of

performance) higher. We conclude, within this sample that although there is a direct

correlation between CR and professional success, students who have the highest CR's

are more likely to receive higher incomes at work.

KEYWORDS: AdministratioD - Academic Performance - Performance

Professional - Graduates
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem-se observado um processo de rápidas mudanças, tal processo

vindo do eteito da globalização e do forte desejo do ser humano inovar. Isso tem

influenciado as organizações e com isto, a flexibilidade tornou-se fator importante para

a vantagem competitiva.

Nesse contexto é necessário que as organizações tenham boas estratégias de gestão e

as pessoas estejam com o perfil alinhado a esta realidade dos mercados em constante

mudança.

A crescente busca de profissionais com formação em administração pelas empresas

deve-se ao tàto do curso ser generalista, envolvendo conhecimentos de diversas áreas,

permitindo, portanto, uma maior adequação do profissional no ambiente empresarial. O

administrador deve estar preparado para liderar pessoas, trabalhar em equipe, apresentar

soluções e implementá-las e aprender a aceitar as diferenças e a conviver com pessoas

de culturas diversas.

Neste sentido, as instituições de ensino superior são extremamente importantes para

formar bons profissionais que estejam preparados para enfrentar esse tipo de mercado.

Para isso 'o Conselho Nacional de Educação (CNE) detiniu que a tonnação acadêmica
\

deve desenvolver nos aJunos egressos dos Cursos de Graduação em Administração as

seguintes cOInpetências e habilidades (CNE, 2002):

i. reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estmtegicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir
e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;

ii. desenvolver expressão ~ comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;

iii. refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;

iv. desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
fonnulações matemáticas presentes nas relações fonnais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
SOCIaIS;

v. ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional; e,

9



vi. desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional,
em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.

Dentro deste contexto, no qual o papel do administrador ganha relevância no âmbito

organizacional, a questão que se coloca é se os conceitos teóricos apresentados no

decorrer da graduação em administração capacitam os egressos a terem sucesso no

mercado de trabalho. Assim, esta pesquisa, visa verificar a correlação entre desempenho

acadêmico e o desempenho profissional. Nas seções subsequentes serão detalhados os

procedimentos para se atingir os objetivos desta pesquisa.

1.1. Problema da pesquisa

A Competência, definida neste trabalho com a utilização de forma integrada do

repertório de conhecimento, habilidade e atitude do indivíduo na busca para alcançar

um resultado, que agregue valor à organização, são essenciais para manter uma

vantagem competitiva das organizações diante de um mercado acelerado. Tendo em

vista que o principal foco da universidade é desenvolvimento do nível de

conhecimentos de seus alunos, de formar direta e incorporação de atitudes positivas de

fonna indireta, tendo pouco espaço para o desenvolvimento de habilidades, a questão
,

que se coloca é: alunos que se destacam' no meio acadêmico, com avaliações acima da

média, também se destacam no mercado de trabalho?

1.2. Objetivos

• Objetivo Geral:

O objetivo deste trabalho é identificar a existência, ou não, de relação entre o

desempenho acadêlnico dos alunos da graduação de Administração (verificado pelas

suas notas nas disciplinas do curso) e o desempenho no mercado de trabalho (verificado

pelo salário reçebido).

• Objetivos Específicos

- Identificar e apresentar um resumo dos estudos de egressos;

- Analisar o mercado de trabalho para novos administradores;

10



- Estabelecer o perfil do Egresso do curso de Administração de Empresas de uma

instituição de ensino superior privada, localizada no sul do estado de Minas Gerais;

- Analisar o processo de fonnação de competências dos alunos em sua vida acadêmica.

1.3. Suposição

O desempenho acadêmico na graduação não possui influência sobre a posição no

mercado de trabalho, já que é necessário muito mais do que conhecimento teórico para

ser um profissional de sucesso.

1.4. Delimitação

Este é um estudo de caso que abordará os egressos do curso de Administração da

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas - FACESM, localizada na

cidade de Itajubá, em relação a posição no mercado de trabalho dos mesmos.

Generalizações dos achados desta pesquisa devem ser feitas de forma cuidadosa, tendo

em vista as particularidades da pesquisa.

Não se pode fazer generalizações dos achados desta pesquisa para o universo dos

egressos de cursos de Administração.

11



2. REFERENCIAL TEÓRICO:

2.1 Estudos sobre Egresso

Considerando as mudanças promovidas pelas organizações ao decorrer dos anos,

percebe-se que o perfil do profissional de Administração necessitou se adequar aos

novos tempos. Os impactos sentidos por essas mudanças geraram a necessidade de

transfonnar o conhecimento da produção em série, que visava o atendimento da

demanda, para a necessidade de rapidez e flexibilidade, indispensável para a

sobrevivência das organizações nos tempos atuais. O bacharel em administração, que se

encontra inserido neste contexto, também deve estar preparado para buscar esses

conhecilnentos que precisam ser revistos, ou, talvez, reciclados, além de identificar

quais habilidades lhes serão exigidas neste mercado tão tumultuado e competitivo.

Para Coltro (1999), a partir dos anos 80, no Brasil e no mundo houve uma

transfonnação de wna sociedade industria1 para uma sociedade de infonnação. Com

isso houve a necessidade de mudar o perfil dos Administradores, para estar compatível
I

com a competitividade organizacionaL E necessário a ampliação de competências para

que os egressos do curso de administração estejam preparados para essa nova prática de

mercado.

O atual perfil dos egressos dos cursos superiores é resultado do processo da

formação que houve nas universidades, juntamente com um novo processo de

integração dos mesmos no mercado de trabalho. Assim, o perfil dos egressos de um

curso de graduação é a junção da fonnação acadêmica e as exigências que existem da

demanda do mercado de trabalho (LEE, TRAUTH e FARWELL, 1995).

Nos últimos anos percebe-se um grande crescimento de cursos superiores de

Administração no Brasil e isto tem consequentemente como reflexo o aumento de

egressos, reforçando a relevância do acompanhamento destes e suas condições de

trabalho. A partir do acompanhamento da trajetória profissional dos egressos é possível

analisar a interação entre as instituições de ensino superior e o mercado de trabalho.

Para Wanderley (1991), a universidade é uma instituição social que fonna,

sistematicamente e organizadamente, profissionais de nível superior que a sociedade

necessita. Porém com o numero elevado de cursos de administração pelo Brasil, o nível

de qualidade dessas universidades podem ficar em dúvida, colocando o perfil desses

egressos em questão. Segundo Sanches (1997) o sistema educativo nunca esteve
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demasiadamente bem conectado como o mundo do trabalho. Essa afirmação pode ser

colocada em pauta, já que observa-se um excedente de trabalhadores não absorvidos

pelas empresas ou que são absorvidos em condições não condizentes com a sua

formação. Dessa forma, acredita-se que existe falta de adequação entre egressos e os

recursos exigidos do mercado de trabalho e sistema produtivo (Sanches 1997).

Porém sabe-se que somente o conhecimento adquirido na universidade não é o

bastante. O conhecimento só é válido quando é colocado em prática. Partindo desta

análise o egresso de administração necessita de uma flexibilidade para se adequar no

mundo empresarial. O perfil do administrador de empresa tem que ter uma visão

sistematizada da organização, criando sinergia entre as pessoas e os recursos produtivos

e financeiros para conseguir agregar valor a empresa que trabalha. (ANDRADE, 2006)

De acordo com uma pesquisa realizada por Dutra, Massarutti, Musetti e Stefano

(2001) com egressos da Universidade Federal de Londrina, com uma amostra

representada por 132 graduados de Administração de 1999 e 2000, 65 % responderam

que os conhecimentos adquiridos no curso foram de grande importância para o ingresso

no mercado de trabalho.

Uma pesquisa realizada por Monte, Bergamim e Almeida (2012) que tinha como

objetivo identificar o perfil profissional e socioeconômico dos egressos do curso de

administração das Faculdades Unificadas Doctun de Iúna - SC, concluiu que os

principais beneficios adquiridos com a formação acadêmica são: melhoria da qualidade

de vida, crescimento e reconhecimento profissional, melhoria da condição financeira,

melhores oportunidades no mercado de trabalho e desenvolvimento de diversas

competências e habilidades profissionais. As principais áreas de atuação dos egressos

no mercado de trabalho são: administrador de empresas, auxiliar administrativo, gerente

administrativo, gestor financeiro e gestor de recursos humanos. Observou-se também a

importância que a instituição tem para a região onde atua, contribuindo de fonna

significativa para melhoria da condição de vida dos egressos.

Já a pesquisa de AMATUCCI (2000) da FEA-USP (Faculdade de Economia,

Administração e Contabilidade da USP) realizada com 153 ex-alunos, demonstrou que

os egressos que sentiam orgulho e satisfação de estudarem na universidade são aqueles

que têm um melhor desempenho protissionaL

Essas pesquisas demonstram que a universidade tem um papel essencial, não só

no conhecimento, mas em vários aspectos diante do mercado de trabalho.
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2.2. Mercado de trabalho e de empreendedorismo do Administrador de Empresas

Desde a oficialização da profissão de Administrador, o mercado de trabalho, as

empresas e o método de gerenciar vem passando por muitas transformações. De acordo com

Nicolini (2003), as primeiras informações sobre o ensino de administração no Brasil, apesar

de não regulamentado, datam de 1902 com disciplinas ministradas em duas escolas
T

particulares, que são: Academia de Comércio em São Paulo e Escola Alvares Penteado no Rio

de Janeiro. Entretanto Martins (1989) e Andrade e Arnboni (2002) defendem que os primeiros

cursos de Administração foram influenciados com a criação da Fundação Getúlio Vargas

(FGV) e da Universidade de São Paulo (USP).

Nos últimos anos o mercado de trabalho para aqueles que se graduam em

administraçao de empresas, exige um novo perfil profissional, onde se caracteriza a

flexibilidade, multifuncionalidade e a multiqualificação, para um mercado cada vez mais

competitivo. Trabalhadores com capacidade de inovar, resolver problemas e criar diferenciais

competitivos nas organizações são os principais requisitos nos processos de recrutamento e

seleção.

Em função disso, o Conselho Nacional da Educação (CNE) e o Conselho Federal de

Administração (CFA) têm buscado melhorar a qualidade dos cursos de graduação em

administração através da criação de diretrizes, pareceres que possibilitem o alinhamento do

projeto pedagógico com as competências necessárias que as organizações estão exigindo.

O parecer CNE/CSE nO146/2002 apresenta que o fonnando de administração deve ter

em seu perfil, a capacidade para compreender questões científicas, técnicas, sociais e

econômicas da produção, no processo de tomada de decisão, bem como a desenvolver o alto

gerenciamento e a assimilação de novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e

adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos

vários segmentos do campo de atuação do administrador (CNE/CSE nO146/2002).

Segundo Freeman (1999) os administradores tem o desafio de fazer com que a

produtividade aumente e que as decisões sejam atraentes a sociedade. Eles necessitam

desenvolver seu potencial administrativo através da educação formal e da pratica continua.

Toda empresa necessita de administradores bem qualificados que deêm suporte aos

planejamentos, resoluções de problemas, ideias inovadoras e que mantenham a empresa num

lugar de destaque perante o mercado. Para Drucker (2006) o administrador é necessário para

qualquer organização e em uma economia competitiva a qualidade e o desempenho dos

administradores que possibilita a sobrevivência. O atual administrador deve saber o seu papel,

ter conhecimentos necessários, atitudes para inovação e habilidades, para conseguir sobressair
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diante de seus concorrentes nesse acelerado ambiente de mudanças. A capacidade de ser

flexível e assertivo quando necessário (CARVALHO, 2009).

Neste ambiente dinâmico e competitivo, o antigo método de gestão não sustenta mais

as necessidades do mercado. As organizações que têm suas gestões em mãos de gestores com

o pensamento ultrapassado têm altos índices de ineficiência e incapacidade de solucionar

problemas. Nos dias atuais o desafio é ter acesso e relação em um ambiente interno que seja

valorizado, tendo bons critérios em relação aos demais e com informações e mesmo assim

conseguir ter capacidade de administrar empresas no mercado competitivo global (SENGE

apud OLIVEIRA, 2007).

Com essa necessidade de melhorar o desempenho há previsões de aumentar a

participação dos administradores nas empresas do Brasil, significando uma melhora na

lucratividade e o crescimento sustentável do mercado de trabalho (KANITZ, 2005). Os

egressos de administração que vão ingressar no mercado com posições de grandes

responsabilidades, como gerência, diretoria ou outras funções que exigem grande liderança,

precisam ter profundidade em seus conhecimentos em administração. (DRUCKER, 2002).

Os novos administradores precisam ter um perfil de acordo com o que o mercado e

suas constantes mudanças estão exigindo. Ter conhecimentos, habilidades e atitudes

adquiridos na universidade e nas experiências vividas, este é o perfil adequado e desejável.

Colocar em prática dentro na organização agregando valor e lucratividade, e exercitar uma

grande variedade de papéis para levar a organização a atingir seus objetivos.

2.3 - Construção de competências dentro da vida acadêmica

O atual nível de competitividade do mercado globalizado exige dos profissionais

algumas competências que necessitam de serem desenvolvidas na formação acadêmica.

No caso da tormação em administração de empresas, não é diferente e buscando

aproximar as realidades da academia e do mercado de trabalho, o Conselho Federal de

Administração (CFA), bem como as comissões do conselho Nacional da Educação

(CNE) têm apresentado algumas diretrizes para que as universidades contemple em seus

projetos pedagógicos uma realidade alinhada ás necessidades das organizações.

O enfoque da fonnação baseado em competências tem suas raízes na década de

1920, nos Estados Unidos, embora só tenha ganhado destaque a partir da década de

1960, quando foi retomado o debate clássico do distanciamento entre o ensino

acadêmico e a realidade da vida e do trabalho. As transformações necessárias à

adequação do ensino a essa nova realidade vêm sendo discutidas em nível internacional.
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E é no bojo desse debate que a noção de competências ocupa espaço privilegiado, tendo

sido eleita como perspectiva pedagógica para a implementação da reforma educacional

em diversos países, entre os quais se inclui o Brasil (NUNES, 2009).

Em relação ás competências, Perrenoud (2001, p.12) se manifesta:

... "competências profissionais são um conjunto

diversificad() de conheciment()s da profissão, de esquemas

de ação e posturas que são mobilizadas no exercício do

oficio. De acordo com essa de.finição bem ampla, as

competência.sf são ao mesmo templJ, de ordem cognitiva

afetiva, conativa e prática".

Isto quer dizer que competências são um conjunto de capacidades e habilidades

humanas. Com a competitividade do mercado de trabalho, para um profissional se

destacar diante a outros, é preciso uma alta qualificação, conhecimentos atualizados,

flexibilidade para as diversas mudanças, capacidade de inovar e competências técnicas.

O mercado exige profissionais competentes para as demandas que a eles são

direcionadas, pois destes depende a sobrevivência das organizações. A resolução

CES/CNE nOI, de 2 de fevereiro de 2004, em seu artigo 4°, lista as competências e

habilidades que os cursos de graduação em administração devem oferecer.

O desenvolvimento de competências como padrão de articulação entre

conhecimento e inteligência pessoal, ganha espaço nas instituições educacionais por

exigências das diretrizes e ·bases educacionais nacional e se toma o eixo dos processos

de ensino e aprendizagem (ANDRADE E AMBONI, 2004).

Com esse cenário toma-se cada dia mais importante a fonnação e educação do

trabalhador. Segundo Handfas (2001, p. 5), a necessidade de superação de um modelo

de formação baseado na aquisição de habilidades necessárias ao desempenho das tarefas

de cada posto de trabalho e aponta para outro, que traduza os requisitos necessários para

a formação geral do trabalhador e sua maior capacidade de pensamento teórico-abstrato

e lógico-matemático.

A eficácia e efetividade de qualquer curso de administração que possua o perfil

de formando definido com base em competências giram em tomo de sua capacidade de

colher informações acuradas acerca dos efeitos dos comportamentos dos alunos

(ANDRADE E AMBONI, 2004).
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Antigamente, necessitava-se de um tipo de educação que nos dias de hoje não

suprem mais o mercado. A capacitação de um número maior de pessoas, aptas a assumir

trabalhos novos que requerem níveis mais elevados de competência (Gonczi, 1996).

Diante disso as competências do curso de Administração precisam de um

dinamismo pela a abrangência que o curso oferece. Em julho de 2005 o Conselho

Nacional da Educação, criou um estatuto que preconiza a organização curricular do

curso de administração.

Entre os objetivos do curso estão fonnação ética, incentivo à criatividade,

espírito inovador, desenvolvimento de competências e habilidades que assegurem

competitividade frente às transformações econômicas e sociais, desenvolvimento do

espírito critico e conjugação do saber pensar com o saber fazer e intervir.

A partir disso, os egressos do curso de administração têm probabilidade de

sairem das universidades não apenas com conhecimento, mas também como

habilidades, atitudes e valores.

Segundo Andrade e Amboni (2004), os projetos pedagógicos dos cursos de

administração deverão contemplar em sua organização curricular conteúdos que

possibilite inter-relações com a realidade local e regional, em sintonia com a nacional e

internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade

no âmbito das organizações e do meio pela utilização de tecnologias inovadoras. Um

dos desafios apontados pelos autores está a adoção de estratégias de ensino

diversificadas que mobilizem menos a memória e mais o raciocínio e outras

competências cognitivas superiores, que fortaleçam a interação entre aluno e professor e

aluno e aluno para uma construção coletiva do conhecimento.

2.4 Análise do sistema de avaliação dos alunos dos cursos de administração

A cada dia fica mais evidente que a competitividade no mercado de trabalho

depende de certas qualificações profissionais exigidas pelas demandas. Tais como

iniciativas, atitudes, flexibilidade, inovação, pessoas capazes de lidar com novas

informações, a qual vem ligeiramente em maior quantidade e em novas formas de

acesso (BRASIL, 1998).

Essa afirmação sugere que a formação dos profissionais deve ser cada dia mais

minuciosa. De acordo com Gonczi (1996), a educação que era necessária a um tempo

atrás (em um contexto de produção em série) é totalmente diferente da atual. Hoje
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estudos indicam que existem novas demandas de capacitação dos profissionais aptos a

assumir trabalhos novos que requerem níveis mais elevados de competência.

No atua] contexto político e econômico~ o ensino superior ocupa um lugar

importante. A qua1idade damão de obra depende diretamente da qualidade do ensino e

como esses futuros profissionais são cobrados. Para ocupar um bom lugar no mercado, é

preciso investir na formação de competências e neste contexto a habilidade de "saber

aprender" uma vez que os conhecimentos obtidos não serão suficientes para um

mercado altamente mutante, necessitando do profissional, uma atualização constante ao

longo de sua vida profissional.

O curso de administração tem como objetivo formar profissionais que tenham

liderança, tenham criatividade para. solucionar possíveis problemas e flexibilidade para

mudanças repentinas no cenário, sejam capazes de maximizar lucros.

Nos últimos anos os cursos de graduação em administração têm crescido cada

vez mais. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2009, elaborado pelo

INEPIMEC (2010), o maior numero de alunos se concentram na graduação de

administração (1.102. 579 alunos), sendo 79.,27% matriculados no ensino presencial e

20,72% matriculados no ensino a distância.

Muitos autores ainda criticam a eficácia do curso de graduação em

administração, de acordo com Kolb ( 1979, p. 21) as universidades investem em

palestras, estudos de caso, seminários, dinâmicas, mas raramente há situações dentro

das salas de aula que realmente represente ás práticas em situações reais.

Alunos adquirem conhecimentos sobre negócios, porém não é certo que eles

adquirem habilidades de fazer negócios. Mintzberg e Lampel (2001, p. 24) dizem que

não existe maneira de recriarem negócios verdadeiros dentro de uma sala de aula, porém

estudos de caso são uma maneira onde estudantes sem experiências recebem uma

apresentação de vinte paginas e dá o seu parecer falando de estratégias no dia seguinte.

Não se pode dispensar totalmente abordagem científica, porém ela por si só não é

totalmente suficiente para ajudar no ensino de gestão.

Schon (1983, 1987) enfatizou que a diferença da teoria é que na prática há a

habilidade de transfonnar situações incertas em certas. A arte profissional, então, requer

transcender as regras e os planos da racionalidade técnica para 'pensar na ação' (Bailey

et alI, 1997, p. 157).

Tem-se discutido bastante sobre a fonnação dos administradores diante do que o

mercado exige hoje. Para Closs, Aramburú e Antunes (2006), há cada vez mais estudos
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teóricos que enfatizam uma necessidade de atualização ou mudança do ensino-

aprendizagem na formação de gestão, mas há evidencias que poucas mudanças venham

sido observadas de fato na pratica de ensino. Observa-se wna crítica sobre a adequação

dos projetos das IES (Instituto de Educação Superior) de graduação em Administração~

diante do que a demanda do mercado exige dos egressos.

2.5 - Um estudo de caso sobre Desempenho Acadêmico versus Desempenho

Profissional em um Curso Engenharia Metalúrgica

Uma pesquisa realizada por Crisóstomo e Ferreira (2009), verificou se há

correlação entre o desempenho acadêmico e o desempenho profissional (mensurado

através dos rendimentos salariais) dos alunos fonnados em engenharia metalúrgica no

período de 2000 à 2005 na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta

Redonda (EEIMVR).

O número total de formandos no período pesquisado foi de 142, para os quais

foram enviados os questionários eletrônicos, sendo que 44 retomaram. Os resultados

mais relevantes da pesquisa indicam uma convergência de opiniões do Coordenador,

Chefe de Departamento e Professor de engenharia metalúrgica no sentido de considerar

que os alunos ingressam imaturos na Universidade e que o Coeficiente de Rendimento

(CR) dos alunos é uma indicação boa, mas o CR alto não é uma garantia que o aluno

terá um melhor desempenho profissional.

Em relação, aos resultados do questionário proposto aos egressos, o que se

verificou é que os mesmos avaliam de maneira positiva a formação recebida da

EEIMVR. Com esse questionário foi possível verificar a correlação entre o coeficiente

de rendimento e a renda individual mensal dos engenheiros.

As faixas salariais foram divididas em até R$2.000,OO, de R$2.001,OO a

R$4.000,00, de R$4.001,OOa R$6.000,OOe acima de R$6.000,00.

Não foi possível verificar uma correlação direta entre o CR e a renda dos

egressos, uma vez que existem engenheiros que obtiveram notas menores que seis e

obtêm salários superiores a R$6.000,00 e por outro lado existem egressos com notas

superiores a oito que estão recebendo salários entre R$2.000~00 e R$4.000,OO.

Concluí-se que com a amostra de 44 egressos de engenharia metalúrgica não se

verificou qualquer correlação entre a renda, ou o cargo com o desempenho acadêmico.

Todavia em um outro momento foi possível verificar que a incidência de alunos com
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salários acima de R$6.000,OO é maior com os egressos que tiveram notas (coeficiente de

. rendimento) maiores. Portanto é possível constatar que o desempenho acadêmico não é

uma condição suficiente e necessária para o aluno ter wn melhor desempenho

profissional (medido pela renda), porém o aluno que obtiver melhor desempenho

acadêmico (maior nota) terá lnaior probabilidade/possibilidade de ter o melhor sucesso

profissional (maior renda).
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3. MÉTODO DA PESQUISA

3.1 - Tipo de pesquisa

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa, pois há a
,

obtenção de dados descritivos sobre egressos do curso de administração de empresas. E

também, quantitativa, pois a pesquisa busca quantificar dados coletados, para identificar

a relação entre o desempenho acadêmico dos alunos da graduação de Administração e a

faixa salarial dos mesmos no mercado de trabalho em dados numéricos.

A pesquisa é de caráter exploratório, para comprovar uma hipótese. Segundo Gil

(2002, p. 41) este tipo de pesquisa tem a finalidade de "aprimoramento de ideias ou a

descoberta de intuições4 Seu planejamento é bastante flexível, de modo que possibilite a

consideração dos mais variados aspectos ao fato estudado".

Os procedimentos técnicos são através de meios bibliográficos, levantamento e

documental.

3.2 - População e amostra

A população da pesquisa corresponde aos alunos do curso de administração de

empresas fonnados entre 2003 e 2012 da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do

Sul de Minas - Facesm. Foram enviados questionários para 270 dos alunos formados,

sendo que 75 respondentes, 27%, retomaram preenchidos. Foi entrevistado o

coordenador atual do curso de Administração de Empresas da Faculdade Pesquisada. O

termo de Autorização por usar o nome da Faculdade se encontra nos anexos.

3.3 - Técnicas de coleta de dados

Para a pesquisa junto aos egressos foi elaborado um questionário contendo vinte

e duas (22) questões. Entre elas estão questões sobre a faculdade, mercado de trabalho,

e o desempenho dos egressos e a relação entre eles.

O questionário foi enviado para os pesquisados por e-mail através do sistema

"Google doc - formulário escrito".

3.4 - Análise de dados

Foram utilizadas estatísticas descritivas simples para analisar os dados. Essas

estatísticas identificaram o desempenho acadêmico em relação ao desempenho

profissional.
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As respostas nos permitiram demonstrar os resultados por meio de gráficos em

planilha eletrônica Excel, que foram feitos com as análises de relações entre os

desempenhos acadêmico e profissional. A análise de correlação foi encontrada por uma

ferramenta probabilística do Exce1.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Características do Curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais

Aplicadas do Sul de inas

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas - FACESM,

estabelecimento isolado de ensino superior, mantida pelo Centro Regional de Cultura -

CEREC, originou-se da Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas, foi criada

em 1965, pela Sociedade Colégio de ltajubá para ministrar o Curso de Ciências

Econômicas.

Atualmente, a FACESM possui três cursos de graduação: Ciências Econômicas,

Ciências Contábeis e Administração. Em 1998, foi autorizado o Curso de

Administração, pela Portaria Ministerial nO229, de 06/03/1998 (DOU de 10/03/1998)

sendo reconhecido pela Portaria nO3.121 de 31/10/2003 (DOU de 04/11/2003).

O curso de administração foi criado em 1998, possui duração de 04 anos (a

partir de 2003), há 100 vagas e a1cança carga horária de 3.600 horas.

A primeira grande mudança na grade do curso foi promovida em 2007 quando a

duração do curso alterou de cinco para quatro anos. Em 2009 houve nova alteração da

grade curricular, objetivando uma maior aplicabilidade e atualização dos conteúdos,

alinhando com as demandas do mercado.

A organização das disciplinas ao longo dos quatro anos considera a progressão

do nível de maturidade do aluno e os pré-requisitos. No primeiro ano é desenvolvido

uma base de conhecimentos básicos buscando um nivelamento. O foco neste primeiro

ano é o comportamento. O projeto interdisciplinar é o desenvolvimento de uma ideia de

negócio que é exposto em uma feira de empreendedorismo organizado e desenvolvido

pelos próprios alunos.

No segundo ano o foco são as operações, onde o conjunto de disciplinas gera a

visão operacional de uma empresa. O projeto interdisciplinar neste ano é uma sitnulação

empresarial envolvendo todas as operações de uma empresa tàbricante de monitores de

computadores. Depois do desenvolvimento é promovido uma feira onde acontece uma

competição para identificar a empresa de melhor desempenho. Nesta oportunidade são

convidados empresários, ex-alunos e professores que serão compradores e estarão

negociando com as empresas fictícias. No terceiro ano o foco é o negócio, onde busca

formar a visão de negócio. O projeto interdisciplinar é um projeto social que os alunos

desenvolvem. Para atender as demandas sociais existentes na cidade de Itajubá e
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cidades circunvizinhas. O resultado da execução dos projetos são apresentados na Feira

de empreendedorismo (a mesma do primeiro ano).

No quarto ano, a partir da visão existente até o terceiro ano (negócio), o foco é a

inserção do negócio no cenário g1obalizado. Neste ano, o projeto á ser desenvolvido é o

trabalho de conclusão de curso (TCC), que necessariamente o aluno deve desenvolver

uma pesquisa bibliográfica e uma aplicação de um conceito, modelo ou teoria. O

trabalho é supervisionado por um professor coordenador e orientado por um professor.

Durante o desenvolvimento do curso, o aluno deve participar de 100 horas de atividades

complementares (não incluídos na grade) que complementam a formação do

administrador.

A Faculdade mantém um regulamento específico que entre outros controles, é

identificado se a atividade exercida realmente complementa a formação do

adlninistrador. Também faz parte da carga horaria de formação o estagio supervisionado

que deverá ser em um ambiente empresarial com uma carga horaria mínima de 300

horas.

4.2 Resumo da Entrevista com coordenador do curso de Administração

Na percepção do coordenador do curso de administração da Facesln, as

características preponderantes para um perfil de aluno aplicado, bem como as

competências esperadas de um administrador estão fortemente relacionados com as

competências comportamentais, pois parte do princípio que as atitudes é que direciona o

aluno a interessar e buscar os conhecimentos e habilidades necessárias para o sucesso

profissional.

Considerando este contexto, o coordenador defende que a universidade deve

criar ambientes e mecanismos que facilite o aluno a autodesenvolver-se, a desvendar

múltiplas alternativas e oportunidades de sucesso. O coordenador não acredita na

correlação entre o desempenho acadêmico com o desempenho profissional em função

da baixa faixa etária dos ingressantes. Durante o processo de formação universitária a

baixa maturidade dos alunos dificulta o melhor aproveitamento, interferindo no

coeficiente escolar.

A partir da inclusão no estágio supervisionado, e principalmente no mercado de

trabalho, muitos egressos passam a valorizar o perfil exigido pelo mercado e passam a

se desenvolver com muito mais eficácia e com isto a ter um bom desempenho
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profissional (algo não necessariamente atingido na vida acadêmica). Baseado na

velocidade das mudanças, o mesmo considera a educação continuada como fator

preponderante para o sucesso profissional.

Na análise da percepçao do coordenador, de e ser considerada a realidade da

demanda atendida por esta instituição de ensino superior, tais como: a escola ser uma

faculdade isolada de pequeno porte, em uma cidade com população inferior a 100 mil

habitantes. O perfil do ingressante também é diferente, da demanda de uma

universidade federal, entre outras características que podem interferir na realidade do

processo de desenvolvimento profissional.

4.3Perfil do Egres os

A primeira parte do questionário foi composta por perguntas que permitiram

verificar o perfil dos egressos do curso de administração. Da amostra que foi feita, 41%

é do gênero masculino e 59% feminino. Foi identificada também que uma parcela mais

significativa dos respondentes, 62%, concluíram seu ensino médio em escolas públicas.

o Gráfico 1 mostra a correlação entre as notas dos egressos e a origem da

formação no ensino médio. Sendo que as notas dos alunos utilizadas para esta pesquisa

são notas acumuladas dos discentes ao longo do curso, são denominadas de Coeficiente

de Rendimento (CR).

•

c

Gráfico 1 - Escola CR
Fonte: Dado d Pesquis

r= 0.,04
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Verifica-se que não há correlação entre as notas (CR) e as escolas que cursaram

no ensino médio, esta afirmação pode ser confirmada pelo coeficiente de correlação (r)

deste gráfico que é igual a 0,04 sendo que quanto mais próximo de zero for o valor do

coeficiente de correlaçao menor será a indicação de que as variáveis estejam

correlacionadas linearmente.

Também não foi verificada uma correlação entre as variáveis tipo de escola do

ensino médio e a renda dos alunos (Gráfico 2) tendo estas variáveis coeficiente de

correlação igual a 0,39 .

2 •

o
3 5

Gráfico 2 - Escola x Renda
Fonte: Dados da Pesquisa

r= 0,39

De acordo com o Gráfico 3 o ano de conclusão de curso dos egressos grande

parte, 25%, concluíram em 2010. Dos egressos, 26% representam outros, que seriam

2011 e 2012.
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Foi identificado que a metade dos entrevistados tem menos de 3 anos de

formado. Porém de acordo com o Gráfico 4, não há correlação, tendo estas variáveis

coeficiente de correlação igual a 0,12.

o
30% ---

25% 26%
25% ------

16%
15% --_._----

10016 8% 9% 9%

%
5%

1% 1%
0%

2003 2004 200 2006 _00 2008 009 2010 Outros

Gráfico 3 - Ano de Conclusão de Curso
Fonte: Dados da Pesquisa

3

3-

2 3 5 6 7

Gráfico 4 - Renda x Condusão de Curso
Fonte: Dados da Pesquisa

r = 0,12

27



Quanto a experiência profissional, apenas 1% tem pouco tempo de experiência

profissional, menos de um ano. A maior parte, 33%, tem acima de oito anos de

experiencia profissional, seguindo de 5 a 8 anos, 30%, 3 a 5 anos 21% e 1 a 3 anos,

13%.

Este número siginifica que a maioria da amostra de egressos tem maior tempo de

experiência profissional. De acordo com o gráfico 5 existe uma maior probabilidade de

quem tem maior tempo de experiência ganhar um salário superior. Apenas quem tem

uma experiência maior que 5 anos, ganha mais de R$ 8.900,00.

5 • • •
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6

• •
3 • •

<GI 2 1
'5 1
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1 3 5

Gráfico 5 - Experiência Profissional x Renda
Fonte: Dados da Pesquisa

r= 0,20

4.4 - Avaliação do Curso

Em um segundo momento os egressos responderam perguntas relacionadas ao

curso. A avaliação do curso, na percepção dos egressos é apresentada no Gráfico 6:
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Gráfico 6 - Avaliação do Curso
Fonte: Dados da Pesquisa

Constata-se que o curso foi muito bem avaliado pejos alunos, sendo que 74%

avaliaram o curso entre excelente e muito bom. Nenhum respondente avaliou o curso

como ruim, e apenas 1% como regular. 25% dos egressos avaliaram o curso como bOln.

Quando os administradores foram questionados se a formação que eles

receberam na Universidade é compatível com o mercado, 52% responderam que a

formação acadêmica é compatível com as demandas do mercado de trabalho, 47% que a

formação é parcialmente compatível e apenas 1% que a formação não é compatível

como mercado de trabalho. Estes dados são apresentados no Gráfico 7

1%

9% 5.•..%

Fonnação acadêmica
parcialmente compati el
com as demandas do
mercado de trabalho

Fonnação acadêmica
compatível com as
mandas do mercado de

trabalho

Fonnação não compatí el
com as demanda do
mercado de trabalho

Gráfico 7 - Formação Acadêmica x Mercado de Trabalho
Fonte: Dados da Pesquisa
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o Gráfico 8 representa quais o tipos de atividades complementares o egresso

participou na universidade
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Gráfico 8 - Atividades Complementares
Fonte: Dados da Pesquisa

A grande maioria, 42~1odos respondentes, disseram que fizeram estágio, o alto

índice de alunos que realizaram o estágio pode ser explicado pelo fato dessa atividade

ser obrigatória na grade do curso e está. relacionada com oportunidade de inclusão no

mercado de trabalho. Dos respondentes, 13% não fizeram nenhulna das atividades

complementares. A monitoria foi feita por 6% dos respondentes, 9% realizaram

iniciação cientifica, 10% fizeram outra atividade acadêmica, 9% empresa Junior e 11%

participou do diretório acadêmico.

Os respondentes foram questionados em qual disciplina obtiveram um melhor

coeficiente de rendimento na universidade. A maioria dos respondentes obteve um

rendimento melhor em Recursos Humanos, 34%. Em seguida a área de Finanças, 26%

dos respondentes tiveram uma melhor desempenho. 14% dos egressos desempenharam

mais habilidade em Produção e Logística, seguidos de 6% empreendedorismo, 4%

Gestão da Qualidade, 4% Organização de Métodos e 3% Marketing. 9% dos egressos

obtiveram melhor desempenho em outras disciplinas. Este resultado é demostrado no

Gráfico 9:
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Gráfico 9 - Desempenho das Disciplinas Cursadas
Fonte: Dados da Pesquisa

4.5 Perfil ProfISsional do Administrador

A última parte do questionário traçou as características dos Administradores. Mais da

metade dos administradores atuam na sua área de formação, 62%. Desta porcentagem,

16% disseram que obtem negócio proprio, 15% atuam na área de tinanç as, 12%

recursos humanos, nenhum dos egressos atuam na área de Marketing, 6% na Produção,

13% em Logística, 4% em processos, 7% na área de vendas e 22% atuam em outras

áreas na Administração. ·Verifica-se um índice significativo de egressos que buscaram

desenvolver seu próprio negócio, fenômeno que pode estar relacionado com

instrumentos aplicado pela escola para o desenvolvimento do empreendedorismo.
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Gráfico 10 - Area de Atuação
Fonte: Dados da Pesquisa
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Na percepção dos egressos a relação entre o desempenho nas disciplinas

cursadas e seu desempenho profissional, a maioria (42%) disseram que a relação é

moderada, 40% que a relação é forte e 13% que a relação entre desempenho das

disciplinas e desempenho profissionaJ é muito forte. Apenas 1% responderam que a

relação é muito fraca, 4% respondeu que a relação é fraca. Segue os resultados no

Gráfico 11
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Gráfico 11 - Relação entre desempenho das disciplinas e Desempenho no Mercado de Trabalho
Fonte: Dados da Pesquisa

Outra informação relevante é a faixa salarial dos Administradores pesquisados

como pode-se ver no Gráfico 12:

e d
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Gráfico 12 - Renda
Fonte: Dados da Pesquisa
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A parcela mais significativa da amostra (26%) respondeu que a sua faixa salarial

é de R$1.351,00 à R$2.200,OO, 23% recebem de R$2.201,00 a 3.500,00, 14% recebem

de R$3.501,OO à R$5.600,OO, 14% recebem de R$5.601,OO até R$8.900,OO, 18%

recebem até 1.350,00 e apenas 5% tem o salário maior que R$8.900,OO. O que se

percebe é a maior parte da amostra está recebendo de 2 a 5 salários mínimos. E apenas

uma pequena parte tem mais que 13 salários mínimos.

Segundo dados da pesquisa realizada pelo Concelho Federal de Administração

sobre o Perfil Nacional do Administrador, a renda individual com maior incidência de

respostas foi observada na faixa entre 5,1 e 10,0 salários-mínimos. Em nossa pesquisa

esta faixa obteve apenas 14% dos egressos. Confonne demonstrado no gráfico 3, a

metade da população pesquisada tem até 2,5 anos de formado. Isto pode ter relação com

o nível salarial.
,
E possível constatar no Gráfico 13 que 61% dos administradores estão

satisfeitos, 30% estão muito satisfeitos, 9% estão insatisfeitos e ninguém marcou a

opção muito insatisfeito.
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9%

30%
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Gráfico 13 - Grau de Satisfação
Fonte: Dados da Pesquisa

Para traçar o perfil profissional do egresso também foi perguntado se ele

continuou a estudar depois que se formou e a resposta da maioria dos egressos (86%)

foi sim e apenas 14% não estudaram após a universidade, a resposta pode ser verificada

no Gráfico 14:
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Gráfico 14 - Outros cursos após a graduação
Fonte: Dados da Pesquisa

Os egressos também especificaram o que eles realizaram após a universidade,

como é apresentado no Gráfico 15:
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Gráfico 15 - Cursos realizados após a graduação de Administração
Fonte: Dados da Pesquisa

Verifica-se no Gráfico 15 que 41% fizeram aperfeiçoamento. A pós-graduação

foi feita por 39% dos egressos, 6% fizeram especialização, em relação a outra

graduação e mestrado 5% e 2% realizaram doutorado, Percebe-se um alto índice de pós
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graduação, que pode ser explicado pelo fato da própria faculdade oferecer cursos de pós

graduação e MBA em diversas áreas da administração.

4.6 Correlação entre o desempenho acadêmico com o desempenho profissional e a
correlação entre educação continuada com o desempenho profissional

Com referência a frase: " O aluno que possui melhor desempenho acadêmico

(notas altas) tem maiores possibilidades de obter sucesso profissional". Mostra-se o

resultado pela percepção dos respondentes no Gráfico 16:
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Gráfico 16 - Opinião sobre o Desempenho Acadêmico x Sucesso Profissional
Fonte: Dados da Pesquisa

A maior parte dos respondentes (48%) discordam e 40% concordam. Percebe-se

pouco alteração da quantidade de pessoas que concordam e discordam. Porém 9%

discordam totalmente e apenas 3% concordam totalmente. Portanto a maioria doa

egressos discordam desta frase.

Em um momento seguinte foram feitos gráficos para verificar se há correlação

entre o desempenho acadêmico e o desempenho profissional e a correlação entre

educação continuada com o desempenho profissional, para tanto foram usadas as

variáveis: renda, atividades acadêmicas complementares, nota e os cursos realizados

após a graduação.

Foram cruzadas as notas (Coeficiente de Rendimento) com a renda dos alunos,

como pode ser observado no Gráfico 17
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Gráfico 17 - CR versus Renda
Fonte: Dados da Pesquisa

r= 0,18

Não foi possível verificar uma correlação direta entre o CR e a renda dos alunos

(r igual a 0,18), uma vez que existem Administradores que obtiveram notas menores

que setenta e obtêm salários superiores a R$3.500 e por outro lado existem egressos

com notas superiores a noventa que estão ganhando entre até R$ 1.350,00.

No Gráfico 18 as notas dos alunos foram divididas em l°, 2°, 3° e 4° quartil e as

mesmas foram comparadas com a renda dos egressos. Verificou-se que o maior número

de egressos que ganham acima de R$8.900,OO tiveram as maiores notas, enquanto

nenhum dos alunos que tiveram as piores notas está nessa faixa salarial. Esta

constatação corrobora a afirmação feita pelo coordenador do curso de administração que

disse que o CR é uma indicação boa, mas não possibilita ter a certeza de que os alunos

serão melhores sucedidos profissionalmente, porém o aluno que tenha o CR maior tem

uma probabilidade maior de ter sucesso profissional.

36



o oQu -I

9 oqu il

8 30qu

1 O quartil

6 -

5•

3

2 3 5 6

Gráfico 18 - Frequência de Renda de acordo com oCR
Fonte: Dados da Pesquisa

Mostra-se a relação entre as atividades complementares e a renda dos alunos,

como pode ser observada no Gráfico 19
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Gráfico 19 - Renda versus Atividades Complementares
Fonte: Dados da Pesquisa

r= 0,026

Em relação ao número de atividades acadêmicas complementares e a renda dos

egressos, mais uma vez não foi possível verificar qualquer correlação (r igual a 0,026),

como pode ser constatado no Gráfico 19. Alguns egressos que não fizeram atividade

acadêmica complementar têm renda entre R$5.601,OO e R$8.900,OO. Os

administradores que fizeram atividades complementares estão distribuídos entre todos

os valores de renda. Pode se observar também que para renda de acima de R$8.900,OO

estão os que fizeram algum tipo de atividades complementares.
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Foram cruzados os cursos realizados após a graduação de administração com a

renda dos alunos, e nos mostrou o resultado no Gráfico 20
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Gráfico 20 - Cursos após a Graduação de Administração -versus Renda
Fonte: Dados da Pesquisa

r = 0,17

Quando cruzadas as informações sobre a renda do egresso e se ele continuou a

estudar após a graduação, também não foi possível verificar uma correlação direta (r

igual a 0,17), todavia os administradores que tem um salário superior a R$8.900,OO

fizeram pelo menos um curso após a graquação.
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5. CONCLUSÃO

Este trabalho se mostra relevante no momento em que ele fornece um.feedback a

universidade, quanto ao ensino que a mesma está fornecendo aos alunos. Quanto a este

feedback os resultados deste trabalho verificaram que os alunos pesquisados avaliam o

curso de Administração da faculdade pesquisada entre muito bom e excelente, ou seja,

de uma fonna bastante positiva. E os mesmos também acreditam que a faculdade

fornece competências compatíveis, ou parcialmente compatíveis com as competências

demandadas pelo mercado de trabalho. A relação entre o desempenho na faculdade e o

mercado de trabalho foi vista como forte e moderada. Quanto ao grau de satisfação com

a profissao mais da metade está satisfeito.

Esta avaliação positiva do curso de administração feita pelos alunos pesquisados

pode ser verifIcada com o desempenho profissional dos mesmos. Já que, a grande

parcela dos alunos formados (82%) está atuando na sua área de fonnação.

O investimento em educação continuada foi realizado por 86% dos

Administradores. Isso significa que a maior parte deles estão buscando uma

especialização para enfrentar as demandas do mercado. Essa porcentagem é muito alta

dando espaço a proposta para estudos futuros.

Uma obervação importante é que a maioria dos egressos pesquisados, tem

menos de 3 anos de formados, podendo ter influenciado o resultado da pesquisa.

Quanto ao objetivo de verificar se há correlação entre o desempenho acadêmico

(ou Grau do Coeficiente de Rendimento) e o desempenho profissional dos alunos do
•

curso de administração, conclui-se que com a amostra de 75 egressos de administração

não se verificou correlação, porem quando analisado ao salários mais altos foi

identificado que a frequencia é maior com egressos do 30 e 40 quartis, que tiveram notas

maiores, seguidos com menos frequência com o 2° elo quartil que tiveram as piores

notas. Pode-se observar, que os salários acima de R$8.900,OO a maioria está no 4°

quartil e é inexistente no 10 quartiL

Assim conclui-se que as notas não são suficientes para garantir salários maiores,

mas é um componete importante na evolução do administrador. Este resultado esta

alinhado como referencial teórico que diz que o mercado de trabalho exige não somente

as teorias aplicadas na graduação, mas principalmente, as habilidades e atitudes do

egresso. O perfil para resolver problemas com agilidade e estar preparado para as

mudanças repentinas do cenário. A graduação pode ter influencia em parte dessas
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habilidades, por exemplo algumas habilidades desenvolvidas nas atividades

complementares.

Conclui-se portanto que, no âmbito desta amostra, o aluno que obtiver melhor

desempenho acadêmico terá maior probabilidade/possibilidade de ter o melhor sucesso

profissional (maior renda).

O resultado da pesquisa foi pOSltlvO em relação a suposição, ou seja, o

desempenho acadêmico, não possui grande influência no desempenho profissional.

5.1 Limitações e Proposições para novos estudos

As principais lilnitações para a realização do presente trabalho foi que a pesquisa

foi realizada em uma única faculdade e com apenas o curso de Administração. Para que

o trabalho fique mais robusto, recomenda-se novos estudos envolvendo mais egressos,

além de outros cursos de graduação e outras universidades.
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ANEXOS

Anexo I

Pesquisa de Egressos do Curso de Administração

o objetivo desta pesquisa é realizar um estudo socioeconômico sobre os

egressos do curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul

de Minas (FACESM). Todas as informações são confidenciais e serão tratadas somente

de forma coletiva.

Idade •

Nome Completo: •

Experiência Profissional (tempo de trabalho em empresas ou negócio próprio) *

r Até 1 ano
r

de 1 a 3 anos
r
r
r
r

de 3 a 5 anos

de 5 a 8 anos

Acima de 8 anos

Não possuo experiência profissional

Gênero *
r

Masculino
r

Feminino

Ano de Ingresso no Curso *

Ano de conclusão do curso *
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2003
r 2004
r 2005
r

2006
r 2007
r 2008
r

2009
r 2010
r

Outro:

Você estudou a maior parte do ensino médio (antigo ~ Grau) em: *
c-

Escola pública
c-

r
Escola particular

Outro:

Como você avalia do curso de Administração da FACESM? *
r

Excelente
r

Muito bom
c-

Bom
r

Regular
r

Ruim

Que tipo de atividade(s) acadêmica(s) complementar(es) participou durante a realização
do seu curso? (Se necessário marque múltiplas questões)

r Monitoria
r Iniciação Científica
r Estágios
r Diretório Acadêmico
r Empresa Junior
r Nenhuma
r Outro:

Na sua opinião, como a(s) atividade(s) complementare(s) influenciou(aram) na sua
carreira?
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Na sua percepção, qual é a relação entre o seu desempenho nas disciplinas cursadas na
Universidade e o seu desempenho profissional? *
r

Muito fraca
r

Fraca
r

Moderada
r

Forte
r

Muito forte

Com referência à frase: "O aluno que possui melhor desempenho acadêmico (notas
altas) tem maiores possibilidades de obter sucesso profissional." Você: *
r

Discordo totalmente
r
r
r

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

Na faculdade, em qual disciplina você obteve melhor desempenho: *
r

Recursos Humanos
r

Finanças
r

Empreendedorismo
r

Marketing
r

Produção I Logística
r

Organização e Métodos
r

Gestão da Qualidade
r

Outro:

Atua profissionalmente na sua área de formação? *

r
r

Sim

Não

Se sim, em que área da Administração?
r

Negócio Próprio
r

Finanças
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r
Recursos Humanos

r
Marketing

Produção
r

Logística
r

Processos
r

ComercialNendas
r

Outro:

Qual cargo ou função ocupa atualmente? (Caso tenha negócio próprio, especifique) '"

Renda Individual atual (Renda! Salário bruto): *
r

Até R$ 1.350,00
c-

r
r
r
r

De R$ 1.351,00 até R$ 2.200,00

De R$ 2.201,00 até R$ 3.500,00

De R$ 3.501,00 até R$ 5.600,00

De R$ 5.601,00 até R$ 8.900,00

Acima de R$ 8.900,00

Qual a avaliação que você faz da formação recebida na Faculdade e os requisitos
exigidos para o seu ingresso de mercado de trabalho? *
r
r
c-

r

Formação acadêmica compatível com as demandas do mercado de trabalho

Formação acadêmica parcialmente compatível com as demandas do mercado de trabalho

Forma ão não compatível com as demandas do mercado de trabalho

Outro:

Após a conclusão de sua Graduação em Administração você fez outros cursos? '"
r

Sim
r

Não

Se sim, favor especificar (se necessário, marque mais de uma opção) *

r Aperfeiçoamento (até 80 horas)
r
r
r
r

Especialização (até 180 horas)

Outra Graduação

Pós Graduação I MBA (Acima de 360 horas)

Mestrado

47



r Doutorado

Qual grau de satisfação com a sua atividade profissional atual?

Muito Satisfeito
r

Satisfeito
r

Insatisfeito

Muito Insatisfeito
r

Caso você tenha alguma observação ou dados adicionais pode incluí-los neste espaço:
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Anexo fi:

ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Quais são as características desejáveis para wn aluno ser considerado como
bom/aplicado?

2. Quais as competências esperadas de um Administrador?

3. Qual o papel da universidade no desenvolvimento dessas competências?

4. Quais são as formas alternativas de desenvolver habilidades e atitudes no meio
universitário?

5. Aponte se você considera que há correlação entre a participação em projetos da
universidade com o desempenho profissional?

6. Qual a importância que você atribui à educação continuada a uma melhor colocação
no mercado de trabalho?

49



Av. r . I n r do Alm ida v - C
37. -O - 1u . - G
T I. 35 3 29- 7 - x. 3 3629- 70
w .fac .br

AUTORIZAÇÃO

A Faculdade de Ciência Sociais Aplicadas do Sul de Minas - Facesm, autoriza a

aluna do curso de administração da Escola de Ciências Sociais de Volta Redonda da

Universidade Federal Fluminense, Caroline Stephanie Salles Abranches a citar o nome

desta instituição de ensino superior em seu trabalho de conclusão de curso com o

titulo: "Desempenho acadêmico versus remuneração: um estudo de caso com alunos

de administração de empresas de uma instituição particular".

Atenciosamente,


