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O Mercado de Trabalho para Acadêmicos de Administração - EAD 

 

Resumo  
 

 
A disputa no mercado de trabalho é acirrada, um diploma de curso superior e um 
segundo idioma não são mais garantias de empregabilidade. Instituições de ensino 
buscam aprimorar seus currículos acadêmicos e seus processos pedagógicos, a fim 
de, oferecer empregabilidade aos seus alunos e mão de obra ao mercado de 
trabalho. O acesso a cursos superiores em nosso país em um passado recente era 
realidade para poucos, no entanto, novas modalidades de ensino desenvolvem-se 
em com o advento da tecnologia, que é a educação à distância (EAD), ofertando 
acesso à educação superior e uma oportunidade de inclusão e ascensão social as 
pessoas. Ainda que ocorram discordâncias por parte de instituições e pessoas 
quanto a esta modalidade de ensino, com questionamentos quanto à qualidade e 
capacidade de entrega de profissionais adventos desta modalidade de ensino notas 
do ENADE apontam que os estudantes da modalidade à distância, tiverem 
desempenho semelhante aos alunos de cursos presencias. Este trabalho tem como 
objetivo geral identificar através do método indutivo exploratório e descritivo, 
precedido de fundamentação teórica, a percepção de empresas e gestores quanto a 
acadêmicos de Administração oriundos de cursos de educação à distância. 
 

 
Palavras-chave – Educação à distância, Empregabilidade, Acadêmicos de 
Administração. 
 

 
 

1. Introdução 
 
 

O profissional do novo milênio é dinâmico, onde um diploma de curso superior 

e um segundo idioma não são mais garantias de empregabilidade, exigindo 

profissionais detentores de competências técnicas e comportamentais, requisitos 

para alavancagem de resultados e consecução de objetivos nas empresas.  

Vivemos em um cenário cada vez mais competitivo, na busca de uma 

colocação profissional, sendo preponderante a capacidade de empregabilidade de 

cada individuo, uma vez que, empregabilidade pode ser compreendida como os 

recursos disponíveis a um indivíduo que caracterizam sua capacidade de entrega e 

geração de resultados a uma organização. 

. A área de educação busca estruturar e oferecer através de seus currículos 

acadêmicos e processos pedagógicos, o capital humano exigido pelo mercado e 

empregabilidade aos seus alunos. A educação a distância é uma ferramenta de 



inclusão social, oferecendo acesso à educação com aspectos financeiros acessíveis, 

assim como, proporcionando o autodesenvolvimento, rompendo barreiras físicas e 

desconsiderando limites geográficos.  

Este projeto de pesquisa tem como objetivo, identificar junto às empresas e 

gestores, suas percepções quanto aos acadêmicos do curso de Administração de 

Empresas adventos da modalidade à distância, no que condiz a suas capacidades 

de entrega e consequentemente seu grau de empregabilidade, tendo o intuito de, 

contribuir para o campo científico, assim como, para com instituições de ensino a 

distância no que condiz a formação de profissionais com alto nível de 

empregabilidade e competitividade no mercado de trabalho. 

 

 

2. Objetivos 
 
 

A pesquisa empreendida tem como objetivo geral identificar junto às 

empresas e gestores, suas percepções quanto aos acadêmicos do curso de 

Administração de Empresas adventos da modalidade à distância no que condiz a 

sua empregabilidade. 

 Dentre os objetivos específicos estão elencados: a elaboração de pesquisa 

bibliográfica para fundamentação da pesquisa, elaborar e enviar carta convite às 

empresas, formular instrumento de coleta de dados, aplicar o instrumento de coleta 

de dados junto às empresas, coletar e analisar dados e conclusão da pesquisa. 

 

 
3. Metodologia  

 
 

A presente pesquisa será operacionalizada através do método indutivo, 

exploratório descrito, onde sua coleta de dados se dará através do método 

quantitativo. Através da observação serão formulados enunciados acerca do tema 

da pesquisado. Neste sentido, Oliveira diz que: “O método indutivo possibilita o 

desenvolvimento de enunciados gerais sobre as observações acumuladas de casos 

específicos ou proposições que possam ter validades universais.” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 60). 



O caráter desta pesquisa é exploratório e descritivo. Exploratório pelo fato de 

abordar um tema de pouca abordagem. “Exploratório dada à ênfase a descoberta de 

práticas ou diretrizes que precisam modificar-se e na elaboração de alternativas que 

possam ser substituídas.” (OLIVEIRA, 2004, p. 134).     

Descritivo em função de buscar identificar junto às empresas e gestores, 

suas percepções quanto a acadêmicos formados oriundos dos cursos de graduação 

na modalidade à distância. “Pesquisas de caráter descritivo não procuram explicar 

alguma coisa ou mostrar relações causais, como as pesquisas de caráter 

experimental. [...] procuram fatos descritivos; buscam informação necessária para a 

ação ou predição.” (ROESCH, 2004, p. 137). 

 
 
 

4. Educação à Distância  
 
 

Podemos observar que a educação a distância é uma realidade no mundo 

corporativo e acadêmico. O ensino a distância é uma ferramenta de inclusão social, 

oferecendo acesso à educação com aspectos financeiros acessíveis, assim como, 

proporcionando o autodesenvolvimento, rompendo barreiras físicas e 

desconsiderando limites geográficos.  

Ricardo (2005) diz que estamos em uma fase de grande desenvolvimento da 

educação pela internet, tanto nas corporações como nas universidades e 

faculdades. Os cursos são mais variados pedagogicamente e com mais recursos 

tecnológicos. Na educação à distância, encontramos, hoje, inúmeras possibilidades 

de combinar soluções pedagógicas adaptadas a cada perfil de aluno, às 

peculiaridades da organização, às necessidades de cada momento. Neste sentido 

Boog diz que: 

 

Dentre as enumeras técnicas disponíveis para treinamento, realizam-se por 
meio de comunicação à distância: livro, apostila, fita cassete, fita de vídeo, 
computador, internet etc. Muitos pensam ser algo novo, mas estudos 
mostram que os primeiros treinamentos à distância foram realizados no 
século V pela Igreja Católica. Suas características são a viabilização e o 
controle da aprendizagem à distância. (Boog, 2002, p. 126). 
 
 
 



Lopes (2012) ressalta em seu artigo, que o mercado de trabalho brasileiro não 

faz diferenciação entre candidatos formados por cursos presenciais ou à distância: 

“O que realmente importa é o conhecimento obtido e a aplicação no dia a dia e não 

a forma utilizada para obter esse conhecimento”, defende. Fredric Litto, presidente 

da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed).  

Lopes (2012) ainda coloca que são alguns dos atributos citados tanto por Litto 

e Ricardo Holz, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a 

Distância (Abe-Ead), como determinação, independência, organização e motivação 

quando se referem aos requisitos para o aluno de EAD ter sucesso em sua 

formação. Segundo ambos, são características imprescindíveis ao aluno e muito 

valorizadas no candidato a uma vaga de emprego. 

 Lopes (2012) coloca que Holz observa que, no entanto, que alguns 

concursos públicos para o primeiro ciclo do ensino fundamental, como os que são 

abertos pela prefeitura de São Paulo, por exemplo, não aceitam candidatos com o 

diploma de pedagogia obtido em curso de EaD. O número de queixas recebidas pela 

Abe-Ead relacionadas a esse tipo de problema é grande e os concursos públicos 

que não aceitam diploma de cursos à distância estão sendo questionados na justiça. 

Cafardo (2009) descreve que ainda que ocorram discordâncias por parte de 

instituições e pessoas quanto a esta modalidade de ensino, um relatório do 

departamento de educação dos Estados Unidos divulgado em junho de 2009 

demostra que alunos de cursos à distância se saem melhor ou igual aos demais, de 

mesma forma que, um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas e 

Estudos Educacionais (Inep) em 2007 utilizando notas do ENADE1, aponta que os 

estudantes da modalidade à distância, tiverem desempenho semelhante aos alunos 

de cursos presencias. 

 

5. Empregabilidade 
 
 

Em nossos dias atuais a empregabilidade é um assunto no centro das 

discussões, entre empresas e pessoas, de um lado empresas na busca de 

tornarem-se atrativas para os talentos necessários a manutenção de seu diferencial 

                                                 
1
 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alunos dos 

cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos 
cursos em que estão matriculados. 



competitivo, tanto na atração como na retenção dos mesmos. De outro lado estão as 

pessoas, inseridas em um ambiente permeado por incertezas em um cenário cada 

vez mais competitivo na busca de uma colocação profissional. Neste sentido Ozaki 

diz que: 

 

A colocação profissional está relacionada com a empregabilidade das 
pessoas, que seriam as condições de se manter em um emprego ou 
conseguir outro em um curto período de tempo, o nível de atualização e a 
aderência às demandas do mercado. Atualmente, fala-se também na 
”empresabilidade”, que engloba ações e posturas que as empresas 
desenvolvem com vistas a tornarem-se viáveis e atrativas para indivíduos 
que possam vir a agregar-lhes competências. (Ozaki, 2012, p. 59). 
 
 
 

Para BOOG (2002) a definição de empregabilidade é a capacidade que cada 

um de nós tem de gerar trabalho e renda, sendo que, ter sucesso e empregabilidade 

exige algumas competências básicas específicas, que variam de setor para setor. 

Um profissional “empregável” precisa ter primeiro em seu currículo competências 

fundamentais, a qual é descrita no quadro logo abaixo em dois grupos, 

competências técnicas e de atualização e competências comportamentais. 

 

 

QUADRO DE COMPETÊNCIAS 

Técnicas e de Atualização Comportamentais 

Formação acadêmica, pós-graduação, cursos 
de especialização. 

Liderança 

Idiomas Relacionamento interpessoal 

Atualizações técnicas Comunicação 

Informática Flexibilidade 

Idade Criatividade 

Trabalho por resultado  
 

 

Tabela 1 – Classificação de Porte de Empresas. 
Fonte: Adaptado BOOG (2002, p. 549). 

 
 

 Empregabilidade e uma forma de poder diante dos recursos disponíveis a 

um indivíduo que caracterizam sua capacidade de entrega e geração de resultados 

a uma organização.  Neste sentido Ozaki apud Robbins diz que: “A chave para o 

poder é a relação de dependência”. Essa dependência aumenta quando um recurso 



é importante, escasso e não substituível. Quando ninguém quer o recurso que você 

possui, não ocorrerá a dependência. (Ozaki apud Robbins, 2012, p. 25). 

Cintra (2011) coloca que dois fatores são comuns às diversas definições que 

explicam o conceito de competência. Primeiro a existência de um conjunto de 

características que conduzem uma pessoa aos resultados esperados. Segundo, 

uma combinação de saberes, como saber-fazer, saber-ser e saber agir, ou seja, a 

associação de conhecimentos, habilidades e atitudes. Neste sentido Medeiros diz 

que: 

 

Competências conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) 
entregues para a organização que agregam valor econômico e social. Na 
prática, o fato de uma pessoa possuir um CHA específico não significa que 
esta irá mobilizá-lo em prol da organização. Então, o indivíduo passa a ser 
avaliado e analisado para todos os propósitos,  tendo em vista sua 
capacidade de entrega (potencial de mobilização). (Medeiros, 2011, p. 28). 
 
 
 

 

6. ADMINISTRAÇÃO E O MERCADO DE TRABALHO PARA DMINISTRADORES 
 
 
 

Santos (2010) apud (Aktouf, 2005 e Raymundo, 2006) diz que a 

Administração figura entre as matérias com problema de identidade devido à 

variedade e disparidade de definições, que ora é conceituada como ciência, ora 

como arte, outras vezes como tecnologia, e, ainda, como um fenômeno político. 

Nesse sentido Bateman e Scott dizem que: 

 

Os administradores trabalham com pessoas e recursos para atingir 
objetivos organizacionais. As principais funções da administração são 
planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar é analisar a situação, 
determinar os objetivos que serão perseguidos e decidir ações necessárias 
para perseguir esses objetivos. Organizar é reunir os recursos para 
completar o trabalho, agrupar e coordenar funcionários e tarefas para o 
sucesso. Liderar é motivar pessoas e estimular o alto desempenho. 
Controlar é monitorar o progresso da organização em direção aos objetivos 
e adotar ações corretivas se necessário. (BATEMAN; SCOTT, 1998, p. 41). 
 

 

Mairins (2013) avaliou a percepção de Administradores sobre o mercado de 

trabalho no Brasil. A maioria concorda que existem oportunidades no país. Para 

28,24% dos respondentes, há vagas suficientes e para 36,45% elas são mais que 

suficientes. Entretanto, 53,09% acreditam que as oportunidades são pouco atrativas.   



Marins (2013) complementa que grande parcela acredita que o problema 

não está no mercado, mas sim nos próprios graduados. “Na verdade, não basta o 

diploma”, sendo que, o grande problema é o descompasso existente entre a 

academia e o mercado que pode prejudicar a entrada no mercado, apesar de todos 

os esforços que muitas faculdades e universidades têm feito para aproximar os 

alunos da realidade. Alguns profissionais se ressentem de uma melhor qualificação, 

o que reflete na ocupação de vagas mais atrativas. Bridges neste sentido diz “O 

Administrador ideal será aquele que melhor enfrentar as turbulências do mercado 

cada vez mais competitivo, Quebrar paradigmas será uma necessidade peremptória 

para quem quiser sobreviver.” (BRIDGES, 1995, P. 72). 

 

 

7. Resultados 
 

 

  O instrumento de coleta de dados utilizado para pesquisa buscou identificar 

o setor de atuação das empresas, o porte das mesmas, o percentual de funcionários 

com curso superior, tempo de atuação no mercado, e por último, informações 

referentes aos profissionais de Administração. Para composição da amostra, foram 

enviados os instrumentos para coleta de dados a 29 empresas, sendo que, 52% das 

empresas responderam. No que condiz ao setor de atuação das empresas, 

podemos observar que 60% das empresas são oriundas do setor de serviços, 

33,33% das indústrias e 6,67% do Comércio. Das empresas de serviços, 44,44% 

são microempresas, 44,44% pequenas empresas e 11,12% grandes empresas. 

  No setor de serviços, 66,67% apontaram ter 50% ou mais de seu quadro 

funcional com curso superior, assim como, 11,11% de 5% a 10%, 11,11% de 10% a 

20% e 11,11% de 40% a 50% dos funcionários com curso superior. Neste setor, 

micro empresas, 25% tem atuação no mercado de 2 a 5 anos, 50% de 5 a 10 e 25% 

atuam mais de 10 anos. Sem considerar o porte, 75% das empresas contratariam 

profissionais de administração da EaD, assim como, possuem funcionários que 

desempenham funções de gestão com formação em outras áreas.  Das empresas, 

75% têm funcionários que desempenham funções de gestão em sua empresa com 

formação em outra área de conhecimento. Neste setor, microempresas 75% e 

pequenas empresas 50% não acreditam que as competências técnicas e 



capacidades de um administrador da EaD podem ser deficitárias em comparação 

com formados pela modalidade presencial, uma vez que, grandes empresas 100% 

não acreditam que competências e capacidades de um administrador da EaD pode 

ser deficitária em comparação com um presencial. Das empresas, 50% buscam 

identificar ao contratar um administrador a sua modalidade de formação, sendo que, 

100% das empresas tem a percepção que a formação acadêmica está em sinergia 

com as demandas do mercado e consideram na contratação de um profissional de 

administração suas competências técnicas e comportamentais. 

    No comercio, 100% sendo micro empresas, têm de 10% a 20% de 

funcionários com curso superior, atundo no mercado de 2 a 5 anos, as mesmas, não 

tem funcionários bacharéis em administração, e nenhum profissional da modalidade 

de educação à distância. Funcionários desempenham funções de gestão com 

formação em outras áreas de conhecimento, mas acreditam que a formação 

acadêmica dos administradores esta em sinergia com as demandas do mercado. 

Apontaram que contratariam profissionais de administração EaD, levando em 

consideração competências técnicas e comportamentais, porém não buscam 

identificar a modalidade de formação ao contratar um administrador, e não acreditam 

que as competências técnicas e a capacidade de entrega de um administrador da 

EaD possam ser deficitárias em comparação com a modalidade presencial. 

  Das indústrias, 20% são microempresas, 20% pequenas e 60% grandes 

empresas. Dos funcionários com curso superior em seu quadro, microempresas, 

100% apontaram possuir entre 5% e 10%, 100% das pequenas empresas de 10% a 

20%, e 33,33% de grandes empresas de 40% a 50%, assim como, 33,33% de 10% 

a 20% e 33,33% não responderam. Indústrias 50% atuam a mais de 10 anos, 25% 

de 5 a 10 anos e 25% de 2 a 5 anos. Micro empresas 100% não têm funcionários 

bacharéis em administração, em contrapartida, pequenas e grandes empresas 100% 

possuem Administradores e 100% das micro, pequenas e grandes empresas 

contratariam os profissionais de administração da modalidade EaD. Nas indústrias, 

100% das empresas têm funcionários desempenhando funções de gestão com 

formação em outras áreas, sendo que, 100% das micros e pequenas empresas 

acreditam que as competências técnicas de um administrador formado na EaD, 

podem ser deficitárias em comparação com a modalidade presencial.                  

Na indústria, 100% das grandes empresas não buscam identificar ao contratar 

um administrador qual a modalidade de formação, ao contrário das pequenas 



empresas que 100% buscam identificar. No geral, 100% nas micros, pequena e 

grandes empresas, tem a percepção que a formação acadêmica está em sinergia 

com as demandas do mercado e levam em consideração para contratação de um 

profissional de administração suas competências técnicas e comportamentais. 

 

 
Considerações Finais 
 
 
 
 Independente do porte e ramo de atuação das empresas há cargos de gestão 

ocupados por profissionais com formação em outras áreas do conhecimento. Minoria 

das empresas busca identificar a modalidade de formação ao contratar um 

Administrador ou manifestam acreditar que competências de um administrador 

oriundo da EaD podem ser deficitárias em comparação com formados pela 

modalidade presencial, para tanto, comprova ainda perdurar preconceito por parte 

de algumas empresas a esta modalidade de ensino. 

 Grande maioria das empresas apontam que contratariam Administradores 

oriundos da modalidade EaD, uma questão sem relevância para empresas de 

grande porte. Todas as empresas acreditam que a formação acadêmica dos 

Administradores está em sinergia com as demandas do mercado e a pesquisa 

manifestou que ao contratar um Administrador, empresas levam em consideração 

questões técnicas e também comportamentais, ou seja, formação em determinada 

modalidade de ensino não é garantia de empregabilidade. Diante da tendência do 

desenvolvimento da modalidade EaD, e por ser um tema recente e atual, acredita-se 

ser motivador estudos complementares de caráter indutivo e experimental do 

posicionamento de acadêmicos desta modalidade no mercado de trabalho. 
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