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CONTRIBUIÇOES QUE O INTERCÂMBIO OFERECE AO ADMINISTRADOR NO ÂMBITO 

EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E PESSOAL: um estudo de campo 

RESUMO 

O intercâmbio oferece ao administrador oportunidades de melhoria no âmbito educacional, 
profissional e pessoal. O objetivo deste estudo foi Identificar quais as contribuições que o 
intercâmbio oferece ao administrador, analisando o perfil biográfico do estudante que busca 
essa qualificação internacional versus as contribuições. Para tanto foi realizado um estudo de 
campo junto a 15 intercambistas que cursaram administração. O questionário foi elaborado e 
validado para que a pesquisa fosse realizada, onde o mesmo continha 16 questões, a 
aplicação do questionário se deu tanto pessoalmente, quanto por envio pela internet. As 
questões foram analisadas tendo como base a estatística descritiva simples, com freqüência e 
porcentagem de respostas e as mesmas foram comparadas á teoria. Os principais resultados 
foram a afirmação unânime da importância da experiência profissional, pode-se destacar a 
segunda língua e experiência pessoal como fatores que ficaram acima da média na pesquisa, 
os estudantes destacaram esses indicadores devido a importância que as empresas as 
atribuem em processos seletivos, a qualificação educacional não foi classificado como muito 
importante, pode-se observar que os cursos oferecidos no exterior embora muito bons, não são 
tão importantes como as outras variáveis. A conclusão do projeto de pesquisa foi que devido a 
exigência imposta por empresas, o intercâmbio poderia ser incluído na grade de disciplinas 
cursadas na faculdade, os resultados e relatos abordados na pesquisa mostram a importância 
do mesmo na carreira do administrador. 

 

Palavras-Chave: Intercambio, Administrador, perfil 
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1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno da globalização e a massificação do acesso à informação já não permite 

que a realidade nacional, seja ela econômica ou social, seja afastada do contexto global. Um 

exemplo disso seriam as multinacionais que hoje estão consolidadas em território nacional, 

outro aspecto que caracteriza esse fato seria o setor de turismo que cada vez está oferecendo 

mais pacotes e facilidades para viagens ao exterior a jovens e famílias de rendas inferiores da 

média brasileira. (COSTA, 2005)  

Este processo redefiniu as formas e métodos de relacionamentos no ambiente 

internacional e condicionou a atuação das organizações neste sentido. Essa nova realidade 

impulsionou em primeiro plano as empresas à transporem as fronteiras geográficas e 

expandirem seus negócios pelo mundo, fato esse que exige um profundo conhecimento da 

realidade internacional para a elaboração e execução de políticas e estratégias bem 

orientadas, para assim se inserirem de maneira competitiva no mercado externo, ou seja, a 

procura de pessoas capacitadas com amplo conhecimento sobre o mercado nacional e 

principalmente no âmbito internacional tem sido grande.  

A competição vivenciada pelos administradores que acabam de se formar é enorme, 

segundo o site Guia do estudante (2014) a administração é a graduação mais ofertada no país, 

1.822 instituições ministram o curso em todo o Brasil, no total de 833.042 matriculados no ano 

de 2012 e apenas 35% da pesquisa feita com uma amostra de 700 administradores de todo o 

país no ano de 2012 dizem ter domínio pela segunda língua (Inglês) e apenas 2% pela terceira 

língua, por isso, novas alternativas de estudo estão abrindo portas, dentre elas o intercâmbio, 

que ultimamente tem sido um fator de peso para seleção de novos funcionários por 

empregadores.  

As universidades devem se adequar a nova formatação das necessidades dos alunos e 

do mercado de trabalho, as competências que hoje estão em vigência devem ser revisadas e a 

implantação dessas novas necessidades devem ser instauradas, como uma nova competência 

que compete a aérea do intercambio. 

 

2. OBJETIVOS  

  

2.1 Questão de pesquisa 

Quais as formas que o intercâmbio pode contribuir com a carreira do administrador 

durante sua graduação? 

2.2 Objetivo Geral 

Identificar quais as contribuições que o intercâmbio oferece ao administrador no âmbito 

educacional, profissional e pessoal. 

 



3 
 

2.3 Objetivos Específicos 

Analisar se as experiências vivenciadas pelos administradores intercambiários 

contribuem para o seu crescimento pessoal. 

Identificar quais países os administradores brasileiros tomam como preferencia, e por 

quais motivos se da essa escolha.  

Analisar se as experiências vivenciadas pelos administradores intercambiários 

contribuem para sua experiência profissional. 

Identificar as características biográficas do administrador que busca realizar o 

intercambio durante a graduação. 

 

3. MÉTODO 

         Esta pesquisa foi realizada em 2 fases, onde no primeiro momento foram coletados 

dados secundários, sendo uma pesquisa qualitativa. A segunda fase foi realizada a avaliação 

dos itens desta pesquisa, cujo o objetivo e conhecer as quais as contribuições que o 

intercâmbio oferece ao administrador no âmbito educacional, profissional e pessoal. Para tanto, 

nesta fase foi o estudo de campo, com itens selecionados para a avaliação os dados, de forma 

quantitativa, com base na análise de dados estatísticos, nos quais, uma ideia geral sobre o 

objetivo foi fundamentada e as variáveis do estudo foram abordadas com base em definições 

teóricas, para buscar os resultados, foi elaborado um questionário para uma melhor 

compreensão e análise das respostas, com o intuito de organizar melhor as ideias e criar bons 

fundamentos para a elaboração dos resultados finais. 

Para realizar este trabalho foi utilizada uma amostra por conveniência, onde se escolhe a 

pessoa e local mais conveniente para o estudo, que neste caso são os estudantes de 

administração que fizeram intercâmbio (MALHOTA, 2006).  

Para realizar esta pesquisa buscou-se identificar o maior número de respondentes 

possível, mas conseguiu-se resposta de uma amostra de 15 respondentes estudantes de 

administração intercambistas , composta por ambos os sexos com idades que variam de 18 a 

30 anos de idade.  

Para construção do instrumento de pesquisa de campo, foi montado um questionário 

estruturado tendo como base as variáveis identificadas na pesquisa qualitativa. Estas variáveis 

encontram-se abaixo. 

Variável Explicações 

Contribuições educacionais 
do intercâmbio 

Identificar as contribuições educacionais que são ofertadas aos 
administradores nos respectivos intercâmbios, em relação a 
faculdades e cursos de inglês, como isso pode agregar para o 
seu futuro. 

Crescimento pessoal 
 

Analisar de que maneira o intercambiário acredita que o 
crescimento pessoal é algo tão importante quanto  o 
profissional, e de que maneira isso pode influenciar no 
seguimento da sua carreira profissional. 

Países de escolha Uma pesquisa será elaborada para verificar quais os países 
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são os favoritos na hora da decisão do intercambio pelo 
administrador, por quais motivos se deve essa escolha, e 
analisar dados do fluxo nesses países nos últimos 5 anos. 

Experiência profissional Será analisado de que forma a experiência profissional 
adquirida no exterior poderá influenciar na hora de contratação 
do administrador, quais pontos poderiam ser destacados como 
relevantes para diagnosticar essa diferenciação para os que 
não possuem experiência fora do Brasil. 

Perfil do intercambista O perfil do intercambista será identificado através de dados 
primários e secundários, visando identificar em qual período da 
vida acadêmica e profissional há a maior demanda de 
estudantes para o exterior, em relação a idade, gênero e 
classe social. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.0 DESENVOLVIMENTO 

Padoan (2009), Simões (2014) e Almeida (2010) concordam que momentos de crise 

servem para evidenciar a importância de um intercâmbio cultural na carreira. Com menos 

recursos para realizar investimentos, as empresas passam a restringir suas atividades, 

podendo, até mesmo, demitir alguns profissionais. Ficam aqueles com diferenciais. A 

dificuldade para obter um emprego certamente é maior em momentos de recesso econômico, 

tornando assim a competição bem mais acirrada. É justamente em momentos como este que o 

profissional que realiza um programa de intercâmbio se destaca no mercado de trabalho. 

Segundo Padoan (2009) a experiência de viver em outro país proporciona ao profissional 

conhecer hábitos diferentes, abrindo uma nova perspectiva, com isso o intercambista precisa 

se adaptar a um novo ambiente, enfrentar desafios e crescer, como pessoa e profissional. Este 

é um dos motivos que os departamentos de Recursos Humanos de diversas empresas 

brasileiras levam em consideração a participação em programas de intercâmbio cultural no 

exterior na hora de contratar novos profissionais. A adaptação os credencia a encarar desafios 

corporativos com sucesso. 

O intercâmbio cultural alavanca a floresce experiências pessoais dos intercambistas,  

como forma de socialização e adequação no meio em que ele vive. A oportunidade de 

vivenciar processos industriais internacionais, desde os pequenos aos grandes negócios é algo 

muito importante. As universidades precisam se adequar nesses requisitos, agregando valores 

nas competências propondo expectativas sobre esse processo de internacionalização. (GUIA 

DO ESTUDANTE 2014).  

 

 5.0 RESULTADOS 

       Esta pesquisa foi realizada com administradores formados e estudantes de administração 

de todo o Brasil, os quais já praticaram o intercâmbio em algum momento da carreira, sendo 

que destes administradores 73% da amostra residem atualmente em Ribeirão Preto e cursam 
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nas faculdades Unaerp, Uniseb COC, Barão de Mauá, UNIP e USP, sendo distribuídos 

conforme gráfico abaixo:  

 Figura 1 : Faculdades Analisadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

          Os administradores intercambistas entrevistados foram divididos em três grupos por 

idade, cerca de 7% possuem apenas de 18 a 20 anos, o grupo com maior percentual 40% 

possuem entre 21 e 23 anos, e acima de 24 anos a porcentagem é de 53% conforme gráfico 

abaixo. 

 

 

Figura 2 : Faixa Etária 
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Fonte 

Elaborado pelo autor. 

 

     Assim como a idade é algo a se destacar a preferencia por homens idealizadores de 

intercâmbio é de 54% e das mulheres de  46%. Aproveitando os dados acima, cerca de 54% 

realizaram o intercambio durante a faculdade e tem a previsão de termino do curso em 2016 e 

2017, já os intercambistas que realizaram após a faculdade 18% dizem que era o momento 

certo, pois um processo desse exige certa maturidade e preparo pessoal e profissional. Dentre 

os países que foram escolhidos pelos administradores para realizarem o intercâmbio, alguns se 

destacaram, tendo como preferencia a língua inglesa e espanhola, conforme tabela abaixo. 

Tabela 1 : Países de escolha 

Estados Unidos 6 

Australia 4 

Espanha 2 

Canadá 2 

Guatemala  1 
Fonte 

Elaborado pelo autor 

         Os motivos que definiram a escolha do país tiveram uma alternância, gerando certa 

variedade de respostas, vale destacar que dentre as respostas dissertativas a estudante Vivian  

Breval Abate “Estou fazendo intercâmbio na Austrália há1 ano e meio, ainda não voltei para o 

Brasil. Acredito que quando eu voltar (final desse ano),  será muito importante nos processos 

seletivos para contratação”. 

     Inúmeras são as opções de estudo no exterior, muitos cursos são oferecidos como garantia 

de um bom aprendizado e certificações que garantem ao administrador um diferencial no 

mercado de trabalho, porém, as opções com maior procura aos estudantes são faculdades 

24% e Escola de Inglês 60%, sendo 26% em outra opção. A importância de trazer tal 

certificação ficou evidente com 80% . 

     O principal motivo do intercambio foi descrito pelos administradores por agregar 

conhecimento e experiências, os processos seletivos estão cada vez mais exigentes e 

procuram pessoas capazes de mostrarem um conhecimento cultural diferenciado.  

A principal experiência vivenciada pelos administradores foram a identificação de 

funcionários nas empresa que trabalham na contratação de funcionários pelo simples fato de 

possuir uma segunda língua, o que é essencial no quesito vendas. Processos trainee 

modernos são conhecidos pela exigência em comportamentos diferenciados, sendo alguns 

possivelmente desenvolvidos com a experiência do intercambio, este fato pode ser explicado 

pela globalização entre meios de comunicação,de vendas e pessoas, sendo assim, empresas 

buscam profissionais qualificados que possam atender requisitos demandados nas exigências 
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do mercado de trabalho competitivo.  Os comportamentos desenvolvidos pelos administradores 

no exterior foram classificados da seguinte forma, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Comportamentos Desenvolvidos. 

Comportamentos Frequência 

 

       5                                      4                                        3< 

 

Adaptabilidade     70%                                    25%                                  5%        

Flexibilidade     85%                                    10%                                  5%  

Iniciativa     80%                                    15%                                    5% 

Liderança     60%                                    30%                                10% 

Sociabilidade     75%                                    18%                                  7% 

Fonte 

Elaborado pelo autor 

       

       Esses comportamentos são essenciais para um administrador se destacar no mercado de 

trabalho e executar tarefas tanto individuais como em grupo de maneira eficaz. Pode-se 

destacar a liderança como indicador que não é desenvolvido plenamente como competências 

no exterior, pois houve uma discrepância na pesquisa. Segundo Abreu, Perin (2011) o 

intercambio desenvolve comportamentos que são essenciais no mercado de trabalho e para a 

graduação, preparando os estudantes para o futuro. Dentre outros indicadores que são 

importantes para a experiência profissional como pessoal foram classificadas da seguinte 

forma, conforme tabela abaixo:  

Tabela 3 – Indicadores desenvolvidos. 

 

Fonte 

Elaborado pelo autor. 

 

      Segunda língua e a vivencia de outra cultura obtiveram uma classificam superior devido a 

importância que as empresas dão para esses indicadores, muitas vezes o conhecimento de 

culturas diferentes auxiliam na execução de um negocio, podendo ser citados costumes, 

Indicadores Frequência 

           5                             4                                      3< 

Secunda língua 100% 0% 0% 

Trabalhos Realizados no 
exterior 

70% 30% 0% 

A vivencia de outra 
cultura 

90% 10% 0% 

Socialização como forma 
de aprendizagem 

70% 23% 7% 
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maneiras de lidar com o cliente e até mesmo números e cores. Segundo Mariano (2007), a 

globalização é um mecanismo de negocio, pois fatores podem influenciar diretamente nos 

resultados. 

      Bolsas de estudos estão sendo fornecidas para estudantes brasileiros cada vez mais, 

procurando instigar a vontade para a importância do intercâmbio, não só para si, mas para a 

sociedade como um todo, porém, os administradores obtiveram apenas 15% de bolsas de 

estudos no exterior, os outros 85% procuraram cursos diferenciados visando um aprendizado 

especifico na área. Os principais trabalhos que foram realizados pelos administradores e 

devem ser citados devidos sua importância, não apenas profissional, como crescimento 

pessoal foram auxiliares administrativos, auxiliar de restaurante e treinee em uma 

multinacional, isso demonstra que a vontade e iniciativa sempre esteve presente nesse perfil 

de escolha pelo intercâmbio. Outros indicadores foram estabelecidos visando um 

aprofundamento da importância de cada variável para os administradores intercambistas, 

segue tabela abaixo. 

 

Tabela 4 : Habilidades desenvolvidas no exterior. 

Indicadores Frequência 

  

Muito Importante Importante Pouco importante ou 
indiferente 

 

Secunda Lingua 100%   

Experiencia pessoal 93% 7%  

Experiencia 
profissional 

93% 7%  

Conhecer novas 
culturas 

100%   

Realizar um curso 
renomado no exterior 

45% 35% 20% 

Fonte 

Elaborado pelo autor. 

         Experiências e habilidades adquiridas no exterior ficaram evidentes com a pesquisa 

realizado, tanto como, a importância delas na hora de um processo seletivo em uma grande 

empresa multi-nacional. A habilidade de realizar um curso renomado no exterior não ficou 

classificado como essencial, pois muitos estudantes alegaram que os cursos oferecidos não 

representam uma melhora significativa nas habilidades exigidas. Por conseguinte, experiências 

desenvolvidas fora dos padrões dos quais eles conheciam até o momento, os levaram ao 

aprendizado, tanto pessoal como profissional, isto foi constatado com as repostas dos 

entrevistados, por unanimidade foi classificado como fundamental a experiência vivenciada e 

seus indicadores na hora da contração em grandes empresas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         O projeto de pesquisa abordou como objetivo identificar quais as contribuições que o 

intercâmbio oferece ao administrador no âmbito educacional, profissional e pessoal, bem como, 

analisar como a experiência profissional e pessoal evoluiu durante o processo, os países de 

preferência pelos administradores e o perfil biográfico dos adeptos ao intercâmbio.  

          Foi possível identificar que o intercambio contribui simultaneamente nos objetivos 

educacionais, profissional e pessoal, pois ao adentrar em um país que possui características 

diferentes do qual o entrevistado viveu até o momento, é necessário uma adaptação, sendo 

nesta caracterizado pelo crescimento profissional e pessoal, o pais de preferência dos 

intercambistas é o Estados Unidos, pois existe uma preferência pela cultura, proximidade ao 

Brasil e Clima do pais em relação aos demais países, por conseguinte o perfil do intercambista 

é diversificado, abrange idades entre 17 e 30 anos de ambos os sexos, porém com o mesmo 

objetivo, o crescimento profissional e pessoal. 

          As dificuldades encontradas no exterior levam os intercambistas a desenvolverem 

habilidades das quais as empresas buscam no mercado de trabalho, como a adaptabilidade, 

lidar com a adversidade, melhoria na comunicação. Segundo Teixeira (2013), vários 

especialistas em áreas como Negócios, Relações Públicas e Recursos Humanos, explicam 

que, quando estão observando currículos, se sentem mais atraídos por pessoas que, para 

além de terem estudado uma língua diferente, também tenham vivenciado a cultura e praticado 

o idioma na sua origem. Você melhora as suas capacidades comunicacionais por estar 

interagindo com pessoas com valores e práticas culturais distintas e demonstra que se sente à 

vontade em vários tipos de ambiente. 

        O projeto de pesquisa contribui ao demonstrar a importância do intercâmbio na vida 

profissional do administrador, sendo assim a agregação de uma disciplina na qual o estudante 

teria a oportunidade de estudar em outro pais, conhecendo a cultura e costumes diferentes do 

qual está habituado são vistos como fundamental para as exigências que o mercado de 

trabalho busca nos novos administradores.  
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