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RESUMO 

Este artigo trata de uma análise sobre as expectativas profissionais de alunos do curso 
superior em Administração de Empresas de uma faculdade da cidade de Jacareí, SP. 
A metodologia fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso, cujo 
objeto é o estudo dos discursos de alunos sobre suas expectativas e a relação entre 
a graduação e o mercado de trabalho. Pode-se comparar as diferenças e 
semelhanças na visão de futuro de alunos ingressantes e alunos concluintes.  
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INTRODUÇÃO 

Em um cenário em que a competitividade por uma vaga no mercado de 

trabalho é alta e jovens e profissionais com carreira estabelecida se esforçam para 

manter seus empregos ou conseguir novas oportunidades, ter um curso de nível 

superior pode ser considerado fundamental neste processo. 

 Há algumas décadas, ter ensino superior era considerado um diferencial na 

formação de profissionais que buscavam melhores oportunidades e salários mais 

atraentes. Atualmente a formação não é mais considerada um diferencial, mas uma 

necessidade no plano de carreira pessoal e um pré-requisito na descrição de cargo 

de muitos cargos.  

O curso de graduação em Administração de empresas é um curso de nível 

superior, com duração de 4 anos e que visa formar profissionais que compreendam a 

realidade das organizações e estejam aptos para a tomada de decisão relacionadas 

a atuação do Administrador (MEC, 2002). 

 Mas qual a percepção de alunos graduandos em administração de empresas 

sobre sua formação e expectativas sobre o futuro profissional? Essas inquietações 

serão tratadas no decorrer deste artigo. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral: 

Conhecer o que o aluno de administração espera do mercado de trabalho, a partir de 

sua graduação.  

Objetivos Específicos: 

Estudar a formação de nível superior em Administração de Empresas 



Pesquisar expectativas de alunos do curso de graduação em Administração de 

Empresas de uma faculdade da cidade de Jacareí, SP. 

 

METODOLOGIA  

Para a realização desta pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica e um 

estudo de caso com alunos do curso de Administração de Empresas de uma 

Faculdade de pequeno porte. A Faculdade estudada possui um total de 200 alunos e 

está situada na região central da cidade de Jacareí, SP. Segundo Dias e Traldi (2001) 

a pesquisa bibliográfica é definida por coleta de dados de fonte secundária, utilizando 

material bibliográfico publicado.  

Para o estudo de caso, realizou-se uma pesquisa composta por oito questões, 

sendo cinco fechadas e três abertas, sendo o questionário adaptado de Fortes (2011). 

Composição esta que classifica a pesquisa como de abordagem quantitativa e 

qualitativa. Por meio dessas metodologias de pesquisa alcançou-se os objetivos 

anteriormente mencionados. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Uma das poucas certezas que se pode ter em relação ao futuro é que sempre 

haverá mais dúvidas que certezas. Essas dúvidas, ou incertezas são chamadas de 

expectativas. Metaforicamente pode-se dizer que são como uma pequena estrada de 

tijolos amarelos traçando o rumo das vidas. Segundo Nunes e Carvalho (2007) o 

ensino brasileiro exige que o jovem escolha uma carreira para vida toda, o que grande 

parte das vezes impõe sobre eles uma responsabilidade e obrigação de não errar na 

escolha, o que na maioria das vezes não estão preparados para assumir. 

Como ter certeza que a profissão escolhida é a certa? Como ter a certeza que 

essa profissão é a que se quer seguir daqui a vinte anos, ou se daqui a vinte anos ela 

ainda será uma carreira promissora? Essas perguntas causam conflitos internos, e 

obrigam os jovens não só a pensar no presente, como os fazem pensar no futuro. A 

escolha de um curso não corresponde a um projeto de vida refletido e elaborado, mas 

sim uma atividade exploratória, em que o jovem pode ou não se sentir realizado 

(LASSANCE, GOCKS & FRANCISCO, 1993; TEIXEIRA & GOMES, 2000). 

Essa obrigação de escolher a carreira certa tão cedo é a grande causadora 

de conflitos, medos e ansiedades nas vidas dos jovens. É quase como forçar alguém 



a prever o futuro, afinal, a expectativa de um aluno recém-formado é a de conseguir 

um bom emprego, onde ele consiga ascender de maneira pessoal e profissional. 

 A grande questão em meio a tantas dúvidas é como saber se daqui a uma 

década ainda se vai amar o que você sequer sabia se amava hoje? Ou se a primeira 

opção era a correta?  

Mediante a tantas incertezas, fica explícito que a cada dia o mercado exige 

mais competências do profissional que já está inserido no mercado de trabalho, bem 

como dos ingressantes nesse meio, exigindo que os profissionais se atualizem 

constantemente e de forma continuada. Isso faz com que os estudantes universitários 

que não estão inseridos no mercado de trabalho se sintam inseguros quanto a sua 

qualificação. Estes estudantes entendem que somente a graduação não é o suficiente 

para torná-los atrativos o bastante para os cargos que almejam, muitos já começam a 

pensar em terminar a graduação e se matricular em uma pós-graduação, MBA e 

cursos de aperfeiçoamento profissional. 

Mas nem todos os estudantes tem seus esforços voltados para o mundo 

coorporativo, muitos voltam sua atenção para o setor público, e se tornam 

“concurseiros” profissionais. Eles acreditam que o esforço para ingressar nesse ramo 

vale a pena a longo prazo, pois o benefício é a segurança de se estar em um emprego 

em que não se pode ser demitido tão facilmente quanto no mundo coorporativo, no 

qual está entregue à volatilidade do mercado financeiro, considerando assim que suas 

finanças estarão seguras tal qual sua estabilidade emocional. 

Grande parte dos alunos do curso de administração de empresas possui um 
perfil empreendedor e esperam adquirir na universidade ferramentas 
necessárias para abrir e gerir seu próprio negócio. Essa expectativa nem 
sempre é atendida uma vez que cada universidade possui sua grade 
curricular própria e nem sempre esta contempla uma carga horária 
significativa de empreendedorismo (FERREIRA & MATTOS, 2009). 

Esse sonho de empreendedorismo é quase que inerente aos jovens 

estudantes, afinal a geração anterior a esta tinha o sonho de trabalhar por tempo 

suficiente na mesma empresa para poder nela se aposentar. Hoje os filhos dessa 

geração não querem perder sua juventude vivendo com a sensação de que estão 

presos a um trabalho que não os valoriza o suficiente. Eles querem ser os senhores 

dos seus próprios destinos, querem ter o prazer de dizer que não precisam viver para 

trabalhar, mas sim trabalhar para viver. 

 



2. ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Nos dias atuais onde a mudança é algo constante, a administração é um pilar 

fundamental para a sustentação das organizações, propondo o desenvolvimento das 

melhores formas de atuar maximizando os resultados com a menor quantidade de 

recurso requerida.  

Segundo Stoner (1999, p.4), “a Administração é o processo de planejar, 

organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e 

o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos 

estabelecidos”. Chiavenato (2000) parece concordar com o conceito de Stoner 

quando diz que a Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar 

o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. Chiavenato (2000) ainda complementa 

o conceito de Administração dizendo que a tarefa básica da Administração é a de fazer 

as coisas por meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz.  

A partir desses conceitos, fica claro que a função de um profissional da 

administração será gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros de uma 

organização. Contudo, quem busca esta área de atuação se submeterá a conhecer 

outras matérias mais abrangentes e fundamentais ligadas à gestão de empresas, 

como por exemplo: cálculos, estatística, economia, informática, psicologia entre 

outras, fazendo que estes profissionais estejam preparados para atuar em áreas 

como: finanças, marketing, gestão de pessoas e operações em qualquer empresa ou 

organização. Pode-se dizer que estes profissionais devem ser dotados de 

conhecimento, habilidades e atitude. 

Com possibilidades de atuação em praticamente todos os departamentos de 

uma organização pública, privada ou sem fins lucrativos, esta área chama a atenção 

para o leque de opções que se abre para o formando em administração, pois é um 

segmento que tem um grande potencial, sendo fundamental para a sustentabilidade 

da economia e para a geração de empregos. A variedade de funções que o formando 

encontra no mercado de trabalho se torna uma vantagem. 

Conforme definição de Chiavenato (2000), o profissional em administração 

tem uma ampla área de atuação no mercado de trabalho. Portanto, é necessário o 

planejamento prévio da carreira, conforme aptidão, objetivo e oportunidades no 

mercado. 



O planejamento de carreira é de responsabilidade do indivíduo, seguindo as 

etapas: Auto avaliação, identificação de objetivos de carreira, avaliação de 

oportunidades oferecidas pelo mercado e implementação do plano de carreira 

(LONDON e STUMPH apud DUTRA, 2002). 

Enfim, administrar abrange atuar em organizações, adquirir o próprio negócio 

ou até mesmo aplicar o conhecimento na vida. O resultado da pesquisa aqui 

apresentada aponta a real expectativa dos estudantes em administração que 

iniciaram o curso neste ano, assim como dos estudantes que finalizarão a 

graduação neste mesmo ano. 

 

3. RESULTADOS DA PESQUISA COM ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRESAS 

Com a finalidade de conhecer as reais expectativas de alunos de 

administração de empresas sobre o mercado de trabalho, foi aplicado um questionário 

com estudantes de uma faculdade de pequeno porte, situada em Jacareí, no estado 

de São Paulo.  

Uma das estratégias utilizadas foi a de consultar apenas os alunos do 1º e 8º 

semestre do curso de administração de empresas. O objetivo foi comparar os 

resultados e analisar se as opiniões sobre o tema continuam sendo as mesmas tanto 

no início, quanto no final da graduação. Aceitaram participar da pesquisa 38 alunos 

matriculados no 1º semestre, o que corresponde a 90% dos alunos matriculados neste 

período e 13 alunos matriculados no 8º. semestre, correspondendo a 54% dos 

matriculados na turma. 

Foram analisados os resultados obtidos a partir dos alunos matriculados no 

1º. semestre do curso de administração de empresas e comparados com as respostas 

dos alunos matriculados no 8º. semestre do curso. 

Para o questionamento “Ter formação em curso superior é uma necessidade 

na sua área de atuação profissional?”, 86,8% dos entrevistados, alunos do 1º. 

Semestre, responderam que sim, e 76,9% dos alunos do 8º semestre responderam 

que sim. Nota-se uma queda 9,9% no resultado deste questionamento em relação à 

primeira turma.  

Figura 1: Formação em curso superior como necessidade na atuação profissional 



 

Fonte: dos autores, 2016. 

Dos alunos do 1º. Semestre, 100% consideram que sairão para o mercado de 

trabalho (após conclusão da graduação), mais preparados para atuar 

profissionalmente e dos alunos do 8ª. Semestre, 92% apresentam a mesma opinião. 

Nota-se uma queda de 7,7% no resultado deste questionamento em relação aos 

alunos do 1º. Semestre. 

Figura 2: Após conclusão da graduação estarão mais preparados profissionalmente 

 

Fonte: dos autores, 2016. 

Os alunos também foram questionados sobre se o curso superior em 

administração de empresas habilita o profissional para promoções profissionais. 

Figura 3: O curso de Administração de Empresas habilita o profissional para promoções. 

 



Fonte: dos autores, 2016. 

Observa-se que 94,7% dos alunos matriculados no 1º Semestre, acreditam 

que o curso habilita para promoções e, na turma de alunos do 8º Semestre, 69,2% 

acredita que o curso superior em administração habilita o profissional para promoções 

profissionais. Nota-se uma queda de 32,5% nos resultados deste questionamento em 

relação à primeira turma. 

Quando questionados sobre as competências pessoais mais importantes para 

o Administrador de Empresas, pode-se elaborar um ranking. 

Figura 4: Competências mais importantes para o Administrador de Empresas. 

 

Fonte: dos autores, 2016. 

Na figura acima, pode-se observar que para os alunos do 1º. Semestre do 

curso de Administração de Empresas, as competências mais importantes são a 

iniciativa, o trabalho em equipe, a responsabilidade, a liderança e a organização. Os 

alunos do 8º. Semestre consideram como as competências fundamentais para o 

Administrador, a flexibilidade, manter-se atualizado, saber trabalhar em equipe, ter 

iniciativa, organização e responsabilidade. 

A primeira questão aberta do questionário foi “Do seu ponto de vista, o 

mercado de trabalho absorve o profissional formado no curso de administração? De 

que forma?”. Observou-se que 78,6% dos alunos do 1º. Semestre responderam de 

maneira positiva a essa pergunta, apresentando muitos motivos, sendo que 

destacaram mais vezes a possibilidade do profissional de administração de atuar em 

diversas áreas, o que o torna flexível e adaptável às necessidades das empresas. 

Para um dos alunos, “Estar em um bom cargo após a conclusão do curso, 

continuar a me atualizar profissionalmente, obter crescimento profissional e pessoal” 



(Aluno 31, 1º. Semestre), essa é uma das frases que resume a maioria das respostas 

obtidas para a pergunta: “Quais suas expectativas sobre sua carreira após a 

conclusão do curso?”. Além de conquistar um bom emprego e buscar o 

autodesenvolvimento, foi mencionado também: alcançar cargo de liderança, ser 

promovido, atuar na área administrativa, ter uma melhor qualidade de vida, ter 

estabilidade, fazer pós-graduação, prestar concurso público e se graduar em outros 

cursos. É interessante ressaltar que apenas dois alunos mencionaram administrar o 

próprio negócio. 

No questionário, havia também um espaço para os alunos registrarem 

informações que consideram importantes e que não foram abordadas. Apenas sete 

alunos expressaram opiniões nesse espaço, se destacando a “falta do trabalho em 

equipe”, “o problema do ‘QI / Quem indica’ o que muitas vezes faz uma contratação 

ser injusta” e a importância do curso de administração. Um dos alunos levantou o 

questionamento “O que as empresas mais esperam de um profissional recém-

formado?” e outro também gostaria que fosse mencionado o papel do estudante após 

a formação. 

A partir desses resultados apresentados, pode-se observar que a maioria dos 

participantes dessa turma acredita na necessidade dessa formação para sua área de 

atuação profissional, assim como crê que o curso superior o capacitará para 

conquistar promoções profissionais. Além disso, todos consideram que estarão mais 

preparados para atuar profissionalmente com a conclusão da graduação, de modo 

que consigam conquistar um cargo melhor, o qual proporcione aumento de 

remuneração, desenvolvimento profissional e qualidade de vida. 

Os alunos do 8º Semestre apresentaram como respostas para as perguntas 

abertas o que se apresenta a seguir. 

Para a questão da absorção do profissional pelo mercado de trabalho, apenas 

dois estudantes apresentaram respostas negativas, pois acreditam que “hoje em dia 

o mercado está bem saturado” e que “uma graduação não é mais algo raro e sim 

‘Obrigação’, como um ensino médio”. As respostas dos demais foram positivas, 

entretanto ressaltaram que será absorvido o profissional que tenha “boas 

perspectivas”; que seja “mais atualizado das informações, seja flexível em diversas 

situações e mais capacitado”; “com conhecimento amplo, com iniciativa em refazer 

processos”; que saibam trabalhar em equipe e exercer liderança. 

As expectativas sobre sua carreira após a conclusão do curso do 8° ano são 



muito parecidas com as do primeiro ano: “crescer profissionalmente”, “adquirir 

conhecimentos práticos”, colocar em prática na empresa os conhecimentos 

adquiridos, “ter mais oportunidades” e agregar valores e experiências. É interessante 

observar que apenas um aluno mencionou administrar o próprio negócio, e outros dois 

alunos afirmaram não ter qualquer expectativa. 

No espaço reservado para registrarem informações que consideram 

importantes e que não foram abordadas, apenas três alunos manifestaram suas 

apreciações com as seguintes respostas: 

“Num mercado globalizado e cada vez mais competitivo é imprescindível que 
se profissionalize e busque cada vez mais cursos complementares que 
tenham foco e aderência com a área em que atua” (Aluno 3, 8º Semestre). 
“Que um curso abre a porta, mas o que te permanece dentro de uma empresa 
é seu conteúdo! É sua vontade de aprendizado se conquista o mundo!” (Aluno 
4, 8º Semestre). “Muitas pessoas esperam que após a conclusão do curso, a 
empresa reconheça e faça algum tipo de promoção. Mas na verdade 
devemos pensar no nosso crescimento profissional não somente no nosso 
local de trabalho, mas sim em criar esforço e abrir empresas, ser líderes e 
conseguir gerenciar, não ser gerenciado. Acreditar sempre que é capaz!” 
(Aluno 9, 8º Semestre). 

A partir das quedas apresentadas na comparação entre as respostas das 

perguntas fechadas das duas turmas, pode-se perceber certa descrença na relação 

entre a graduação e o mercado de trabalho para a turma do último semestre, 

descrença essa que pode ser advinda de uma maior experiência na atuação no 

mercado, tendo em vista que o curso de administração de empresas também exige 

estágio obrigatório a ser cumprido. Já para as questões abertas, nota-se uma 

semelhança entre as opiniões das duas turmas, embora seja perceptível um olhar 

mais crítico por parte do 8° semestre, o qual expõe mais as exigências do mercado 

para os recém-formados no curso de Administração de Empresas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir desta pesquisa, conclui-se que a graduação influencia a vida do 

indivíduo antes mesmo de ser escolhida, podendo-se dizer de maneira metafórica que 

ela é o fio condutor da transição da adolescência para a vida adulta. Essa escolha 

resulta no amadurecimento das competências, habilidades e atitudes do indivíduo. 

É notório que o papel da graduação, é o de ser o facilitador para se alcançar 

objetivos e metas de vida a curto, médio e longo prazo. Pode-se notar uma expectativa 

maior nos alunos do 1º semestre que acreditam que a graduação por si só é um 

abridor de portas para um futuro melhor e mais pródigo, enquanto que para os alunos 



do 8º semestre é necessário viver em busca da melhoria contínua, pois eles já veem 

a graduação como uma mera obrigação intrínseca a qualquer indivíduo que queira 

ingressar e se manter competitivo perante o mercado de trabalho. 

Esta pesquisa deixa evidente que o graduando entende que para que o 

mercado possa absorvê-lo, este indivíduo deve estar qualificado e atualizado. E deve 

ter a capacidade de colocar em prática toda a teoria adquirida por meio de mestres, 

pares, e experiências adquiridas dentro de sua rotina diária de estudo, vida e trabalho. 

Quanto mais assertivo se possa ser na decisão de pôr qual vertente o 

graduando quer seguir no princípio de sua jornada, mais efetivo ele será em alcançar 

suas metas, objetivos, e expectativas de carreira e vida. Logo, será mais fácil lidar 

com a responsabilidade, obrigação e cobrança que a sociedade lhe impõe já na 

juventude.  
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