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1. RESUMO 

Objetivo desta pesquisa foi coletar dados com o propósito de averiguar as 

dificuldades dos jovens administradores para a sua inserção no mercado de 

trabalho. Para realização deste trabalho, foi utilizado pesquisa de campo com 

questionários para os formandos de administração no ano de 2013 e 2014. Com isso 

concluímos que a maioria dos formados em administração não estão trabalhando 

em sua área de formação mais em algo relacionado, e aqueles que tiveram mais 

dificuldade de se inserir no mercado de trabalho tornou-se empreendedor e abriu 

seu próprio negócio. Aqueles que não estão trabalhando em sua área de formação 

estão trabalhando como prestadores de serviço nas indústrias e no comercio 

varejista como empregados. A maioria dos entrevistados concordarão que somente 

o bacharelado em administração não é o suficiente, muitos têm interesse em fazer a 

pôs graduação na área, para estar mais preparado para o mercado de trabalho que 

na atualidade está cada vez mais exigente e procurando profissionais cada vez mais 

experientes. 
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2. INTRODUÇÃO 

Em tempos difíceis para arrumar emprego, o tema deste trabalho foi pensado 

no intuito de mostrar uma visão para formandos de administração como está o 

mercado de trabalho atual.  

Quais são as maiores dificuldades dos egressos do curso de administração e o 

que os mesmos estão fazendo para superar essas dificuldades? 

 A pesquisa visa obter informações para posterior análise e foram analisadas e 

verificamos que muito dos formandos não estão exercendo em sua área de formação 

e se tornaram donos do seu próprio negócio. 

 Para isso foi feito um levantamento bibliográfico sobre o jovem administrador e 

o mercado de trabalho, uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa com os 

recém-formados no curso de administração do Centro Universitário de Jales sobre as 

dificuldades de ingresso e permanência no mercado de trabalho.  

A importância deste trabalho para os formandos da área de administração, foi 

para ver o que irão enfrentar após o termino de conclusão do curso, e aplicar na 

pratica as teorias que aprenderam sempre buscando o aprimoramento e 



 

desenvolvimento de novas habilidades e processos para resolução de problema na 

empresa em que exerce sua função ou que é proprietário. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa foi fazer um levantamento bibliográfico sobre o jovem 

administrador e o mercado de trabalho; uma pesquisa de campo qualitativa e 

quantitativa com os recém-formados no curso de administração do Centro 

Universitário de Jales sobre as dificuldades de ingresso e permanência no mercado 

de trabalho e identificar quais estratégias utilizadas pelos jovens administradores para 

lidar com as dificuldades encontradas. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foram utilizados como recursos metodológicos 

da pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo pois a mesma tem por objetivo 

proceder à observação dos fatos e fenômenos, exatamente como ocorre no real, à 

coleta de dados referente aos mesmo e, finalmente, a análise e interpretação destes 

dados, com base em fundamentos teóricos consistente e objetivando compreender e 

explicar melhor o problema pesquisado. Foram levantados dados por meio de 

questionários de múltipla escolha. Os questionários foram aplicados aos alunos do 

curso de administração do Centro Universitários de Jales que concluíram o curso em 

2013 e 2014, o fator dificultador da pesquisa foi o fato do contato com estes egressos 

pois muitos destes já não residirem na cidade de Jales, foram enviados então 

questionários via e-mail para que assim os mesmos pudessem responder e 

reencaminhar o questionário respondido, assim obtendo os principais dados e 

informações desta pesquisa. Para a coleta de dados, foram aplicados 93 questionários 

aos egressos de acordo com a tabela de H. Arkin e R. Colton apud GIL (2009), com 

margens de erro de 10% e com coeficiente de confiança de 95,5%. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Antes de serem expostas as ferramentas necessárias para saber como é a 

introdução do jovem administrador no Mercado de trabalho, foi necessário saber qual 

é a real função do administrador, da sua utilidade dentro da empresa, e quais são as 

características em que o contratante procura para a contratação deste profissional, 



 

sendo que não bastam currículos excelentes, mais sim um pouco de experiência no 

ramo em que irá atuar, pois os jovens administradores devem estar atentos que terá 

muito cobrança de seus contratantes para que tenham resultados imediatos, tendo 

como principais estratégias a organização, planejamento, coordenação e controle. 

 

5.1. MISSÃO DO ADMINISTRADOR 

 

Para uma empresa conseguir ter sucesso dentro do mercado ela precisa de 

administradores, e assim com o crescimento da empresa, terá que ser expandido suas 

áreas administrativas (Presidência, direção, gerencia supervisão e líderes de 

equipes).  

Para o sucesso de estes administradores eles precisão ter, previsão, 

planejamento, alocação, criação de competência, organização, direção e controle. 

“Previsão: estar atento quanto à futura natureza da organização e os desafios 

existentes no ambiente de negócios”. Planejamento: Definindo objetivos a serem 

alcançados e como fazer para que se tornem realidade no curto, médio e longo prazo. 

Criação de competências: Treinando e desenvolvendo as pessoas que aprendam 

habilidades e competências necessárias para sucesso organizacional. Organização: 

cuidando para que os recursos e competências estejam interligados entre si através 

de uma estrutura organizacional adequada e conectada Direção: no sentido de 

incentivar e dinamizar as pessoas dando-lhes metas e objetivos a alcançar. Controle: 

Monitorar, acompanhar, avaliar e tomar ações corretivas no sentido de garantir que os 

objetivos organizacionais sejam devidamente alcançados. (CHIAVENATO, 2009, 

p.08) 

 

5.2. BOM CURRICULO NÃO BASTA! 

 

Para GEHRINGER (2011), se inserir no mercado de trabalho nos dias atuais 

não basta ter uma boa faculdade ou um excelente currículo, ele precisa saber o que o 

mercado de trabalho está procurando, não apenas suas habilidades mais algo que 

possa dar para a empresa, assim ajudando a mesma a crescer mostrando que sua 

contratação não foi só pelo seu currículo, e sim por suas habilidades, GAHRINGER 

também nos mostra que as  empresas procuram também jovens com criatividade e 



 

agilidade para resolver problemas na área, assim evitam a perca de tempo, instruindo 

o jovem para realizar todo o processo que é necessário fazer dentro da empresa. 

“Para se inserir no mercado de trabalho e necessário oferecer aquilo que o 

mercado está precisando. Não adianta ter faculdade, pós-graduação e intercambio se 

não e simplesmente isso que as empresas estão procurando. O maior índice de 

desemprego atual e entre os jovens de até 25 anos, formados em curso superior e 

que nunca trabalharam. As empresas procuram um equilíbrio entre currículo 

acadêmico e experiência pratica. ” GEHRINGER  (2011), segundo ele , ninguém entra 

numa empresa para ser entendido, e sim entendê-la.  

 

5.3. SABER OUVIR É FUNDAMENTAL PARA APRENDIZAGEM. 

 

RUCKER Peter cita a necessidade das empresas de novos administradores, 

torna-as uma escola de aprendizagem para o administrador, as empresas deixam o 

novo administrador bem à-vontade para tomar suas próprias decisões e assumir seus 

erros também, assim ele ganha experiência e autonomia dentro da empresa.     

DRUKER Peter frisa que, mesmo assim eles sabem que nunca saberão de tudo 

quanto mais o tempo passa mais aumenta a expectativa de aprendizagem, o papel do 

superior ou chefe é de extrema importância porque ele, é quem molda o administrador 

como ele que ou a empresa precisa. Saber ouvir as opiniões de outras pessoas que 

estão em volta do administrador também é uma ferramenta muito importante, extrair 

às máximas informações que te passam e bota-las em pratica também é muito 

importante para o novo perfil dos administradores. O que não pode acontecer é o 

comodismo dentro da empresa porque assim ele perde o diferencial das outras e deixa 

de crescer no mercado de trabalho, deixando seu chefe descontente assim colocando 

em risco seu emprego, então persistir na inovação e de novas aprendizagens é de 

suma importância. (DRUCKER, 2011). 

“Assim como ninguém aprende tanto sobre um assunto como o homem que é 

obrigado a ensiná-lo, também ninguém se desenvolve tanto como o homem que tenta 

ajudar os outros a se autodesenvolverem. (DRUCKER, 2011) 

 

5.4. NECESSIDADE DE ATUALIAÇÃO DO CONHECIMENTO. 

 



 

 De acordo com o LACERDA (2015), a atualização frequente do conhecimento 

do profissional é fundamental para o aperfeiçoamento do administrador, pois como 

sempre estamos enfrentando diferentes situações, não podemos nos dar ao luxo de 

sermos pego desprevenidos. Nos dias atuais o curso superior não deixa o profissional 

preparado para todas as situações, além do da graduação, o administrador atual deve 

ter demais conhecimentos em outras áreas, e de preferência uma carga qualitativa 

de experiência, que é fundamental para o crescimento do profissional. 

Esta necessidade passou a ser uma opção, e virou a ser uma obrigação para que 

possa executar exercício da profissão, pois nos dias atuais o Mercado se tornou mais 

competitiva e mais seletiva, por isso a necessidade da devida evolução profissional. 

(LACERDA, 2015) 

“O atual mercado de trabalho vive em constantes mudanças e hoje vivemos em 

uma época de uma busca constante de profissionais qualificados, daquele tipo que 

está sempre em busca de aperfeiçoamento profissional e intelectual. O cenário vivido 

hoje é obviamente muito diferente de antigamente, em uma época em que o 

profissional que se graduava em curso superior já estava preparado para enfrentar o 

Mercado”. (LACERDA, 2015) 

 

5.5. O MERCADO DE TRABALHO PARA OS JOVENS ADMINISTRADORES  

 

 Segundo SOUZA (2013), podemos ver que na atualidade o mercado para um 

jovem formando de administração não e dos mais fáceis, pois por mais que ele tenha 

a formação acadêmica o mercado para ele espera muita mais que uma formação e 

sim que tenha as habilidades e o máximo de experiência na área para conseguir o 

primeiro emprego, isso conta muito, por isso que a taxa de desemprego nesta área 

esta grande e cada vez mais aumentando, para conseguir o primeiro emprego na 

atualidade os jovens leva cerca de15 meses isso mostra que cada vez mais a 

concorrência está aumentando, portanto toda vez que um jovem se dedica mais para 

obter especialização ele terá mais vantagens que os outros mesmo sendo o seu 

primeiro emprego, assim ele estarão mostrando a sua força de vontade e sua 

dedicação para entrar no mercado de trabalho e logo iniciar sua carreira de trabalho. 

(SOUZA, 2013) 

“Segundo relatório realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 36% 

dos jovens entre 15 e 24 anos estão atualmente desempregados no Brasil e muitos 



 

deles demoram pelo menos 15 meses para conseguir o primeiro emprego. As 

principais dificuldades que esses talentos encontram quando buscam empregos são: 

salários inferiores às habilidades desenvolvidas, número insatisfatório de 

oportunidade, concorrência acirrada e exigências cada vez mais apertadas do 

Mercado”. (SINAERJ, 2013) 

 

6. RESULTADOS 

 

No grafico 1 temos que 53% dos entrevistados são do sexo masculino e 47%  

do sexo feminino, mostrando equilíbrio entre os dois sexos no curso de administração. 

O grafico 2 demonstra que a maioria dos entrevistados (90%) tem entre 18 a 

28 anos,  apenas 5% tem de 29 a 39 anos e 5% acima dos 40 anos. 

No grafico 3 temos que  86% dos entrevistados (portanto a maioria) são 

solteiros e 14% casados.  

No grafico 4 foi apresentado que 84% dos entrevistados tem renda mensal de  

2 a 3 salarios minimos, 6% de 4 a 5 salarios, 5% 1 salario minimo e 5% acima de 6 

salarios. 

No grafico 5 temos que 90% dos entrevistados (portanto a maioria) se 

consideram satisfeitos quanto o nível de qualidade do curso de administração, pois 

declaram que o curso é bom e apenas 10% consideram o curso regular. 

 

Gráfico 6 – Trabalha na área de formação 

 

Fonte: Jovens administradores no mercado de trabalho (2016) 

No grafico 6 foi apresentado que 58% dos entrevistados estão atuando em sua área 
de formação, porém 42% não estão atuando na área administrativa. 
 

Gráfico 7 – Em qual área atua 

58%

42%
Sim

Não



 

 

Fonte: Jovens administradores no mercado de trabalho (2016) 

 

O gráfico 7 demonstra que dos 59% de entrevistados que não atuam na área 

de formação, 11%  estão atuando na área de prestação de serviços, 7% atuam na 

área do comercio varegista, 5% atuam em funções fabris, 4% ocupam cargos em 

insituição pública, 14% atuam em outras área. 

No grafico 8 foi apresentado que 59% dos entrevistados conseguiram a 

inserção rapida no mercado de trabalho, porém 37% tiveram dificuldades na inserção 

de imediato, e 4% não responderam. 

 

Gráfico 9 – Dificuldade encontradas ao ingressar no mercado de trabalho 

 

Fonte: Jovens administradores no mercado de trabalho (2016) 

 

No grafico 09 foi apresentado que 34% dos entrevistados encontraram 

dificuldades por não ter experiencia na área, 17% não teve muitas oportunidades no 

mercado de trabalho, 12% tiveram dificuldades com a grande competitividade no 

mercado, 10% tiveram outros tipos de dificuldades, ainda assim 19% não tiveram 
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nenhuma dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, e apenas 8% não 

responderam. 

No grafico 10 foi apresentado que 74% dos administradores (a) tiveram 

vantagem por ser bacharelado em administração, 8% não teve vantagens, e 18% 

ficou indecisos. 

No grafico 11 foi apresentado que 68% dos entrevistados utilizam o 

aprendizado obtido no curso de administração, 1% declara que não utiliza, e houve 

31% declara que às vezes utiliza.. 

No grafico 12 foi apresentado que 65 % dos entrevistados afirmaram que tem 

um mercado amplo, 29% afirmaram que há boas oportunidades e 6% afirmaram que 

o mercado é rentavel. 

No grafico 13 foi apresentado que 99% dos entrevistados afirmaram que só o 

curso de administração não é o suficiente para suprir as nescessidades, 1% declara 

que talvez seja. 

No grafico 14 foi apresentado que 93% dos entrevistados cogitam a 

possibilidade de fazer uma especialização e que têm interesse, 1% não tem interesse 

e 6% ainda estão indecisos. 

No grafico 15, foi apresentado que dos 93% dos entrevistados tem a intenção 

de fazer a especialiação e no gráfico 16 temos que: 39% cogitam em fazer 

especialização na área de recursos humanos, 15%  em marketing, 13%  na área de 

finanças,12% no ramo de logistica, 8% na área de produção, 8% opnam por outros 

ramos e 4% não responderam.  

 
Gráfico 16 - Dificuldades de inserção no mercado gera interesse em abrir um negocio 
próprio 

 

Fonte: Jovens administradores no mercado de trabalho (2016) 
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No grafico 16 foi apresentado que 55% dos entrevistados cogitam a 

possibilidade de abrir um negocio próprio, 30% não tem interesse e 15% ainda estão 

indecisos. E no grafico 17 foi apresentado que dos 55% dos entrevistados que cogitam 

em abrir um negocio próprio: 48% declaram ser no segmento tecnologico, 30% no 

comércio, 16% segmento alimenticio, 5% na área de prestação de serviços, e 1% não 

respondeu a questão. 

No grafico 18 foi apresentado que 64% dos entrevistados se sente preparado 

para abrir um negócio próprio, 32% ainda estão indecisos,  e 4% não se sentem 

preparados e no grafico 19 foi apresentado que 61% dos entrevistados não 

conseguiriam gerenciar uma empresa sem o curso de administração, e 39% ficaram 

declararam que talvez. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluimos que na área de administração, há pouca diferença entre os sexos, 

a maioria dos administradores tem idade entre 18 a 28 anos, são solteiros (a) e 

possuem renda mensal de 2 a 3 salarios minimos. Vimos tambem que muitos acharam 

bom o curso de administração, pouco mais da metade dos formandos exercem sua 

função na área de sua formação, a inserção do mercado de trabalho não foi rápida 

como o esperado, a maior dificuldade que encontraram foi a falta de experiencia, falta 

de oportunidade e alta competitividade. O curso de administração traz uma extenção 

da área mercadologica, por isso eles tiveram vantagens em encontrar emprego, assim 

colocando em prática os anos de teoria e aprendizado durante sua formação.  

E com isso tiveram uma visão que somente o bacharelado em administração 

não é suficiente para inserção no mercado de trabalho, entre muitas áreas que o curso 

da administração oferece na pós graduação, a área de recursos humanos foi a mais 

cogitada, por mais que há dificuldades de se inserir no mercado de trabalho uma das 

soluções encontrada por eles é abrir seu próprio negocio, e o ramo escolhido pela 

maioria é o do comércio, por sentir que estão preparados para gerenciar seu próprio 

negocio, confiante para tomar as decisões mais importantes, com responsabilidade, 

profissionalismo, ética, e confiança no que aprendeu em sua formação. 

Com base nas informações coletadas verificou-se que o mercado administrativo 

é muito amplo, mais ao mesmo tempo há muita dificuldade em se inserir no mercado 

atual, não são dadas muitas oportunidades para os recém-formados da área de 



 

administração, assim alguns tiveram a iniciativa de se tornar empreendedores, abrindo 

seu próprio negócio, com visão e estratégias que foram aprendidas durante o curso, 

procurando assim conquistar seu espaço. 

Aqueles que não tiveram esta iniciativa de abertura do próprio negócio, partiram 

para área comercial, onde há mais oportunidades de emprego, buscando mais 

experiências, para que quando possível, surgindo uma oportunidade, seja realizada a 

inserção no mercado administrativo. 

Enfim, verifica-se que os pontos positivos são maiores que os pontos negativos 

ao escolher o curso de administração, mas mesmo tendo pontos fracos devem ser 

levados em conta, pois no futuro estes pontos negativos, possam se transformar em 

oportunidades. 
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