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1. RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo encontrar quais as dificuldades enfrentadas por 
profissionais recém-formados em faculdades para conseguir emprego, buscando 
traçar o perfil dos profissionais que fazem parte do público desempregado e recém-
formado. É importante levar em consideração o atual cenário de crise econômica 
brasileira. O estudo foi realizado em duas etapas, a primeira partiu da pesquisa 
bibliográfica, por meio de livros, artigos e sites da internet e a segunda se 
concretizou com a pesquisa de campo, com a aplicação de questionário para seis 
pessoas na cidade de Auriflama, região noroeste do Estado de São Paulo. As 
informações expostas pelos participantes foram avaliadas de acordo com sua 
importância e relevância para a pesquisa e após todas as considerações. As 
maiores dificuldades dos recém-formados estão relacionadas à baixa oferta de 
empregos e o aumento considerável da concorrência, agravada com a queda nas 
vendas e no volume de serviços. Atualmente as empresas enfrentam sérios 
problemas para aumentar seu quadro funcional.  
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2. INTRODUÇÃO 

  Frente ao atual cenário econômico do Brasil, muitas pessoas se veem 

perdidas diante as reduzidas oportunidades de trabalho. Esta condição afeta em 

grande parte os jovens entre 18 e 24 anos, com maior nível de escolaridade e que 

buscam vagas no mercado de trabalho.  

  Segundo dados revelados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em dez anos, saltou de 528 mil para 830 

mil o número de jovens que se formam anualmente nas universidades brasileiras. 

Esse público, que obteve acesso mais amplo ao Ensino Superior, é surpreendido 

com a falta de emprego após ter passado por um longo período de 

profissionalização.   

 A taxa de desocupação (proporção de pessoas desocupadas em relação à 

população economicamente ativa), de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), foi estimada em fevereiro de 2016, para o conjunto das seis 

regiões metropolitanas investigadas, em 8,2%, registrando alta de 0,6 pontos 

percentuais frente ao mês anterior.  

  Ou seja, o país passa por dificuldades para se desenvolver, pois as taxas de 

desemprego se mostram em crescimento, além da situação política que pode 

contribuir para esse quadro, considerando o processo de Impeachment da 

presidente Dilma Roussef e os diversos casos de corrupção no poder público.  



   

  Embora as universidades tenham programas de estágios, os quais permitem 

que o acadêmico tenha a oportunidade de trabalhar em sua área de conhecimento, 

o que se percebe é que após o período das atividades, as quais duram no máximo 

dois anos, os estagiários são desligados das empresas e não conseguem uma 

recolocação no mercado.  

  Existem também os programas de trainee que algumas organizações 

disponibilizam, permitindo que o recém-formado coloque em prática os 

conhecimentos adquiridos durante o curso, mas que também não são uma garantia 

de emprego.   

  Os programas de trainees representam uma espécie de curto-circuito dos 

antigos programas de encarreiramento profissional, uma vez que os treinados são 

posicionados, após sua formação e desenvolvimento, em determinados pontos já 

avançados ao longo da empresa. Geralmente, os programas de trainees estão 

voltados para universitários recém-formados, ou no último ou penúltimo ano de sua 

formação escolar. Algumas empresas fazem convênios com escolas de alto nível 

para acompanhamento da formação escolar dos seus melhores alunos para depois 

integrá-los em seus quadros de funcionários. CHIAVENATO (2004, p. 378). 

 Frente aos desafios impostos pela dificuldade em adentrar ao mercado de 

trabalho, aliados a crise político-econômica brasileira, este artigo propõe discutir 

quais as barreiras encontradas pelos recém-formados em faculdades ao tentarem o 

primeiro emprego em sua área de formação. A pesquisa de campo avaliou a 

situação de pessoas moradoras da cidade de Auriflama - SP, que estão inseridas no 

contexto deste estudo.  

3. OBJETIVO 

 O presente artigo tem por objetivo encontrar quais as dificuldades enfrentadas 

por profissionais recém-formados em faculdades para conseguir emprego. Como 

objetivos específicos, projeta-se traçar o perfil dos profissionais que fazem parte do 

público desempregado e recém-formado.  

4. METODOLOGIA 

 A pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira se deu a partir de 

consultas bibliográficas para o embasamento teórico dos resultados que, segundo 

Gil (2008), “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”.  



   

 A segunda etapa, de natureza qualitativa, a qual, de acordo com Lakatos &  

Marconi (2001), “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano”, partiu da realização de 

entrevistas em profundidade semiestruturadas que, de acordo com Rauen (2006), 

definem-se como uma listagem de indagações escritas que se caracteriza pela 

sistematização das questões ordenadas conforme critérios estabelecidos.  

  O roteiro de entrevistas foi estruturado com 13 perguntas abertas e uma 

amostra de 6 (seis) pessoas, as quais apresentam duas características 

fundamentais em comum: estão desempregadas e são recém-formadas. Após a 

coleta de dados com os entrevistados, apresentaremos a análise crítica e a 

conclusão do assunto.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 Em 2008, a crise econômica internacional afetou muitas nações e 

desacelerou o crescimento econômico tanto de países desenvolvidos quanto de 

subdesenvolvidos. Nesse período o Brasil conseguiu manter-se estável, sem grande 

aumento na taxa de desemprego e de outros indicadores relacionados à inflação, 

por exemplo. O IBGE estimou que havia cerca de 7,7 milhões de pessoas 

desempregadas em setembro de 2008 quando eclodiu a crise internacional, o que 

correspondia a 7,9% da força de trabalho brasileira.  

 Atualmente o Brasil vive uma das maiores crises econômicas de sua história, 

podendo ser comparada ao ano de 1994, no governo do então presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso. Naquele período houve a criação do Plano 

Real, que visava eliminar a hiperinflação e criar uma moeda de valor estável, 

contudo o que ocorreu foi a imediata supervalorização da moeda, acompanhada por 

uma elevação das taxas de juros (na virada de 1994/95 chegou a 60% ao ano) para 

atrair dólares, segundo dados do Banco Central, IBGE e do IPEA (Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas).  

 No entanto, a taxa de inflação pós-real não se estabilizou. Em 1995, a taxa foi 

de 22%, e continuou variando 9% ao ano, em média, até 2002. No primeiro governo, 

a inflação já tinha acumulado 43%. Somando os dois governos, o valor acumulado 

chegou a 100%. Ao acabar o período, em 2002, a taxa tinha voltado a uma inflação 

de dois dígitos, marcando 12,5% e subindo. Só para comparar, o acumulado de oito 

anos de Luiz Inácio Lula da Silva foi de 56% e os quatro de Dilma Rousseff 

chegaram a 27%.   



   

 Contudo, analisando o atual cenário econômico brasileiro, pode-se relacionar 

os problemas financeiros às questões políticas, as quais envolvem casos de 

corrupção como a investigação Lava Jato, Mensalão e demais casos de desvio de 

verbas públicas. Esses escândalos tornam o país mais vulnerável para receber 

investimentos de empresas multinacionais e o fato de ter perdido o Selo de Bom 

pagador acaba deixando o país em situação ainda mais desprivilegiada.  

  O processo de Impeachment sofrido pela presidente Dilma Roussef trouxe a 

tona a desorganização política brasileira e mostrou que os representantes da nação 

no poder visam apenas benefícios próprios e alianças partidárias, sem se 

preocuparem verdadeiramente em resolver os problemas que estão em foco.  

 O aumento da inflação, sob pressão do reajuste dos preços controlados pelo 

Governo, como o da conta de luz e gasolina, fechou 2015 em 10,67%. O preço da 

gasolina ajudou a impulsionar a inflação e diminuiu o poder de compra do brasileiro, 

segundo alguns economistas. O resultado foi a diminuição do consumo e menor 

geração de impostos e com o isso foi preciso abaixar as metas fiscais, prejudicando 

a credibilidade do Governo e as contas públicas.  

 De acordo com o IBGE, a renda do trabalhador teve queda de 3,7% em 2015. 

Desde 2014, esse foi o menor índice registrado. Em 2015 as vendas do comércio 

também caíram 4,3%.  

 Com a ampliação da crise mais pessoas ficam desempregadas e os níveis de 

inadimplência aumentam, assim como revelam os dados do Serasa Experian, o 

número de brasileiros inadimplentes chegou a 60 milhões em março, ante 57,9 

milhões em dezembro, passando a representar 41% da população com mais de 18 

anos do Brasil. O número de inadimplentes atingiu a maior marca desde o início das 

medições em 2012, enquanto o valor das dívidas em atraso chegou a R$ 256 

bilhões, de acordo com a empresa de análise de dados de crédito.  

 Levando em consideração as informações apresentadas, discute-se como 

está o mercado de trabalho nesse período e o que as empresas têm feito para 

manterem-se em desenvolvimento em meio às dificuldades enfrentadas.   

  O mercado de trabalho vem passando por diversas transformações. Ele é 

afetado constantemente pela economia, ou seja, quando as finanças do país vão 

bem, a oferta de emprego e taxa de ocupação aumentam, contudo quando ocorre o 

contrário, as taxas de desocupação aumentam e a partir disso surgem diversos 

problemas financeiros e sociais. O IBGE realiza periodicamente pesquisas que 



   

medem alguns indicadores sobre o status do mercado de trabalho. A seguir 

apresentam-se alguns gráficos expostos pelo Instituto que mostram informações 

sobre a real situação do mercado de trabalho no Brasil.  

 A taxa de desocupação no período de Jan/15 até out/15 chegou a 7,8%, 

conforme a Figura 1. Em fev/16 a taxa alcançou 8,2%, registrando uma alta em 

relação ao mesmo período do ano anterior. 

Figura 1 - Evolução da taxa de desocupação de Jan/15 a Fev/16 

 

 Percebe-se uma diminuição nas taxas de desocupação na comparação entre 

dos anos de 2003 a 2016, segundo a Figura 2. Essa variação nas porcentagens 

deve-se a política social e econômica do país durante esse período, a qual foi 

afetada tanto por medidas econômicas internas como também por interferências 

externas, como por exemplo, a crise internacional de 2008. 

Figura 2 - Taxa de desocupação nos meses de Fevereiro, de 2003 a 2016 

 

 O panorama do mercado de trabalho descrito nesta seção evidencia o quanto 

ele muda de período para período, não sendo possível mensurar uma estabilidade. 

São diversos fatores que fazem com o que as taxas de ocupação e desocupação 

variem, dentre elas, pode-se destacar a política econômica do país, que envolve 



   

aumentos de impostos e juros, diminuindo o poder de compra dos consumidores e 

ocasionando outros problemas, forçando as empresas a demitirem.  

 Inserir-se no mercado de trabalho pode ser uma tarefa muito árdua em 

tempos de crise financeira. Observa-se que o ingresso ao nível superior tornou-se 

mais acessível de alguns anos para cá e que mais pessoas conquistaram diplomas 

em universidades públicas e privadas.  

  A criação de bolsas de estudo como o PROUNI - Universidade para todos, 

FIES - Fundo de Financiamento Estudantil, PRONATEC - Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, SISUTEC - Sistema de Seleção Unificada da 

Educação Profissional e Tecnológica, dentre outras, transformaram a educação 

brasileira e aumentaram o nível profissional de muitos cidadãos.  

 Com as novas exigências do mercado de trabalho, o qual se torna cada vez 

mais seletivo, deter conhecimento de nível técnico ou superior se tornou critério 

mínimo para obter boas oportunidades de trabalho com ganho salarial elevado. Com 

o aumento de profissionais com formação superior, também aumentou-se a 

concorrência entre os públicos, exigindo que os indivíduos busquem especializar-se 

por meio de pós-graduações ou cursos de extensão, além do mestrado e doutorado.  

 A crise financeira é um evento que ocorre de maneira inesperada e pode levar 

as organizações à falência. A criação de estratégias para enfrentar os impactos 

financeiros é a primeira atitude que os gestores devem empreender.  

  A gestão de crise é uma ferramenta ao dispor das organizações para fazerem 

face a situações críticas. Por definição, a gestão de crises define-se como a 

preparação e aplicação de estratégias que possam prevenir ou modificar o impacto 

de acontecimentos negativos na organização. (BASTOS, 2015) 

 Portanto, é preciso que as empresas estejam preparadas para possíveis 

mudanças na economia que possam afetá-las diretamente. Algumas medidas como 

a redução de gastos com energia elétrica, água, telefone, materiais de escritório e 

limpeza são, por exemplo, ações simples que podem ser adotadas pelos gestores.  

6. RESULTADOS 

 A partir das informações prestadas pelos entrevistados foi possível 

estabelecer o perfil do público recém-formado em faculdades e suas características. 

As respostas dos participantes foram transcritas e analisadas de acordo com sua 

relevância para melhor adequação ao propósito da pesquisa.  



   

 Para garantir o sigilo da identidade dos sujeitos, optou-se por chamá-los de 

participantes (PART1; PART2; PART3; PART4; PART5; PART6). O roteiro de 

entrevistas foi elaborado com perguntas que levantassem de fato a real situação 

pela qual os recém-formados desempregados passam. 

 O público entrevistado apresenta o seguinte perfil: todos têm entre 22 e 27 

anos de idade, realizaram estágio durante a graduação, levaram no máximo 5 anos 

para terminarem o curso e estão fora do mercado de trabalho de 1 a 2 anos. A 

Tabela 1 mostra a área de formação dos entrevistados.  

  

Tabela 1 - Área de formação dos entrevistados 
CURSO QUANTIDADE 

Administração 3 

Enfermagem 1 

Biomedicina 1 

Psicologia 1 

TOTAL                                              6 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 A maioria das pessoas vislumbra o sucesso a partir de investimentos na 

carreira acadêmica. Alguns indivíduos optam por cursos que estão no auge e que 

dão maior rentabilidade, enquanto outros escolhem ensinamentos que se adequem 

às habilidades que já têm, aliando a vida profissional a algo de seu gosto e domínio.  

  Após o período de profissionalização, o primeiro passo é a entrega de 

currículos nas empresas e realização de entrevistas. Esta fase implica no 

conhecimento dos profissionais pelas empresas e uma possível contratação, a qual 

pode não ocorrer imediatamente.  

  Segundo os entrevistados, todos realizaram o processo de entrega de 

currículos e alguns foram entrevistados, porém até o momento não foram 

contratados. 

Perdi as contas de quantos currículos já entreguei. Geralmente entrego na 
própria empresa ou mando por e-mail quando vejo em Classificados nos 
jornais. Participei de uma entrevista só e tinha várias pessoas para serem 
entrevistadas no mesmo dia que eu, a concorrência foi bem grande, porém 
não fui contratado. (PART3) 
Sempre entrego. Até em outras cidades e Estados eu mando meus 
currículos, mas está difícil. Fiz só uma entrevista e não fui contratada, é 
desanimador. (PART4) 

 Alguns fatores, como já mencionados no decorrer deste trabalho, podem 

interferir na diminuição da oferta de empregos, como por exemplo, a desaceleração 

da economia, aumento da inflação e diminuição do consumo. Esses elementos 



   

forçam empresas a diminuírem seu quadro de funcionários e contratar apenas em 

última instância, por isso há dificuldades de recém-formados adentrarem ao 

mercado de trabalho. Os participantes da entrevista afirmaram que a atual crise 

econômica pela qual o Brasil passa interfere na oferta de empregos.  

Se não fosse essa crise, tenho certeza que já estaria trabalhando. Essa 
situação tem prejudicado muitas pessoas e o número de desempregados 
aumenta a cada dia. Algo que também atrapalha pra conseguir emprego é o 
aumento da concorrência, porque tem muito profissional sobrando.(PART2). 
A situação do país é crítica e nós que nos formamos agora somos um dos 
maiores afetados, porque já saímos da faculdade com a ideia de que vai ser 
mais difícil arranjar algo na área devido à baixa oferta de empregos. Uma 
coisa que interfere bastante também, no meu caso que sou psicóloga, é que 
tem poucos concursos na área e poucas vagas, além de muitas vezes 
serem em lugares distantes. Trabalhar por conta no momento pode não ser 
uma boa opção. (PART6) 

 Para enfrentar as dificuldades financeiras, que são efeito do desemprego, 

algumas pessoas optam por empreender para ter uma renda, mesmo que baixa, 

para se auto sustentar. Outras recebem auxílio da família, como revelam os 

entrevistados.  

Meus pais me ajudam, dependo totalmente deles no momento. Eu faço 
alguns trabalhos voluntários para divulgar minha profissão, mas só isso. 
(PART6). 
Eu atualmente sou revendedora de semijóias e minha renda depende 
somente disso. (PART3). 
Eu ajudo minha família nos negócios e também recebo auxílio dos meus 
pais. (PART5). 

 Embora a taxa de desemprego esteja aumentando a cada período, de acordo 

com os dados do IBGE, ainda há esperanças de que o Brasil irá se recuperar da 

crise e as empresas voltarão a contratar. Contudo, conforme disseram os sujeitos da 

pesquisa, seria o momento para uma reestruturação do mercado de trabalho, cujas 

mudanças privilegiem mais as classes profissionais e o acesso às vagas de 

emprego seja mais justo.  

Eu acredito que primeiramente deveria haver uma valorização da nossa 
profissão, mesmo porque a maioria das empresas contratam pessoas que 
não são especializadas para realizar atividades que deveriam ser feitas por 
administradores, pois já têm uma formação específica pra isso. Existem 
casos de empresas que foram à falência devido à má administração de 
seus gestores. Deveria ter uma cobrança maior pelo CRA - Conselho 
Regional de Administração com relação a isso e tentar padronizar nas 
organizações a atuação de administradores formados, isso ampliaria as 
oportunidades na área e valorizaria nossa profissão. (PART2). 
Precisamos de incentivos, como a abertura de concursos com mais vagas e 
convênios entre empresas e faculdades, que não se restrinjam apenas ao 
oferecimento de estágios e sim no oferecimento de planos de carreira e 
desenvolvimento para os profissionais. Existem algumas áreas como a 
minha, por exemplo, que sou psicóloga, que nos restringem ao atendimento 
particular ou trabalho em órgãos públicos e privados, porém muitas 
empresas não sabem a importância do profissional. (PART6). 



   

 Em meio às incertezas trazidas pela situação de desemprego, alguns 

indivíduos mudam de área profissional para buscar novas oportunidades. De acordo 

com alguns dos entrevistados, essa pode ser uma boa opção, todavia há os que 

preferem se especializar na carreira que escolheram.  

Caso surja oportunidade em outra área que não seja para a qual me formei, 
com certeza eu irei aceitar. Se a proposta for boa, não vejo porque não 
tentar. (PART5) 
Pretendo continuar me especializando, fazendo cursos e etc. Atualmente 
iniciei um MBA em Gestão Contábil e Controladoria, pretendo atuar nesse 
segmento. Acho que as coisas vão melhorar e por isso não vou agir 
precipitadamente. (PART2). 

 Todos os entrevistados demonstraram estarem preocupados com a situação 

pela qual estão passando, porém estão aprendendo a conviver com as dificuldades 

e adaptar-se a elas. Os resultados mostrados até aqui reforçam a ideia de que o 

mercado de trabalho e suas oportunidades são afetados diretamente pela economia 

do país e tudo que a cerceia, configurando assim o aumento do desemprego.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A situação econômica brasileira vem sofrendo variações desde 2015, como 

apontam os gráficos elaborados pelo IBGE. De longe percebe-se as consequências 

que este quadro pode trazer que, como abordado ao longo deste trabalho, afetam 

diretamente o mercado de trabalho.  

 As maiores dificuldades dos recém-formados estão relacionadas à baixa 

oferta de empregos e o aumento da concorrência, pois com a queda nas vendas e 

serviços, as empresas enfrentam problemas para aumentar seu quadro funcional. 

Além do desemprego, a crise também faz aumentar os níveis de inadimplência, de 

acordo com os dados Serasa.  

 A situação política do país também pode ser considerada um agravante, pois 

afeta o andamento das atividades públicas e atrapalha o desenvolvimento 

econômico. Os profissionais que mesmo com diploma de nível superior não 

conseguem oportunidades de trabalho em sua área acabam migrando para outras 

profissões, enquanto alguns investem no empreendedorismo para sobreviver, 

quando não podem contar com o subsídio de familiares para manterem seus gastos 

primários.  

 Portanto, é necessário que os docentes e as instituições de Ensino Superior 

estabeleçam um contato maior com empresas tanto em sua microrregião quanto em 

sua macrorregião, para que os profissionais recém-formados tenham maiores 

oportunidades de emprego.   



   

  O cenário econômico do país ainda é uma incógnita, o qual depende 

exclusivamente das decisões tomadas pelo Governo e que consequentemente 

afetam todas as esferas sociais e econômicas.  

  Algumas medidas como a concessão de crédito para a criação de novos 

empreendimentos ou diminuição de impostos seriam possíveis medidas para tentar 

minimizar os impactos da atual crise econômica brasileira.  

8. FONTES CONSULTADAS 

BASTOS, E. O que é a gestão de crises, abr. 2015. Disponível em: 

<https://www.portal-gestao.com/item/7672-o-que-%C3%A9-a-gest%C3%A3o-de-

crises.html>. Acesso em: 25 jun. 2015. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

FRANCO, M. L. P. B. Análise de conteúdo. 2a ed. Brasília: Liber. 2005. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2008. 

IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego - Fevereiro de 2016. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/

defaulttab_hist.shtm >. Acesso em: 02 mar. 2016. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 4ª Ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

RAUEN, F. J. Roteiros de pesquisa. Rio do Sul, SC: Nova Era. 2006. 


