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1. RESUMO 

Diante do atual cenário globalizado, em que ocorreram profundas 

transformações em um curto espaço de tempo, no qual envolveu mudanças 

estruturais, culturais e nos próprios valores do país, observa-se que a permanência e 

o sucesso no mundo de trabalho estão muito além das competências ligadas a 

determinada área de atuação. Hoje, a complexidade do mercado exige uma nova 

visão no que diz respeito às competências, em que há necessidade de profissionais 

que saibam aplicá-las em diferentes contextos, essas são denominadas 

competências transversais. Como produto da pesquisa do projeto de Iniciação 

Cientifica da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba, o objetivo principal deste artigo 

é mapear a autopercepção de competências transversais sobre a ótica dos alunos 

do curso de gestão empresarial da Fatec Indaiatuba. Partindo deste pressuposto, a 

problemática da pesquisa buscou analisar o estreitamento da relação que envolve o 

ambiente institucional e profissional na formação dos alunos da Fatec-Indaiatuba, 

ressaltando a relevância do desenvolvimento de competências no decorrer da 

graduação tecnológica, possibilitando assim a verificação de possíveis gaps entre a 

oferta e a demanda de novos profissionais no atual mercado de trabalho da região 

de Indaiatuba.   

Palavras chave: Competências Transversais; Autopercepção; Ensino 

Tecnológico; Mercado de Trabalho 

 

2. INTRODUÇÃO 

O conceito de competências tem sido alvo de intensivas discussões nos 

últimos anos, principalmente no que compete à educação e a formação profissional, 

uma vez que na sociedade atual os dois fatores estão diretamente interligados, em 

que a educação detém do conhecimento e as empresas são agentes econômicos, 

que necessitam da mão de obra moldada pela universidade. Para Le Boterf (2003), 

competência pode ser entendida como um saber em ação, uma junção de 

conhecimentos (saber o que fazer), habilidades (saber como fazer e ter capacidade) 

e atitudes (estar motivado para fazer a fim de atingir o objetivo), sendo que tais 

fatores contribuem para atuação eficaz dos profissionais no mercado de trabalho. 
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O mercado de trabalho em toda sua trajetória sempre foi palco de importantes 

e profundas transições, as relações em torno do ambiente corporativo se 

modificaram e ficaram cada vez mais complexas, bem como a educação que sofreu 

umas séries de transformações ao longo da história. Sendo alvo de grandes 

reflexões, ambos têm papel fundamental no desenvolvimento de um país e impacta 

diretamente nas questões econômicas, sociais e políticas de uma nação.  

À medida que a sociedade se torna mais complexa e mais integrada pelo 

avanço de novas tecnologias, o mercado de trabalho se torna cada vez mais 

diferenciado e mais sujeito a mudanças e, consequentemente, mais se diversificam 

as expectativas sobre os profissionais que a demandam. Já não bastam os 

conhecimentos adquiridos na educação básica, é necessário contar com habilidades 

e competências que permitam a ambientação em diferentes situações, atualmente o 

que diferencia o profissional são suas competências e não o conteúdo. 

Por sua vez, as Instituições de Ensino Superior (IES) são peças chave nessa 

nova relação e encaram progressivamente preocupações com o tipo de habilidades 

e competências adquiridas por seus alunos, visto que são detentoras do 

conhecimento e capazes do de desenvolver o capital humano, além de acompanhar 

as transformações que ocorrem no mundo do trabalho contemporâneo, passando de 

um ensino centrado na exposição de conteúdo, a um ensino que desenvolve 

competências, sendo a ponte facilitadora para inserção do aluno no mercado de 

trabalho e ascensão profissional, garantindo que os mesmos estejam preparados 

para resolver situações-problemas de forma eficaz e eficiente. 

3. OBJETIVO 

O objetivo principal da presente pesquisa foi analisar as competências 

transversais sobre a ótica dos alunos do curso de Gestão Empresaria da Faculdade 

de Tecnologia de Indaiatuba a fim de avaliar a autopercepção de tais competências, 

verificando seu desenvolvimento e/ou aquisição durante a graduação, relacionando-

as com aquelas aplicadas no ambiente profissional, no qual se salienta a 

importância de avaliar como os estudantes do ensino superior percebem tais 

competências e seu desenvolvimento, bem como sua aplicabilidade em diferentes 

contextos, especialmente no que diz respeito às relacionadas ao mundo do trabalho. 
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Em paralelo buscou-se realizar uma reflexão sobre a relação da IES com o mercado 

de trabalho. 

 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do estudo refere-se ao uso de duas modalidades 

metodológicas: pesquisa de levantamento bibliográfico, revisando o contexto 

histórico e conceitual dos temas competências, mercado de trabalho e formação 

profissional, o qual subsidiará à aplicação da pesquisa empírica, que teve por 

objetivo buscar dados sólidos e relevantes obtidos através da vivência dos 

entrevistados. A base de dados da presente pesquisa é composta por alunos do 

último ano do Curso de Gestão Empresarial da Faculdade de Tecnologia de 

Indaiatuba nos períodos noturno e vespertino, cuja finalidade foi a investigação mais 

pormenorizada do entendimento do aluno sobre o tema. 

Nesse sentido, o questionário foi estruturado em três blocos. No primeiro, 

foram solicitadas informações socioeconômicas sobre os sujeitos da pesquisa, para 

que fosse possível traçar o perfil dos universitários da Fatec Indaiatuba. O segundo 

foi composto de 61 questões que irão ser respondidas com cinco possibilidades de 

respostas, sejam elas: nunca (1); raramente (2); algumas vezes (3), quase sempre 

(4); sempre (5), e por fim no terceiro bloco está estruturado em questões que 

envolver as competências nos âmbitos institucional e profissional.  

Para elaboração da pesquisa foi considerado questões sobre as competências 

transversais e as expectativas dos alunos relacionadas ao curso e ao mercado de 

trabalho. Buscou-se compreender quais as percepções dos alunos sobre a 

importância do tema competências e se a IES propicia o desenvolvimento das 

competências transversais em sua grade curricular, buscando compreender a 

importância da Fatec-Indaiatuba na aquisição de tais competências. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A noção de competência e a reflexão sobre seu significado tem ganhado 

relevância em diferentes contextos sociais, em especial no que diz respeito à 

educação e ao trabalho. Em definições mais recentes, o conceito de competência é 

composto por fatores intrínsecos e extrínsecos, que influenciam o nível de 

desempenho profissional. Existem diversos modelos de competências de trabalho ou 
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profissionais segundo Alberici e Serreri (2005) e Moreno (2006), tais como: 

competências técnico-profissionais: são particulares de uma ocupação e 

necessárias para o desenvolvimento de uma atividade de trabalho específica; 

competências de base: são determinadas competências mínimas necessárias para 

o desenvolvimento de diversas atividades, tais como leitura e escrita e aritmética 

básica; competências transversais: estas são entendidas como atitudes, 

capacidades e habilidades do indivíduo, desenvolvidas ao longo da vida, que são 

ativadas pelo sujeito a fim de atuar de modo eficaz em diversas situações de 

trabalho sendo transferíveis de um contexto para outro. 

De modo geral, o desenvolvimento de tais competências está relacionado 

diretamente à formação dos profissionais, sendo de suma importância o papel das 

Instituições de Ensino Superior como detentoras e transmissoras de conhecimento, 

devendo capacitar além dos saberes técnico-específico, que já não são mais 

suficientes para o bom desempenho profissional, é necessário que o ensino superior 

desenvolva no aluno a percepção de seu papel diante da sociedade, despertando 

novos sentimentos, habilidades e capacidades, adequando-o a nova lógica de 

mercado, em que as necessidades mercadológicas em questão vão além da simples 

aquisição das competências técnicas. 

No decorrer da formação acadêmica, o estudante passa por diversas situações 

que faz com que ele adquira um novo pensamento ao lidar com situações 

vivenciadas dentro da universidade. O universitário passa por uma transição em que 

começa a captar o real sentido de sua formação e da profissão escolhida, 

construindo técnicas de análises interpessoais que faz com que ele se autoavalie de 

maneira eficaz e positivamente, trazendo mudanças significativas para sua vida 

acadêmica e pessoal. Alguns estudos sobre os impactos do ensino superior na vida 

acadêmica indicam que a experiência universitária promove o desenvolvimento 

psicossocial, as habilidades cognitivas, o crescimento intelectual e mudanças de 

atitudes e valores (PERRENOUD, 2002; CARDOSO, 2008). 

Nesta nova lógica do mercado, as empresas estão mais despertas 

relativamente à avaliação das competências da força de trabalho que pretendem 

recrutar tendendo, simultaneamente, a valorizar competências que estão muito além 

dos saberes técnicos e específicos associados a uma área profissional. Neste 

sentido, as Instituições de Ensino Superior encaram a missão de relacionar as 
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necessidades do mercado com os tipos de competências e habilidades adquiridas 

por seus alunos e que irá diferenciá-los em relação ao mercado de trabalho. 

 

6. RESULTADO 

A avaliação pode ter implicações tanto no âmbito pessoal e institucional, em 

que na visão pessoal pode estimular o desenvolvimento pessoal e o 

autoconhecimento, permitindo a identificação de competências já bem 

desenvolvidas, e outras que precisam passar por um processo de aprimoramento, 

idealizando um profissional que atenda às necessidades do mercado e saiba se 

posicionar em diferentes contextos, aumentando o potencial do profissional frente ao 

mercado de trabalho. Já no que diz respeito ao institucional, a avaliação pode servir 

como diagnostico para as instituições de ensino, em que na percepção dos alunos 

algumas competências necessitam ser mais desenvolvidas e estão relacionadas 

diretamente ao ambiente educacional à aplicação do teórico com o prático. 

No primeiro momento, os alunos foram provocados a se autoavaliar, 

considerando um conjunto de competências em que deveriam analisar em qual das 

alternativas se enquadravam, estimulando seu senso crítico na verificação de 

determinadas características de sua personalidade e reconhecendo emoções e 

situações que vivenciam dentro da sala de aula e no ambiente de trabalho, 

relacionando-as a aplicabilidade de cada competência dentro da suposta situação. 

A fim de identificar as competências mais adequadas para assertividade da 

pesquisa, foi realizada uma análise paralela, que sugeriu a escolha de seis 

competências consideradas as mais relevantes no objeto de estudo da relação 

educação-aluno-trabalho, sendo elas autoconhecimento (possuo consciência da 

minha personalidade e das minhas capacidades intelectuais?); assertividade (sou 

capaz de expor minhas opiniões claramente?); criatividade (tenho capacidade de 

interação e resolução de problemas exercendo minha criatividade?); cooperação 

(tenho características cooperativas?); liderança (tenho características de um líder?) 

e resiliência (sou flexivo e tenho controle emocional). 

Observou-se no decorrer da pesquisa que os alunos demonstram ter noções 

sobre o termo competências transversais e que prevalece as respostas “quase 

sempre” e “sempre”, demonstrando que em algum momento eles sentem possuir e 

utilizam de tais competências. Entretanto, um fato que se percebe ao analisar as 
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respostas é que muitas das vezes os alunos acabam confundindo as competências 

transversais com fatores da própria personalidade, envolvidas com os valores e 

crenças de cada indivíduo, no qual também são apontadas divergências quanto às 

competências que os alunos admitem possuir com relação àquelas praticadas no 

ambiente de trabalho.  

Os resultados obtidos indicam que os graduandos se consideram possuidores 

de tais competências, porém, possuem características que inibem outras 

competências, sendo imprescindível desenvolverem e aprimorarem, no qual está 

diretamente relacionada, isso demostra o gap na relação entre competências e 

alunos, visto que cada competência complementa uma a outra, algumas mais outras 

menos, porém de fato é estabelecida uma relação entre elas. 

Ainda sobre a percepção dos alunos sobre competências transversais, eles 

foram questionados a qualificar àquelas que consideravam ser mais importantes no 

que compete a relação do curso de Gestão empresarial e desempenho profissional, 

e conforme já constatado na primeira parte da pesquisa, os alunos reconhecem a 

importância das competências, o quanto elas contribuem para o bom desempenho 

profissional e acadêmico. Dentre as competências listadas os alunos consideram o 

trabalho em equipe, a comunicação oral, a resolução de problemas, o 

planejamento/organização e a capacidade de ouvir como sendo essenciais e de 

suma importância. 

Trabalho em equipe, capacidade de ouvir, comunicação oral e resolução de 

problemas na visão dos alunos são as que mais impactam ao olhar para o âmbito 

educacional e profissional, em que são as mais percebidas nas situações que 

vivenciam. Em meio ao cenário competitivo e incerto, tais competências demonstram 

serem essências, no qual os alunos enquanto profissionais terão que lidar com 

situações adversas que exigirão dos mesmos uma perspectiva apurada e 

diferenciada acerca das situações variáveis. 

O delineamento da terceira parte da pesquisa está relacionado à 

aplicabilidade das competências transversais no âmbito profissional e acadêmico 

sobre a autopercepção dos alunos. No primeiro momento os alunos foram 

questionados a responderem sobre o domínio de tais competências e em qual 

ambiente eles a desenvolveram, sendo, no trabalho, faculdade e outros. 
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Diante disso, os alunos atribuíram de forma consensual o desenvolvimento das 

competências transversais ao ambiente de trabalho, seguido pela faculdade. Isso 

pode ser explicado pelas diferentes situações que vivenciam nesses dois ambientes. 

No ambiente de trabalho, muitas vezes, é necessário se adaptar frente às diferentes 

situações e surpresas que podem ocorrer durante o dia. 

 Em um único dia, por exemplo, as pessoas estão expostas a diferentes 

problemas e na maioria das vezes, será solucionado de maneira diferente, com 

perspectivas diferentes. Outro fator que também influencia o desenvolvimento das 

competências no ambiente organizacional é o próprio local de trabalho que é 

constituído por diferentes pessoas, composta de idades diferentes (“choque de 

gerações”), personalidades diferentes e níveis de conhecimentos diferenciados, o 

que acaba influenciando o desenvolvimento das competências transversais. 

Apesar da didática da sala de aula, os alunos também estão sujeitos a lidar 

com diferentes situações, sendo receptivo a uma onda de novos conhecimentos e 

aprendizados em único dia. Assim como, o reconhecimento do importante papel da 

IES no desenvolvimento de tais competências, em que os alunos pontuam o 

trabalho em equipe, a comunicação oral, escrita e a criatividade como competências 

que foram desenvolvidas e aprimoradas no decorrer do curso, em que muitas vezes 

são aplicadas na prática. Uma vez que o papel da IES é preparar os alunos para o 

mercado de trabalho ela tem um papel importante no desenvolvimento das 

competências, pois possui a função de intermediar as relações entre o aluno e o 

mercado de trabalho, preparando-os para diversas situações da vida pessoal e 

profissional, desenvolvendo diferentes percepções acerca da resolução de 

problemas. O gerenciamento destas competências se torna um fator estratégico de 

diferenciação, uma vez que não se deve mais ser considerado apenas o 

conhecimento técnico e sim algumas habilidades e atitudes como fator de 

diferenciação.  

Tendo em vista a percepção dos alunos sobre o tema, quase que de forma 

unânime a IES é classificada como importante agente desenvolvedora de 

competências transversais. A faculdade representa um contexto facilitador no que 

diz respeito a desenvolvimento do jovem, no qual promove integração e ajuste em 

todos os âmbitos da sociedade. Uma vez que o papel da IES é preparar os alunos 

para o mercado de trabalho, as faculdades precisam ter como missão o 
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desenvolvimento de seus alunos sendo a junção dos conhecimentos técnicos e 

transversais, pois possui a função de intermediar as relações entre o aluno e o 

mercado de trabalho, preparando-os para diversas situações da vida pessoal e 

profissional, desenvolvendo diferentes percepções acerca da resolução de 

problemas. Considerando o curso em questão e o formato de ensino da faculdade 

tecnólogo é fundamental que a IES desenvolva uma visão crítica e analítica em seus 

alunos. O curso precisa acompanhar as exigências mercadológicas que estão em 

constantes mudanças, deslocando o eixo de desenvolvimento de conhecimentos 

para o desenvolvimento de competências, passando do conceito de ensinar para 

aprendê-lo. 

Um ponto que demonstra ser bastante crítico para os alunos e que pode ser 

um entrave na aquisição e desenvolvimento de competências é o que diz respeito a 

metodologia utilizada pelo corpo docente da faculdade, que de acordo com a 

percepção dos entrevistados, não condiz com o conceito de competências 

transversais, uma vez que as aulas na maioria das vezes não os estimulam. Uma 

parcela significativa diz que os métodos utilizados pelos professores atendem 

parcialmente, em que o principal ponto levantado é a didática, na qual as aulas não 

são dinâmicas e deveriam relacionar o conhecimento prático ao teórico, ou vice-

versa, sendo essa uma importante prática para o desenvolvimento das 

competências. Por mais que os professores tenham domínio sobre o conteúdo, 

precisam obter de uma metodologia que leve os alunos a desenvolverem autonomia 

intelectual. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em meio ao atual cenário brasileiro, que se encontra cada vez mais 

competitivo e incerto é exposto à tendência do atual profissional, em que são 

considerados além dos saberes técnicos, mas também o desenvolvimento das 

competências transversais, em que para a organização indivíduos possuidores de 

tais capacidades são tidos como geradores de valor e vantagem competitiva.  

Diante da pesquisa realizada com os alunos do último ano do curso de 

Gestão Empresarial e o estreitamento das relações acadêmicas e profissionais, foi 

identificado o aumento progressivo das exigências das organizações no que diz 

respeito ao perfil dos seus possíveis futuros colaboradores, em que tornaram 



9 

 

requisitos básicos possuir de capacidades multifuncionais, em um mix de diferentes 

habilidades, conhecimentos e competências, na qual essa junção formam as 

competências transversais. 

Uma das principais características da faculdade tecnológica é o mercado de 

trabalho no ensino e não o ensino para o mercado de trabalho. A educação 

tecnológica compreende a formação de profissionais, prepara pessoas para as 

constantes transformações da sociedade, em suma, está baseada em uma proposta 

além do convencional, ou seja, refere-se a um tipo de educação que transforma e 

inova. Que partindo deste pressuposto é evidenciada a importância da Instituição de 

ensino no desenvolvimento e aquisição de tais competências, como detentora e 

transmissora de conhecimento, além do papel de ponte na inserção ao mercado de 

trabalho, ainda mais no ambiente que a Fatec Indaiatuba está inserida. 

Uma grande característica da faculdade tecnológica é seu foco, diferente dos 

cursos de graduação convencionais, a instituição tem o intuito de formar 

profissionais de acordo com a demanda do mercado de cada região, isso explica o 

porquê dos alunos se sentirem satisfeitos com a instituição e preparados para o 

mercado de trabalho, pois a IES em análise, reforça a cooperação com o mundo de 

trabalho e as necessidades da sociedade. 

  No que diz respeito ao objetivo central da pesquisa na qual foi verificar a 

percepção dos alunos sobre o conceito de competências transversais, de modo 

geral, pode-se afirmar que os mesmos têm conhecimento, ou noção sobre a 

importância no que diz respeito ao tema, isso mostra que os alunos de gestão 

empresarial estão alinhados com as práticas do mercado e cientes das principais 

dificuldades relacionadas à mão de obra para as organizações, em que a 

observação do gap entre a demanda e oferta de profissionais no mercado, pode 

servir como fator motivacional para os alunos que querem fazer diferente dentro das 

organizações e buscam estar em constante desenvolvimento, conhecendo quais são 

as reais necessidades nas organizações relacionadas as força de trabalho. 

Portanto, no decorrer da análise dos dados é possível notar claramente que os 

alunos se sentem satisfeitos com o curso, com a faculdade e com o método de 

ensino e que a Fatec-Indaiatuba agrega e gera conhecimento aos estudantes e os 

preparam para uma inserção primorosa no mercado de trabalho. Nesse sentido, o 

ambiente acadêmico proporciona aos alunos vivenciar situações similares ao 
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ambiente organizacional. Apesar dos limites apontados na presente pesquisa, é 

visível a importância da IES na aquisição das competências transversais e, por 

conta disso, se faz necessário pensar na intensificação e no maior desenvolvimento 

das mesmas nos eixos formativos da grade curricular da Fatec-Indaiatuba, em que 

os próprios alunos ressaltam que apesar da satisfação com a faculdade a mesma 

não proporciona de forma efetiva o desenvolvimento e aquisição das competências 

transversais, pois o método de ensino adotado ainda encontra-se limitado ao modelo 

da educação nacional, no qual ainda possui grandes deficiências. 
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