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1. RESUMO 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo aprofundar a compreensão sobre as            

dificuldades dos estudantes no que se refere ao mercado de trabalho. Alguns jovens             

frustram-se com as expectativas de ingresso e estabilidade rápida, essas          

dificuldades aliadas a transformação da sociedade e expansão da tecnologia fazem           

com que o grande diferencial competitivo das organizações exigem as atribuições           

desenvolvidas na qual atuam, podendo assim atendê-los de forma imediatista,          

pautado pela junção interna dos processos e também pelo desenvolvimento de           

habilidades para se adaptar às mudanças mercadológicas. Com isso, vimos a           

necessidade de pesquisar e trazer argumentos que nos façam entender quais as            

causas que dificultam a inserção desses estudantes no mercado de trabalho em sua             

área de atuação e o que pode ser feito para facilitar esse processo de inserção ao                

mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Mercado de trabalho.Engenharia.Universitários.Dificuldade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com os dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e             

Estatística - o número de desempregados no Brasil foi de 13,2 milhões de pessoas              

no primeiro semestre de 2018. Diariamente vemos na mídia o número de            

desempregados existentes no país, e logo em seguida o número de vagas no             

mercado, parece incoerente porém ouve-se que esse alto número de desemprego           

se dá por conta da não existência de profissionais qualificados.  

O mercado de trabalho vem apresentando grandes transformações nos         

últimos anos, há menos ofertas de trabalho nos modelos formais com carteira            

assinada e benefícios trabalhistas, aqueles que conseguem trabalho sofrem com          

alta carga de atividades e com a competição. Não tem sido fácil se inserir no               

mercado de trabalho, e mais difícil é manter o trabalho que se tem. 

O problema é ainda maior para as pessoas que almejam conquistar um            

diploma para ter um diferencial e que buscam se qualificar através do ingresso na              



faculdade, o estudante espera que durante seus estudos possa adentrar ao           

mercado e vivenciar na prática o que aprendeu na faculdade, porém em uma             

pesquisa desenvolvida pelo SEMESP (Sindicato das Mantenedoras de Ensino         

Superior) vemos um cenário diferente, a partir de dados colhidos no primeiro            

trimestre de 2017, vimos que 34,3% dos formandos se encontram desempregados e            

18,7% não estão trabalhando em sua área de formação, contabilizando 53% do total             

estudantes que estão prestes a se formar. O diagnóstico comprova que a crise vem              

afetando bastante este grupo, que busca uma melhor oportunidade de emprego por            

meio do ensino superior mas que ainda não tem muita experiência no mercado de              

trabalho e por isso sofre esse problema do desemprego. 

Baseado em Veloso e Dutra (2010), o mercado para os profissionais de            

engenharia, antes em ascensão, perdeu força e o novo cenário assusta e o             

estudante que está prestes a se formar em engenharia, menor disponibilidade de            

vagas e o aumento do número de candidatos tornam cada oportunidade mais            

competitiva e o mercado de engenharia mais agressivo.  

O foco deste trabalho é pesquisar quais as dificuldades que os estudantes            

dos cursos de engenharia encontram para ingressar no mercado de trabalho para            

atuar em sua área de estudo?  

Na tentativa de responder a tal questionamento, produzimos duas hipóteses          

que corroboram para essa dificuldade, sendo elas: 

H1 - O currículo cursado não é suficiente para um bom posicionamento do             

estudante no mercado. 

H2 - Os programas de incentivo e/ ou parcerias com empresas           

especializadas ofertados pela instituição de ensino  não atendem a demanda.  

Para dar suporte a essas ideias e entendermos melhor o contexto,           

apresentaremos ao longo do artigo dados factuais que nos ajudem a entender o que              

alimenta essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

http://www.semesp.org.br/site/pesquisas/mapa-do-ensino-superior-2017/


3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo geral identificar as dificuldades que os           

estudantes do cursos de engenharia se deparam para ingressar no mercado de            

trabalho na área.  

Como objetivos específicos vamos comparar se as competências exigidas         

pelo mercado estão de acordo com o que é oferecido nas grades de cursos de               

engenharia e avaliar também se as parcerias e/ou os programas de incentivos são             

suficientes para atender a demanda de universitários desta área..  

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia de trabalho utilizada será a de pesquisa bibliográfica, a partir            

de materiais publicados em livros, artigos, sites e dissertações, com o objetivo de             

abordar a dificuldade dos estudantes de entrar no mercado de trabalho, relatando            

fatos existentes e a partir disso obter um maior entendimento acerca do assunto. 

Realizamos uma entrevista não estruturada com o responsável pela agência          

talentos de uma faculdade do município de Guarulhos, que é responsável por fazer             

uma ponte para o aluno entre a universidade e o mercado de trabalho, onde              

obtivemos dados importantes para a nossa pesquisa.. 

Baseado em Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita a partir do            

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos           

e eletrônicos, como livros e artigos científicos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Introdução ao Mercado de Trabalho 

Baseado em Teixeira (2002), vemos que mesmo com o passar dos anos, o             

mercado de trabalho continua competitivo e com um número cada vez maior de             

profissionais oferecendo seus serviços, conseguir um lugar satisfatório no mundo do           

trabalho vem se tornando algo difícil.  

Se há algumas décadas atrás um diploma universitário era praticamente uma           

garantia para um emprego bem remunerado ou uma boa colocação no mercado de             

profissionais autônomos, hoje a realidade é bem diferente. Conquistar um espaço           



no mercado não depende apenas de um diploma, mas também de características            

pessoais, competências específicas e redes de relações que tornem o profissional           

atrativo para a empresa contratante.  

A crise dos empregos, para alunos de curso superior, não é devido apenas a              

função do crescente contingente de profissionais que deixam nas faculdades a cada            

ano.  

Há também uma redução no número de empregos oferecidos, uma vez que            

as transformações gerenciais e operacionais ocorridas em diversos setores da          

economia têm levado a um crescimento da produção e da oferta de serviços com              

recursos humanos cada vez mais reduzidos. Não são poucas as pessoas que            

concluem seus cursos achando sua formação insuficiente, como se isso fosse,           

necessariamente, devido a má qualidade ou desatualização do curso ou ainda uma            

desvinculação entre a teoria acadêmica e a realidade no mundo profissional. 

Estudo elaborado em 2018 pelo Instituto IPSOS a pedido do Grupo            

Santander, ouvindo mais de 9 mil estudantes e professores em 19 países, cerca de              

850 no Brasil, mostra que a inserção no mercado de trabalho precisa ser melhor              

para 54% dos universitários e docentes entrevistados.  

O que implica maior atuação das instituições de ensino na busca por            

convênios, bolsas de trabalho e outros serviços que podem ser promovidos pelas            

universidades, bem como o fomento ao empreendedorismo. Para 63% do total de            

849 ouvidos no Brasil, as universidades ainda não preparam os alunos totalmente            

para as competências exigidas pelas empresas.  

Os dados reforçam a crença de que a universidade brasileira é voltada muito             

mais ao ensino do que à pesquisa, principalmente entre os professores. Mesmo            

assim, os alunos (65%) demonstram um grande interesse em se dedicar à pesquisa.             

A opinião da maioria é que a educação de qualidade depende de os recursos              

também serem alocados para a área de pesquisa. Na visão dos respondentes, a             

falta de financiamento (31%) é o principal obstáculo para isso, seguido de excesso             

de burocracia (20%) e falta de tradição e cultura em pesquisas (18%). 

Baseado em Brom (2006), vemos que as universidades, ao prepararem seus           

estudantes para o atendimento das necessidades mais urgentes do mercado,          



preparam-o para uma realidade que em breve não mais existirá. Ao entrar no             

mercado de trabalho dotado exclusivamente de conhecimento instrumental, de         

utilização imediata, está condenado a uma curta vida profissional.  

A universidade deve visar, ao contrário, o atendimento das necessidades do           

próprio estudante, ou seja, uma consistente base cultural, de sólido conhecimento           

científico, de emancipação e realização profissional. Ao ensinar seus estudantes a           

compreender a realidade de forma crítica, ao ensiná-los a aprender, a universidade            

estará preparando-os para todas as transformações futuras do mercado trabalho.  

5.2 Engenharia e suas dificuldades de inserção no mercado de trabalho 

É importante entendermos o que é e que representa a engenharia para a             

humanidade, de acordo com a definição do Comitê de Certificação de Engenharia e             

Tecnologia dos Estados Unidos de 1982, a engenharia é a profissão na qual o              

conhecimento das ciências matemáticas e naturais, obtido através do estudo,          

experiência e prática, é aplicado com julgamento no desenvolvimento de novos           

meios de utilizar, economicamente, os materiais e forças da Natureza para o            

benefício da humanidade. 

Bazzo & Pereira (2006) na página 08 de seu livro conceituam engenharia            

como: 
Uma profissão que é fruto do trabalho de milhares de pessoas           
que, ao longo dos tempos, estudaram, arriscaram, investiram anos         
de suas vidas, que se decepcionaram e que exultaram com os           
resultados de suas soluções. Mais que isso: esta é uma profissão           
que precisa constantemente renovar seus arsenais de       
‘mentes-de-obra’ bem qualificadas, inquietas, criativas, dispostas      
a batalhar e a ultrapassar limites, curiosas. 

 

Sem dúvidas a engenharia é uma profissão imprescindível para qualquer          

nação, pois faz parte de tudo que a sustenta e move, porém assim como qualquer               

outra área, os profissionais que escolhem se dedicar a ela sofrem com as             

oscilações e dificuldades do mercado de trabalho. 

Ainda de acordo com o estudo feito pelo SEMESP, a área de engenharia foi a               

única que não teve saldo positivo de empregos, sinal de que os setores de              

infraestrutura e indústria ainda precisam se recuperar da crise. Essa escassez de            

vagas aliada à uma falta de vivência prática dos estudantes durante o curso, acaba              



por alimentar essa dificuldade dos universitários de engenharia de se posicionar no            

mercado de trabalho. 

Com base em Bispo & Santos & Abreu (2017), cada vez mais, se exige do               

engenheiro soluções mais eficientes, econômicas, ergonômicas, ecológicas e        

principalmente mais humanitárias para os antigos problemas da sociedade.  

A formação do Engenheiro cada vez mais ampla do que era há tempos atrás,              

o que interessava era basicamente sua formação técnica, hoje essa formação           

técnica/científica é somente um dos pré-requisitos para a atuação profissional. 

Além daquela formação básica, voltada para as funções generalistas do          

engenheiro, os novos currículos de engenharia devem permitir uma formação mais           

abrangente, que propicie ao aluno sensibilidade para as questões sociais e           

ambientais, capacidade para o trabalho em equipes multidisciplinares, capacidade         

de gerenciamento da informação, administração de processos e ainda estimular a           

sua criatividade e inovação.  

Dentro deste contexto a Universidade deve ter ou passar por um           

planejamento, para dar ao estudante ferramentas que possam fazê-lo atender os           

interesses gerais da sociedade, tanto aqueles mais imediatos como também          

aqueles a médio e a longo prazo. 

 

6. RESULTADOS  

Com base na pesquisa que fizemos e nas informações apresentadas vimos           

que o ingresso no mercado de trabalho marca a vida de qualquer pessoa, a mesma               

começa a ter que pagar as próprias contas, ter mais responsabilidades e uma             

vivência diferente da que está habituado. Logo é possível perceber que não dá para              

aprender tudo na universidade, pois o dia a dia é muito amplo e variado. É possível                

também que nas escolhas da pessoa ao longo do curso, ela acabe por priorizar              

mais a formação teórica do que a prática, então, quando é hora de ir para o                

mercado de trabalho, não há experiência suficiente para atender as expectativas de            

determinado processo seletivo ou da própria pessoa. 

O ensino oferecido pelas universidades no Brasil está cada vez mais           

deslocado das reais necessidades do mercado. Os cursos em geral são muito            



teóricos, os conceitos são apresentados de maneira desconectada uns dos outros, e            

não são oferecidas atividades práticas que tragam vivências aos estudantes.  

Analisando as informações dispostas no CBO (Classificação Brasileira de         

Ocupações), vimos que na descrição de cargos na grande maioria das áreas de             

atuação relacionadas à engenharia são exigidos requisitos técnicos (formação         

especializada na área, exercício de ao menos 3 anos na profissão, conhecimento            

específico em softwares/equipamentos/máquinas, tempo de estágio mínimo) e        

somente com o currículo oferecido pelas faculdades o estudante não consegue           

atender à grande maioria dos requisitos, pois o ensino é mais teórico e carece de               

uma experiência na prática que poderia ser adquirida através de visitas a empresas             

do ramo, uma grade curricular mais técnica que vislumbre a preparar o aluno para a               

profissão que ele pretende exercer.. 

Com base nos dados fornecidos por uma faculdade do município de           

Guarulhos no 1º semestre de 2018, vimos que a mesma possui parceria de             

oportunidade de emprego com cerca de 40 empresas da área de engenharia e por              

outro lado temos por volta de 200 alunos prestes a se formar, ou seja, a oferta de                 

vagas das empresas parceiras não atende a demanda de alunos que desejam atuar             

na área. 

Tudo isso contribui para a dificuldade dos universitários ingressarem no          

mercado de trabalho e mesmo quando conseguem a inserção encontram um           

cenário complicado muito pela falta de vivência prática que poderia ter sido            

praticada de melhor maneira durante o curso. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas informações apresentadas, vimos que o mercado trabalho          

como um todo é extremamente competitivo e atualmente passa por altos e baixos             

constantemente. 

E como vimos o papel da faculdade como facilitadora da inserção do aluno             

no mercado de trabalho é fundamental e carece de algumas melhorias, pois o             

currículo cursado ainda é deficitário e não está totalmente conectado com o que as              

empresas demandam atualmente. 



Além disso, outro ponto facilitador seria um maior incentivo por parte das            

faculdade à programas e parcerias com instituições especializadas em estágios e           

oportunidades de emprego, pois se durante o curso o aluno já consegue uma             

experiência no mercado de trabalho atuando em sua área de estudo, ele terá muito              

mais facilidade em sua vida profissional. 

Concluímos que o mercado de trabalho atualmente é muito concorrido e           

somente possuir um diploma deixou de ser imprescindível, às empresas demandam           

experiência técnica e vivência no cargo a ser ocupado e por isso a faculdade é               

fundamental para uma boa transição do universitário à sua carreira profissional.  

É necessário uma melhora no currículo ofertado, buscando trazer mais a           

parte prática de cada profissão ao invés de focar tanto na parte teórica e também               

um esforço maior para que o aluno vivencie na prática a profissão que escolheu,              

seja por meio de um estágio ou até mesmo pela inserção dele ao mercado de               

trabalho. 
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