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Resumo:
O presente artigo propõe compreender as conquistas e desafios encontrados pelos egressos do curso de
Administração da UTFPR – Câmpus Pato Branco, formados entre os anos de 2008 a 2012 em suas relações com
o mercado de trabalho. Partindo de uma abordagem quantitativa, utilizou-se como instrumento de pesquisa o
questionário de respostas fechadas, distribuído a 136 ex-alunos que possuíam seus e-mails cadastrados na
Instituição. A pesquisa obteve retorno de 75 respondentes, correspondendo a 55% do total do Universo
pesquisado. Esses dados possibilitaram caracterizar o perfil do egresso, a mobilidade salarial percebida pelo
mesmo durante e após a graduação em Administração, bem como identificar a contribuição do curso para a
realização profissional destes egressos. Neste contexto, encontraram-se homens e mulheres jovens, que residem
em sua grande maioria na Região Sudoeste do Paraná. Esses jovens perceberam progressão salarial e melhor
posicionamento em suas carreiras como consequência da formação acadêmica. No âmbito das ocupações, os
pesquisados estão distribuídos nas mais diversas áreas administrativas, porém, há destaque para o setor público e
para o setor financeiro. Em geral, os respondentes da pesquisa se dizem satisfeitos com os conhecimentos
adquiridos durante a graduação em Administração. Embora alguns tenham encontrado dificuldades em
relacionar os conceitos teóricos com a prática, a maior parte dos egressos se considera preparado para enfrentar
as atuais condições do mercado de trabalho.
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The graduates of UTFPR Management Course - Campus Pato Branco and the labour
market: achievements and challenges

Abstract
This paper seeks to understand the achievements and challenges faced by graduates of the course of
management course of UTFPR - Campus Pato Branco, formed between the years 2008 to 2012 in its
relations with the labor market. From a quantitative approach was used as a research tool the
questionnaire of closed questions, distributed to 136 ex-students who had their e-mails registered in
the institution. The survey achieved a return of 75 respondents, representing 55% of the researched
universe. These data enables to characterize the graduate profile, wage mobility perceived during and
after graduation in management, and identify the course's contribution to the job satisfaction of these
graduates. In this context, they met young men and women, who live mostly in the Paraná Southwest
Region. These young people realized salary progression and better positioning in their careers as a
result of academic education. Within occupations, respondents are spread in several administrative
areas, however, there is emphasis on the public sector and the financial sector. In general, survey

respondents say they are satisfied with the knowledge acquired during degree in Mangement. While
some have found it difficult to relate the theoretical concepts with practice, most of the graduates are
considered ready to face the current conditions of the labor market.
Keywords: Education, Graduates of Management, Labor Market.

1 Introdução
A crescente expansão da industrialização e da economia brasileira na década de 1960 resultou
no surgimento de grandes empresas equipadas com tecnologia complexa e um alto grau de
burocratização, demandando no mercado um profissional qualificado para lidar com essa
realidade e atender as diferentes funções de controlar, analisar e planejar as atividades
empresariais (CFA, 2011).
É neste sentido, que em 1965 a profissão de Administrador ganhou regulamentação legal com
a Lei nº 4.769, dando prioridade ao acesso no mercado profissional aos portadores de títulos
expedidos pelo Sistema Universitário (BRASIL, 1965). Porém, foi somente em 1985, através
da Lei nº 7.321 que a profissão de Administrador passou de uma visão singularmente técnica
para uma visão e papel multidisciplinar (BRASIL, 1985).
Devido ao processo histórico, a demanda deste tipo de profissional foi evoluindo assim como
a criação de instituições de ensino superior ofertantes do curso. De acordo com dados do
MEC, o ensino de Administração alcançou uma dimensão significativa na sociedade
brasileira. No ano de 2011 exatamente 951.393 pessoas concorreram a mais de 500.900 vagas
ofertadas em 2.333 cursos de administração no Brasil (MEC/INEP, 2011). Esse dado pode ser
comparado com o ano de 1954, quando existiam dois cursos de Administração em todo o país
– oferecidos pela EAESP e pela EBAP, ambos mantidos pela FGV (CFA, 2011).
Os dados apresentados demonstram que para uma crescente e rápida oferta de instituições
formadoras de pessoas com titularidade em administração, na medida em que o mercado de
trabalho se desenvolve e expandem-se a necessidade do profissional deste ramo. Da mesma
forma as exigências do mercado em relação à qualificação profissional e a diversidade de
conhecimentos também tem se ampliado.
Assim, é válido refletir como esses profissionais, preparados pelos cursos de administração,
estão se inserindo no mercado, assim como perceber a maneira que sua qualificação
profissional é reconhecida em suas relações de trabalho.
A expectativa para um egresso de curso superior é de que os conhecimentos e experiências
adquiridos durante a formação lhe forneçam melhores condições de trabalho. O mesmo ocorre
no âmbito empresarial, pois o que se espera do profissional graduado, é que este encontre-se
preparado para assumir novas responsabilidades. Tais responsabilidades são encaradas pelo
egresso como desafios, capazes de lhe assegurar recompensas individuais para sua carreira
profissional, essas recompensas são definidas como conquistas.
É neste contexto, que o presente estudo busca compreender a seguinte problemática: Quais as
conquistas e desafios encontrados pelos egressos do curso de Administração da UTFPR,
Câmpus Pato Branco, formados entre o período de 2008 a 2012 em sua relação com o
mercado de trabalho.
Acredita-se que os resultados desta pesquisa serão de grande importância na base decisória de
novos ingressantes para o curso, assim como poderá contribuir para uma análise crítica da

coordenação e corpo docente em relação ao direcionamento do curso na Instituição. Para
tanto, apresenta-se a seguir, o referencial teórico utilizado com a finalidade de propiciar base
científica à pesquisa, através do conhecimento de autores da área, os resultados da pesquisa e
análise dos mesmos, seguidos das considerações finais e referências bibliográficas.
2 O mercado de trabalho e suas teorias
A velocidade com que as mudanças mercadológicas se apresentam e a expansão dos cursos de
nível superior no Brasil, sejam eles presenciais ou à distância, evidenciam a oportunidade que
os jovens encontram na educação continuada em manterem-se competitivos em um mercado
de trabalho globalizado e inovador. Para Pochmann (2005), este processo começa a ter
relevância no país desde a década de 1970, quando a ruptura nas tradicionais normas de
produção, a concorrência intensa e a instabilidade econômica desencadearam a necessidade
por uma nova composição no emprego.
Os novos requisitos profissionais, indispensáveis ao ingresso e à permanência no
mercado de trabalho em transformação, seriam passíveis de atendimento somente
por meio de um nível educacional dos trabalhadores (POCHAMNN, 2005, p. 41).

O processo de valorização da formação profissional que se difunde no Brasil, além de
promover o desenvolvimento econômico, é vista como uma estratégia para melhorar a
empregabilidade. As pessoas buscam na aprendizagem formal, aumentar as chances
individuais de inserção no mercado de trabalho, revalorizando assim o papel da educação
(LEMOS, DUBEUX e PINTO, 2009).
Pesquisas recentes buscam justificar, teoricamente, as variáveis que influenciam o
desempenho dos egressos do ensino superior nas suas rotinas profissionais. Procura-se
entender se o rendimento acadêmico, bem como qualidades socioeconômicas como: gênero,
idade, estado civil, classe social, relações públicas, experiência de trabalho antes da conclusão
do curso, entre outras variáveis, interferem de forma efetiva na determinação da carreira dos
egressos.
Para tentar explicar as relações entre a educação e o desenvolvimento, surge em 1960 a teoria
do Capital Humano, que teve como seu principal elaborador Theodore Schultz. Tal teoria é
desenvolvida a partir do pressuposto de que o processo educativo produz atitudes e
conhecimentos que valorizam as capacidades e habilidades do indivíduo. Consequentemente,
esses fatores influenciam sobre o aumento em ganhos econômicos e sociais, elevando a
produtividade e os lucros dos trabalhadores além de impulsionar o desenvolvimento
econômico (SILVA, 2010b).
Esta teoria segue o seguinte raciocínio: As pessoas se educam; a educação tem como principal
efeito mudar suas habilidades e conhecimentos; quanto mais uma pessoa estuda, maior sua
habilidade cognitiva e maior sua produtividade; maior produtividade permite que a pessoa
perceba maiores rendas (SILVA, 2006).
Além da Teoria do Capital Humano, Machado e Machado (2011) sugerem a Teoria da
Segmentação do Mercado de Trabalho como fator complementar no desenvolvimento da
relação Profissional x Mercado de Trabalho. Esta teoria afirma que os fatores que irão
influenciar na mobilidade salarial e funcional do profissional dependerão do local onde este
está inserido e “são definidos segundo as características dos postos de trabalho” (SILVA,
2006, p. 133).

A Teoria da Segmentação do Mercado de Trabalho considera que as características pessoais
dos trabalhadores (raça, sexo, escolarização, experiência no emprego, entre outras) também
determinam o tipo de mercado em que os profissionais serão alocados (MACHADO e
MACHADO, 2011).
Outro aspecto relevante nesta corrente teórica é a diferenciação das classes sociais definindo
os mercados de trabalho. Lemos, Dubeux e Pinto (2009), ao citarem Bourdieu, ressaltam a
importância das relações culturais/sociais, combinadas à educação formal superior, como
propulsora das chances do diplomado converter a formação recebida em capital econômico.
Ou seja, esse princípio “abre portas para os bons empregos, para a boa clientela, para os bons
contatos que, em última instância, permitem aos filhos das elites econômica e/ou cultural
reproduzirem sua condição social” (LEMOS, DUBEUX e PINTO, 2011, p.6).
Diante deste aspecto, Bourdieu (1988 apud LEMOS, DUBEUX e PINTO, 2011, p. 8) afirma
que:
[...]o capital de relações mundanas que podem, dependendo do caso, proporcionar
‘apoios úteis’, capital de honorabilidade e de respeitabilidade que é indispensável
para se atrair ou assegurar a confiança da boa sociedade.

Sobre tal teoria, “é plausível questionar se a contratação de novos trabalhadores baseia-se
exclusivamente em critérios meritocráticos ou se elementos ‘aristocráticos’ são também
levados em consideração” (LEMOS; DUBEUX; PINTO, 2011, p. 3). Pesquisa realizada por
Ramos (2006) indica que o desemprego afeta de forma mais intensa os brasileiros que, apesar
da elevada escolaridade (curso superior completo), são procedentes de estrato social menos
favorecido. Porém, segundo o mesmo autor, o “berço” é fundamental para garantir a inserção
no mercado de trabalho, mas isso não significa que a educação não seja relevante no que
tange à empregabilidade.
Assim, as teorias procuram entender e explicar a empregabilidade, a distribuição de renda e o
comportamento dos profissionais, assumindo a importância da educação para a consolidação
profissional. Porém, reconhecem as peculiaridades de cada mercado e os aspectos pessoais
individuais como fator decisivo na condução de suas carreiras.
3 Metodologia
Para melhor compreender as relações dos egressos do curso de Administração da UTFPR –
Câmpus Pato Branco com o mercado de trabalho, a presente pesquisa parte de uma
abordagem Quantitativa pois, em concordância com Richardson (1999, p. 70), “possui a
intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação,
possibilitando uma margem de segurança quanto as inferências”. A população alvo deste
estudo foram os egressos formados entre os anos de 2008 a 2012. Esta escolha justifica-se por
corresponder às turmas formadas pela atual matriz curricular do curso, implantada em 2005.
Os alunos que concluíram o curso no ano de 2013 não fizeram parte da pesquisa por
considerar que estes estão em fase de adaptação ao mercado de trabalho e ainda não tiveram
tempo suficiente para sua consolidação profissional.
O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário de perguntas fechadas com opção de
múltiplas escolhas, permitindo ao entrevistado marcar apenas uma alternativa, sendo que o
mesmo escolhe aquela que mais se aproxima de sua realidade. As alternativas de respostas
são exaustivas e excludentes, desta maneira, é possível incluir todas as possibilidades de
respostas sem deixar dúvidas entre duas ou mais alternativas.

A aplicação do questionário foi realizada com o auxílio do aplicativo Google Docs. Este
aplicativo teve a função de estruturar o questionário gerando um link de acesso para ser
respondido on-line. As respostas foram devolvidas ao e-mail das pesquisadoras, permitindo a
formulação de gráficos para auxiliar na análise dos resultados.
O acesso aos egressos aconteceu através dos e-mails cadastrados na Secretária Acadêmica da
Instituição no momento da matrícula no curso. Com o objetivo de verificar a confiabilidade
do instrumento de pesquisa, este foi validado por meio de um Pré-teste. Desta maneira, foi
possível confirmar a funcionalidade do aplicativo Google Docs e esclarecimentos pertinentes
ao conteúdo, estruturação, clareza e escrita do instrumento de pesquisa.
O processo de coleta de dados iniciou com o envio do questionário através de
correspondência eletrônica a 136 egressos. Após um prazo de trinta dias apenas 42 egressos
fizeram a devolutiva. Acredita-se que esse baixo índice de respondentes foi consequência de
uma mudança nos endereços de e-mail. Em busca de uma amostra mais representativa do
universo pesquisado, as pesquisadoras entraram em contato com os egressos através de suas
páginas pessoais na rede de relacionamentos Facebook, deixando um recado individual em
suas caixas de mensagens com o link de acesso do questionário, solicitando colaboração com
o estudo. Tal processo resultou na devolutiva de mais 33 respostas, totalizando 75
questionários respondidos, o que corresponde a 55% do total do Universo de pesquisa,
caracterizando a amostra da mesma.
4 Apresentação e análise dos resultados
Os respondentes da pesquisa foram 59% do sexo feminino e 41% do sexo masculino, 11% são
formandos de 2008, 17% formandos de 2009, 25% formandos de 2010, 25% formandos de
2011 e 21% formandos do ano de 2012. Os dados revelaram um público jovem, a maioria
com idade entre 22 a 27 anos. Tendo em vista que a faixa etária comum para o concluinte do
ensino médio é entre 17 e 18 anos e que o curso de Administração da UTFPR-PB tem duração
de 4 anos, é possível analisar que o público alvo desta pesquisa está entrando jovem na
Universidade e concluindo o curso no período previsto. Havendo pouca variação para mais.
Esta afirmação pode ser complementada pela informação de que 96% dos egressos
pesquisados não possuíam formação acadêmica anterior ao curso de Administração.
Dos egressos do curso de Administração da UTFPR – PB do período de 2008 a 2012 a
maioria era proveniente da cidade de Pato Branco/PR (56%) e o restante (36%), da própria
região Sudoeste do Paraná (36%). Após o término do curso 76% dos pesquisados
mantiveram-se em sua cidade ou região de origem, 24% dos egressos mudaram-se de região,
Dos que mudaram, 59% vieram morar em Pato Branco/PR ou para a Região Sudoeste do
Paraná, enquanto 15% moram em outras regiões do Estado e 26% deste total estão morando
em outros Estados Brasileiros. Nenhum dos respondentes mora no exterior.
Assim, pode-se observar que os conhecimentos adquiridos durante a formação estão sendo
aplicados nas empresas locais, podendo contribuir para o desenvolvimento regional. Outra
observação é que o campo de trabalho ofertado na região Sudoeste do Paraná está absorvendo
a demanda de profissionais formados nesta área, pois os egressos que se mantiveram ou
mudaram-se para esta região estão empregados e atuando na área.
Os dados demonstraram que 51% do público alvo já atuava em setores administrativos
quando ingressaram no curso e que 67% dos egressos trocaram de setor ou emprego após a
conclusão do curso. Um alto índice de administradores trabalham no setor financeiro, uma

área exigente em relação à capacitação dos profissionais, e que curso de Administração da
UTFPR-PB tem atendido. Destaca-se também a alocação dos egressos no serviço público,
33% do total da amostra, que antes da formação em Administração representava 5%. A
procura pelo serviço público pode ser relacionada a almejada estabilidade.

Fonte: Dados de pesquisa, 2014.
Figura 1: Área de Atuação Após a Formação
No conceito sobre as Âncoras de Carreira, Gomes et al. (2011) apresentam estudos realizados
por Edgar Schein, que buscam reunir conhecimentos sobre a construção dos valores que
acompanham um indivíduo em sua atividade profissional e encontraram perfis profissionais
preocupados com a sensação de bem-estar gerada pela baixa volatilidade na sua carreira.
Esses indivíduos orientam suas decisões de carreira pautados pela segurança e estabilidade.
Corroborados por estudos do CFA (2012), que apresentaram o setor público como uma das
tendências promissoras para os profissionais de administração para os próximos 5 anos. Ao
responder o questionário desta pesquisa, os egressos relataram percepções positivas referentes
à contribuição do curso no acesso ao serviço público.
Quanto a renda, uma parte significativa (63%) dos egressos possuíam renda máxima de até 2
salários mínimos mensais antes de ingressarem no curso de Administração. Enquanto, 26%
não possuíam renda. Esses dados demostram que apesar de grande parte deste público já
possuir emprego antes de concluírem o curso, os salários não eram atrativos.
Após a formatura percebe-se aumento na renda dos egressos, visto que, a maior parte dos
pesquisados declarou possuir renda de 3 até 6 salários mínimos. Percebe-se também que
apesar de pequena parcela, há egressos com remuneração de até 10 salários mínimos (5%) e
até mesmo com renda maior de 10 salários mínimos (5%). Sobre os 3% que não possuem
renda, os mesmos não estão trabalhando no momento. O crescimento no aumento da renda
pode-se relacionar com a formação. De acordo com Silva (2010b), o processo educativo
produz experiências e conhecimentos que valorizam as capacidades e habilidades do
indivíduo, consequentemente, esses fatores influenciam sobre o aumento em ganhos
econômicos e sociais. Seguindo com este pensamento, Machado e Machado (2011), afirmam
que quanto mais uma pessoa estuda mais habilidades ela adquire, consequentemente sua
produtividade aumenta, resultando o aumento individual da renda.

Fonte: Dados de pesquisa, 2014.
Figura 2: Renda Atual (2014) dos Egressos de Administração
A teoria da Segmentação do Mercado define que além do investimento em educação, as
características pessoais do indivíduo também influenciam a renda do mesmo. O fator
determinante dependerá do mercado em que o egresso está inserido. Os dados da pesquisa
revelaram que 5% dos respondentes que recebem renda superior a 10 salários mínimos
mensais são do sexo masculino, porém dos 5% que recebem de 7 a 10 salários mínimos
mensais 75% são do sexo feminino. Dos 68% que percebem renda de 3 a 6 salários mínimos
mensais, 56% são mulheres e 54% são homens. Oservou-se também que, independente da
idade dos egressos, a média salarial é de 3 a 6 salários mínimos, pois esta é recebida por 65%
dos egressos de 22 a 27 anos; 66% dos egressos de 28 a 33 anos e 50% dos egressos de 33 a
39 anos. Assim, a idade também não influencia na realidade salarial. Os respondentes com
renda superior a 10 salários mínimos estão na faixa etária de 22 a 33 anos, e 75% destes
administram a própria empresa. Assim, percebeu-se que as caracteríticas pessoais analisadas
(gênero e idade) não demonstraram influência na renda.
Um dos fatores que pode explicar esse aspecto é a particularidade mercadológica. Para Gomes
Filho e Correa (1997) o mercado de trabalho pode apresentar barreiras à mobilidade, e estas
estão condicionadas às características do local onde o indivíduo desenvolve suas atividades
profissionais. Porém, essa realidade não é condizente com o público pesquisado, pois 75%
dos egressos que percebem maiores rendas (de 7 a mais salários mínimos mensais) moram na
Região Sudoeste do Paraná, assim como grande parte dos entrevistados que percebem rendas
menores. Sendo assim, conclui-se que o desenvolvimento dos egressos durante a formação em
administração influenciou a posição dos mesmos no mercado de trabalho, embora a maioria
encontra-se no mesmo patamar salarial.
Perguntados sobre como se sentiam em relação às exigências do mercado de trabalho atual,
20% posicionaram-se como profissionais bem preparados e 62% consideram-se profissionais
preparados. Os que se consideram pouco preparados representaram 18% dos pesquisados.

Fonte: Dados de pesquisa, 2014.
Figura 3: Preparação do Egresso quanto à relação com o mercado de trabalho atual

A perspectiva para um curso de administração é que este possibilite o desenvolvimento de
habilidades e competências que permitam ao seu egresso desempenhar sua profissão de
Administrador nas áreas que escolherem. Para os autores Neis; Soares e Neis (2012), a
cobrança do mercado de trabalho atual por trabalhadores mais preparados, demonstra a
importância do sistema educacional em estimular o desenvolvimento das competências
técnicas, interpessoais e conceituais, preparando o ingresso para o mundo do trabalho.
Neste contexto, observa-se que de acordo com as percentagens obtidas, o curso de
Administração da UTFPR – PB alcançou as expectativas dos egressos correspondentes ao
período pesquisado. Sobre os 18% dos egressos que se consideram pouco preparados com
relação às exigências do mercado de trabalho, pode-se sugerir o fato do curso de
Administração não possuir laboratórios e também pelo seu caráter generalista, ou seja, por
abranger o fundamento básico de todas as áreas administrativas e não se aprofundar em uma
área específica. O sistema educacional proposto pelo curso de Administração da UTFPR –
PB, não centraliza os ensinamentos em uma área específica, sugerindo a especialização na
pós-graduação para aprofundar conhecimentos mais técnicos na área em que o egresso atua.
Os respondentes avaliaram a aplicabilidade das teorias abordadas durante a graduação na
prática, e 27% consideraram que os conteúdos abordados contribuem totalmente na área em
que estão atuando, 61% disseram que a contribuição foi apenas parcial. Esse parecer pode ser
comparado com informações divulgadas pelo CFA através da “Pesquisa Nacional sobre o
Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades do Administrador”, que:
Se, por um lado, os Administradores declaram-se satisfeitos com o que aprenderam
nos cursos de graduação, por outro demonstraram ter encontrado dificuldades
quando de seu ingresso no mercado de trabalho, pela falta de conteúdo nas
disciplinas que os aproximassem das práticas (CFA, 2012).

No entanto, 62% dos egressos se consideram profissionais preparados para enfrentar o
mercado de trabalho. Esta informação indica uma possível necessidade de complementar a
formação, através de cursos de pós-graduação, cursos técnicos ou até mesmo outra graduação.
Neste sentido, torna-se relevante buscar respostas junto aos egressos sobre os aspectos que o
curso não contribui para enfrentar desafios e alcançar conquistas.
No que diz respeito aos desafios encontrados pelos egressos após sua formação acadêmica em
Administração, os mesmos tiveram a opção de marcar até 3 alternativas. Ter assumido
maiores responsabilidades em suas rotinas profissionais, foi a questão mais apontada pelos
respondentes (34%); ter maior visibilidade e cobranças em seu desempenho profissional
corresponde a 27% dos desafios encontrados. Este fato confirma a perspectiva imposta ao
egresso do ensino superior, em que o mesmo esteja capacitado para assumir novas
responsabilidades em seu ambiente de trabalho. Neis, Soares e Neis (2012, p. 2), contribuem
com tal afirmação ao relatar que:
O ingresso em um curso superior geralmente é cercado de grande expectativa,
marcado pela euforia e a idealização de que o novo ambiente educacional satisfaça
necessidades, promova mudanças pessoais e transforme o aluno em um profissional
capacitado.

Através dos resultados obtidos observa-se que esta expectativa se reflete também no ambiente
de trabalho que o egresso está inserido, assim como em seus superiores e colegas de trabalho.

Fonte: Dados de pesquisa, 2014.
Figura 4: Desafios encontrados pelos Egressos após sua formação
Outro aspecto denotado foi que 13 egressos despertaram o interesse em seguir carreira de
pesquisador (10% do total das respostas). Este aspecto pode ter ocorrido através do incentivo
e apoio dos professores aos acadêmicos que desejam publicar artigos científicos.
Quanto as conquistas alcançadas pelos egressos a partir das perspectivas esperadas no
momento em que aceitaram os desafios propostos, como consequência de sua formação, os
respondentes também tiveram a oportunidade de marcar até 3 alternativas. Os resultados mais
significativos demonstraram que solucionar problemas organizacionais a partir dos
conhecimentos recebidos durante a formação acadêmica e passar a ter maior status no
ambiente de trabalho foram as conquistas mais expressivas relatadas pelos egressos, ambas
representam 19% do total das respostas. Começar a participar dos processos decisórios da
empresa em que trabalham obteve índice de 17%; Obter promoções e consequentemente,
aumento de salário 14%; Obter maior status em seu ambiente profissional 10%. E os que
tiveram a oportunidade de abrir seu próprio negócio foram 6% do total de respostas.

Fonte: Dados de pesquisa, 2014.
Figura 5: Conquistas alcançadas frente ao mercado de trabalho como consequência da
formação em Administração

Conforme visto nas teorias citadas, a Teoria do Capital Humano reconhece o investimento
pessoal em educação como valorização das capacidades e habilidades do indivíduo,
aumentando a gama de escolhas disponíveis a ele. Le Boterf (1994), corrobora esta teoria, ao
afirmar que competência está vinculada a ação, aos resultados e realizações individuais. Além
de defini-la como um saber agir responsável reconhecido pelos outros, que agrega valor
econômico à organização e valor social ao indivíduo. A partir destes dados considera-se que
os egressos pesquisados foram reconhecidos em seus âmbitos de trabalho e obtiveram sucesso
em sua trajetória profissional. Além do que, conforme demonstrado pela pesquisa, o público
pesquisado é representado por jovens, capazes de inovar e renovar os conhecimentos pessoais.
Essas características possibilitam que os mesmos se coloquem em situação de aprendizagem
permanente, fazendo com que a oportunidade de expandir suas carreiras seja ainda maior.
Apesar dos egressos considerarem que as disciplinas contribuíram parcialmente na relação
com o mercado de trabalho, 72% destes consideram que o curso como um todo contribui ou
contribuiu para a progressão profissional. Esse fato aponta para outras questões envolvidas no
processo de formação do egresso além das disciplinas. Para Silva (2010a), o processo de
formação não acontece somente na sala de aula, aspectos como o ambiente, a estrutura, a
disponibilidade dos docentes, a qualidade dos materiais e as relações externas à instituição
também influenciam no aprendizado. Neste sentido, as experiências adquiridas através do
convívio com outros profissionais, o network com empresários locais, visitas técnicas e feiras
acadêmicas são alguns fatores que o curso de Administração da UTFPR – PB possibilita a
seus alunos e que auxiliam no complemento da formação.

Fonte: Dados de pesquisa, 2014.
Figura 6: Contribuição do Curso para a Progressão da Carreira Profissional
Ponderando que 72% dos pesquisados consideram que o curso contribuiu ou contribui muito
para a progressão de sua carreira profissional e 85% dos egressos consideram-se satisfeitos ou
muito satisfeitos com os conhecimentos e experiências adquiridos, conclui-se que o referido
curso formou profissionais relevantes para o mercado. O curso foi classifico com 4 estrelas
pelo Guia do Estudante da editora Abril por 3 anos consecutivos (2012, 2013 e 2014) e a nota
4 no ENADE, em uma escala de 0 a 5, desde 2006, quando o curso começou a ser avaliado.
Todavia, a percentagem dos resultados em contrário, não deve ser ignorado. Faz-se necessário
uma reflexão sobre os motivos envolvidos por estas opiniões. As frustrações pessoais em
relação a divergência entre teoria e prática e a inexperiência, ambas abordadas na teoria da
Segmentação de Mercado podem justificar este contexto.
Diante do exposto, considera-se que além da formação acadêmica, o conhecimento individual
pessoal de seus valores e aptidões auxiliam na trajetória da carreira profissional. Em
concordância com Gomes (2011), realizar um feedback de sua carreira e as decisões futuras
poderá ter maior valor se a pessoa tiver conhecimento sobre sua orientação pessoal para o
trabalho, seus motivos, seus valores e sua autopercepção de talentos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A universidade é uma etapa que tem se tornado essencial para o desenvolvimento intelectual,
profissional e financeiro das pessoas que buscam inserir-se de maneira diferenciada no
mercado de trabalho. Partindo deste princípio, acredita-se que este trabalho atendeu sua
finalidade, pois agiu como fornecedor de informações sobre a imagem do curso e da
instituição no ambiente externo, contribuindo para o aperfeiçoamento do processo de
formação de administradores, uma vez que trouxe uma avaliação a partir das perspectivas dos
ex-alunos.
Por entender que o egresso é produto da universidade que atua na sociedade, podendo
contribuir com sua opinião e sobre as potencialidades e as limitações de sua formação, essa
pesquisa não pretende esgotar o tema, podendo ser aplicada em outro período, pois é
contextualizada em tempo e espaço. Acredita-se que a realidade dos futuros egressos deste
curso possa ser diferente, principalmente pelo fato de que a partir do ano de 2010 o processo
de seleção de alunos da UTFPR passou a ser realizado somente pelo SISU (UTFPR, 2014).
Este método de seleção ampliou o acesso à educação superior, rompendo fronteiras e
possibilitando que alunos de diferentes regiões do país se encontrem na mesma universidade.
Esse fato trouxe para UTFPR - PB diferentes perfis de alunos modificando a cultura, os
costumes e as experiências vividas pela nova geração de alunos do curso de Administração,
trazendo uma nova perspectiva para os futuros egressos.
A partir das análises obtidas pelos resultados da pesquisa, percebeu-se algumas questões
necessárias de serem melhor exploradas, pois 18% dos egressos pesquisados, consideram
terem encontrado outras conquistas que não foram mencionadas nas opções de respostas. As
questões sobre as dificuldades e a aplicação das teorias abordadas durante o curso na prática,
poderão ser ampliadas. Neste aspecto, sugere-se novos estudos que complementem as
questões que não conseguiram ser abordadas por esta pesquisa, como por exemplo, egressos
que ocupam cargos de coordenação ou gerência assim como aqueles que buscaram
aperfeiçoamento através da continuidade nos estudos.
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