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Resumo: Esse estudo visou averiguar a inserção dos egressos do curso Bacharelado em
Administração, de uma Universidade Pública do Estado de Roraima, no mercado de trabalho,
elucidandosobre os diferencias do curso sob a coerência entre satisfação e empregabilidade
dos egressos.Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um estudo descritivo, com
tratamento qualitativo e quantitativo, utilizando de dados secundários obtidos a partir dos
relatórios oficiais do Ministério da Educação, do Conselho Federal de Administração e do questionário
enviado aos egressos formadosno período de 2006 a 2016.Os resultados corroboraram com o perfil

do mercado de trabalho roraimense visto a maioria dos respondentes atuarem no serviço
público e em funções conexas a profissão. Apontaram que acreditam na profissão, entretanto
poucos procuraram aprimorar seus estudos na área, sendo que alguns buscaram segunda
formação, em outra área. De forma geral assinalaram satisfação com a Universidade, com a
profissão e preparação que tiveram, alertando para a necessidade de uma aprendizagem mais
prática.
Palavras-Chave: curso de administração, egressos, mercado de trabalho
1. Introdução
O Ministério da Educação (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), realiza, anualmente, o Censo da Educação
Superior no qual coleta informações sobre as Instituições de Educação Superior (IES), no
Brasil.
Essas informações subsidiam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), para fins dos cálculos dos indicadores de Conceito Preliminar de Curso (CPC),
instituído pela Portaria nº 4, de 5 de agosto de 2008; e do Índice Geral de Cursos (IGC),
instituído pela Portaria nº 12, de 5 de setembro de 2008.
Acrescentado ao CPC e ao IGC, o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de
Estudantes (ENADE), são indicadores de qualidade nas IES, sendo instrumentos de avaliação
da educação superior brasileira. Esses instrumentos são necessários para avaliar a qualidade
do ensino superior, visto o acréscimo do número de IES no Brasil, bem como o crescimento
do acesso à educação superior.
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Paralelo ao aumento de IES, o curso Bacharelado em Administração tem suscitado
grande demandapela

sociedade devido a amplitude e importância da atividade

desseprofissional no âmbito empresarial, podendo os mesmos atuarem nas esferas pública e
privada, em funções diversas.
Corroborando a esse contexto, o Conselho Federal de Administração (CFA) afirma
que o surto de ensino superior, e em especial o de Administração, é fruto da relação que 370
existe, de forma orgânica, entre uma expansão e o tipo de desenvolvimento econômico
adotado após 1964, calcado na tendência para a grande empresa, incidindo a requerer mão-deobra de nível superior para lidar com essa realidade (CFA, 2005).
Desta forma, é imperativo que as IES se abarcam de estratégias e ações para
acompanhamento de seus egressosobtendo informações no que concerne a situação destes no
mercado de trabalho, visto que o Parecer do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de
Educação Superior (CNE/CES)nº 0134, de 2003, aprovado em 04/06/2003, adverteque as IES
“responderão pelo padrão de qualidade do Curso de Graduação em Administração [...]
comprometendo-se por preparar profissionais aptos para a sua inserção no campo do
desenvolvimento social, [...] resultando, não propriamente um profissional “preparado”, mas
profissional apto às mudanças e, portanto, adaptável.” (CES/CNE, 2003).
Nesse sentido, essa pesquisa teve como objetivo averiguar a inserção dos egressos do
curso Bacharelado em Administraçãode uma Universidade Pública de Roraima,no mercado de
trabalho, bem como a satisfação com a profissão. Para tanto, buscou verificar as áreas de
atuação, ramo de atividade, cargo ocupado, faixa salarial recebida e aprimoramento dos
estudos; além de explanar os diferencias do curso sob a coerência entre satisfação e
empregabilidade dos egressos.
2. Referencial Teórico
2.1 O Curso Bacharelado em Administração, no Contexto Brasileiro
Segundo o CFA, o ensino de Administração está relacionado ao processo de
desenvolvimento do país, sendo marcado por dois momentos históricos: o primeiro pelo
governo de Getúlio Vargas, de caráter nacionalista; o segundo, pelo governo de Juscelino
Kubitschek, caracterizado pelo tipo de abertura econômica de caráter internacionalista (CFA,
2005).
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A tabela 1 sintetiza o processo histórico do curso, no Brasil:
Tabela 1 – Histórico do Curso de Administração, no Brasil
1941

1946
1952
1954

1965
1973
1991

Criado o primeiro curso de Administração de Negócios - ESAN/SP,
embasado no modelo do curso da Graduate School of Business
Administration da Universidade de Harvard
Criada a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo
Criada a Escola de Administração Pública e de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro
Surge a Escola Brasileira de Administração de Empresas de São
Paulo, vinculada à FGV e é instituído o primeiro currículo
especializado em administração
A profissão de administrador é regulamentada pela Lei nº 4.769, de
09 de setembro, de 1965
Criada a ANPAD – Associação Nacional dos Programas de Pósgraduação em Administração
Criada a ANGRAD – Associação Nacional dos Cursos de
Graduação em Administração
Fonte: Adaptado de CFA (2005); Stadtlober (2010)

Verifica-se, portanto, que a necessidade de mão de obra qualificada e
consequentemente a profissionalização do ensino da Administração ganhou ênfase maior na
década de 40, onde o objetivo seria formar um profissional apto a atender aos processos de
mudanças que ocorriam principalmente referente a questões econômicas e administrativas.
A Lei nº 4.769, de 09/09/65, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de
Administração, foi o ápice do processo evolutivo, instituindo que o acesso ao mercado
profissional seria privativo dos portadores de títulos expedidos pelo sistema universitário.
A mesma lei que regulamentou a profissão, também criou o Conselho Federal de
Administração (CFA) e os Conselhos Regionais de Administração (CRA), constituindo assim
uma autarquia federal, cuja regulamentação diz: “o Sistema CFA/CRAs tem como missão
promover a difusão da Ciência da Administração e a valorização da profissão do
Administrador, visando à defesa da sociedade” (CFA, 2005, p. 15).
Posteriormente, com a criação de um regulamento específico, o CFA fixou por meio
do Parecer nº 307/66, de 8 de julho de 1966, o primeiro currículo mínimo do curso de
Administração, que compreendia matérias de cultura geral, instrumentais e de formação
profissional.
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Atualmente, esse currículo deve atender a ResoluçãoCNE/CES nº 4, de 13/07/2005,
que em seu Art. 5º, pressupõe que a organização curricular esteja subsidiada por conteúdos
que acerbem as interrelações com a realidade nacional e internacional, por meio do uso das
tecnologias inovadoras que desvelem a interligação entre os núcleos de formação, os quais
fazem menção a: conteúdos de formação básica, profissional, de estudos quantitativos e suas
372

tecnologias e formação complementar.
2.2 Oferta do Curso de Administração – Brasil, Região Norte e Roraima
Segundo dados divulgados no último Censo da Educação Superior, realizado pelo
INEP, em 2016, o número total de instituições de educação superior no Brasil, distribuídas
entre Universidades, Centros Universitários, Faculdades, Institutos Federais e CEFET é de
2.407. Destas, 197 são Universidades – sendo 108 públicas (63 Federais, 39 Estaduais, 6
Municipais) e 89 privadas.
Desse universo, a tabela 2 resume o número de IES no Brasil, de Universidades e o de
IES no Estado de Roraima que oferecem o curso de Administração.
Tabela 2 – Dados Gerais dos Cursos de Graduação Presenciais e à Distância, por
Categoria Administrativa das IES, segundo os Cursos (Classe INEP) e os Programas
e/ou Cursos
Nº de IES que Oferecem o
Curso de Administração/Brasil
TOTAL
Públicas
Privadas

1.543
138
1.405

100%

Nº de Universidades que
Oferecem o
Curso de Administração
Presencial/Brasil
100%
529

Nº de IES que Oferecem o
Curso de Administração
/Roraima
100%
14

0,9%
40%
211
3
91%
60%
318
11
Fonte: Adaptado de Censo da Educação Superior, 2016

21,4%
78,6%

As Universidades situadas na região Norte do Brasil totalizam dezessete e estão assim
distribuídas:

Tabela 3 – Universidades conforme Região e Unidade de Federação
UNIVERSIDADES
TOTAL

Região Norte
17

Estado de Roraima
2
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Públicas
Federal
Estadual
Privadas

15
2
10
1
5
1
2
0
Fonte: Adaptado de Censo da Educação Superior 2016

Podemos observarque o número de IES que oferecem o curso de Administração no
Brasil e no Estado de Roraimaconserva-se mais na iniciativa privada; porém, ao analisarmos a 373
região Norte, o número de Universidades Públicas é maior (88,2%), contra 11,8% da
iniciativa privada.
2.3 O Perfil e o Mercado de Trabalho do Administrador
Teichler (2005), ressalta que as formas de desenvolvimento do ensino superior são
diferentes de uma região para outra e de um país para outro, pois há características peculiares
a cada localidade, assim como a vinculação do ensino superior com o mundo do trabalho tem
especificidades de cada região.
Segundo àquele autor, ao analisarmos o desenvolvimento acadêmico e as necessidades
de mercado verificamos que, atualmente, muito mais do que a busca de um diploma, o
profissional precisa estar preparado para as mudanças.
Nesse sentido, o Parecer CES/CNE nº 0134, de 2003, ressalta que
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Administração
devem refletir uma dinâmica que atenda aos diferentes perfis de desempenho a cada
momento exigidos pela sociedade, nessa “heterogeneidade das mudanças sociais”
sempre acompanhadas de novas e mais sofisticadas tecnologias, a exigir contínuas
revisões do Projeto Pedagógico de um curso para que ele se constitua a caixa de
ressonância dessas efetivas demandas, através de um profissional adaptável e com a
suficiente autonomia intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às
necessidades emergentes”. (PARECER CES/CNE, 2003).

Corroborando ao que diz Teichler, Morosini (2004) afirma ser emergente discutir a
empregabilidade dos egressos do ensino superior, bem como a necessidade de aprendizagem
continuada, visto as exigências que o mercado de trabalho ambiciona.
Para Stadtlober (2010, p.59),
as práticas de sala de aula e as teorias nem sempre aliadas à realidade de mercado e a
própria formação, que é generalista na sua concepção, fazem com que os egressos,
logo ao sair da faculdade, busquem a especialização. Para conseguir, no entanto, o
sucesso profissional e manutenção da sua empregabilidade terão que,
necessariamente, buscar uma educação e aprendizagem continuada.
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Já o Sistema CFA/CRAs desenvolveu a Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação
e Oportunidades de Trabalho do Administrador (2015), publicada em 2016, apresentando o
perfil e as tendências do mercado de trabalhopela concepção dos Administradores, dos
Empregadores e dos Professores. A pesquisa esclarece que “as empresas buscam por
profissionais que tenham uma visão voltada para o segmento de seus negócios, que conheçam
todas as áreas da organização, que tenham capacidade de exercer liderança e de trabalhar o 374
clima motivacional das equipes” (CFA, 2015, p.77).
Os resultados da Pesquisa indicaram a seguinte identidade para o Administrador:
“formador, líder e motivador de equipes; articulador e coordenador das áreas da organização;
profissional que atua com visão sistêmica/holística da organização; otimizador da utilização
de recursos e com foco em resultados” (CFA, 2015, p. 29).
Complementando o perfil do Administrador, a Resolução CNE/CES nº 4, de
13/07/2005, em seu Art. 3º, faz menção que
o Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado do
formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais
do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento
qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando
flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações
diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do
administrador (CNE/CES, 2005).

Já a Lei nº 4.769, de 1965, em seu Art. 2º, estabelece que o profissional em
administração possui a competência para a feição de pareceres, relatórios, planos, projetos,
arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior.
Nesse sentido, o CFA (2015) destaca que as áreas mais promissoras para o Bacharel
em Administração são: consultoria empresarial, administração pública direta, administração
pública indireta (Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, Fundação de Direito
Público, etc), instituições financeiras e industriais; ocupando cargos de Gerência, Analista,
Coordenação, Presidência/ Proprietário/ Empresário, Diretoria, Técnico, Assessoria,
Supervisão, Assistência e Auxiliar.
3.Metodologia
Essa pesquisa foi classificada como sendo um estudo descritivo com tratamento
qualitativo e quantitativo.
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Para Gil (2010) o objetivo principal da pesquisa descritiva é a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre
variáveis, destacando também que há dentro desse grupo de pesquisa aquelas com objetivo de
estudar as características de um grupo e as que visam à identificação de níveis de
relacionamento entre variáveis.
Quanto à pesquisa qualitativa podemos compreender, conforme a definição de Leite 375
(2008), que esse método é o que não se utiliza de ferramentas relacionadas a estatísticas,
sendo normalmente utilizados em pesquisas de cunhagem teórica.
Já a pesquisa quantitativa tem ênfase em análises numéricas (GIL, 2002), onde os
dados secundários foram obtidos a partir dos relatórios oficiais do MEC/INEP, CFA e do
questionário enviados aos egressos.
Malhotra (2001) afirma que as pesquisas qualitativa e quantitativa se relacionam de
maneira complementar. Desta forma, a análise qualitativa agregou dados descritivos partindo
da compreensão do contexto em que os dados são retirados (BOGDAN; BIKEN, 2003); já a
análise quantitativa foi utilizada para permitir a quantificação dos resultados, onde a
representatividade da população permite construir um retrato da população alvo da pesquisa
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
O objeto de estudo foi os egressos do curso Bacharelado em Administração, de uma
Universidade Pública de Roraima, formados entre os anos de 2006 a 2016, que somavam um
total de 228; porém, limitou-se aos que constavam o contato no Departamento de Registro e
Controle Acadêmico da IES, que somavam 137. Destes, 17 contatos retornaram, totalizando
120 e 34 responderam ao questionário. Portanto, a unidade de pesquisa perfez 15% do total de
formandos do período; porém atingiu 28,3% dos que constavam contato.
A coleta de dados foi realizada por meio de questionário enviado em formato
eletrônico – e-mail, na plataforma Google, sem a necessidade de identificação do respondente.
Na concepção de Gil (2010) o questionário é uma técnica de investigação composta de
um conjunto de questões que serão submetidas a indivíduos, a fim de se obter informações
sobre temas como conhecimento, comportamento, crenças e outros.
Richardson (2012) complementa proferindo que os questionários cumprem as funções
de descrever características e medir determinadas variáveis de um grupo social.
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O questionário foi estruturado com perguntas fechadas e composto por 3 partes. A
primeira destinada a verificar o gênero, ano de conclusão do curso, situação profissional após
a graduação – se trabalhando, em qual ramo de atividade, cargo ocupado, faixa salarial
recebida e se fezalguma pós-graduação ou outro curso.
Na segunda parte, foram apresentadas algumas afirmativas sobre a formação recebida
no curso no qual deveriamassinalar “sim” ou “não”.
Na terceira, deveriam apontar, numa escala do tipo Likert de 5 pontos, que variava
entre (1) Muito Insatisfeito, (2) Insatisfeito, (3) Indiferente, (4) Satisfeito, (5) Muito
Satisfeito, sobre a satisfação em relação ao curso e a profissão.
Os egressos puderam responder ao questionário durante os meses de novembro e
dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
4. Análise dos Resultados
Dos 34 respondentes, 18 (53%) são do sexo feminino, 16 (47%), do sexo masculino, e
o ano de formação, bem como sua representatividade de participação está apresentado a
seguir:
Tabela 4 – Ano de Formatura
Nº de Formandos
Respondentes
01
2006
02
2007
01
2008
04
2009
02
2010
02
2011
00
2012
02
2013
03
2014
08
2015
07
2016
02
Não responderam
TOTAIS
228
34
Fonte: Informações Departamento de Registro e Controle Acadêmico, da IES(2017);Dados da Pesquisa, 2018
Ano

Nº de Formandos
no ano
32
05
14
27
27
21
08
15
33
08
38

Comparando o número de formandos ao de respondentes, em geral o retorno foi
abaixo de 15%; porém nos anos de 2007 e 2015 obteve a participação acima de 40% dos
formandos.
A figura 1 explicita a situação profissional após a graduação.
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Figura 1 – Situação no Mercado de Trabalho, Após Formatura

377

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018

A grande maioria (47%) já se encontrava trabalhando em outra área quando
formaram;enquanto 23% atuavam na área, perfazendo o total de 70% os que se encontravam
inseridos no mercado de trabalho.
Foram perguntados se no momento da pesquisa estavam trabalhando, se positivo qual
o tipo de empresa, ramo de atividade e o cargo ocupado. Dois respondentes informaram que
não estavam trabalhando e os 32 que estavam, 24 atuam em empresas públicas, 7 em
empresas privadas e 1 em empresa própria.
O ramo de atividade e o cargo ocupado estãorepresentados na figura2.
Figura2 – Cargo Ocupado e Ramo de Atividade que Trabalha

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018
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A maioria atua no setor de serviço eem cargos diversos, corroborando ao que destacou
oCFA (2015) sobre as áreas mais promissoras, bem como os cargos para o Bacharel em
Administração.
A faixa salarial recebida está evidenciada nafigura3
Figura3 – Remuneração: Faixa Salarial Atual

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018

Os 35% que recebem acima de R$ 5.000,01 ocupam os cargos de gerencia, chefia,
administradores, subtenente, sargento de operações, um técnico (educação), um professor
(serviço público) e o sócio/proprietário.
Os que recebem a faixa salarial de R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 (0,6%) são 1 assistente
e 1 analista, ambos do setor de educação; e na faixa salarial de R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00
estão ocupando os cargos supervisor (indústria), 1 administrador e 1 assistente (educação), 2
técnicos (serviço) e 1 secretária executiva (serviço).
Os respondentes que recebem a remuneração de até R$ 1.500,00 ocupam cargos de
auxiliar (serviço), assistentes (1 do comércio e 1 da educação) e um professor da rede pública.
Quando indagados se fizeram ou estariam fazendo um curso de pós-graduação, 24
(70,6%) responderam que não, enquanto 10 (29,4%) responderam positivamente; destes, os
motivos que os levaram a realizar uma pós-graduação foram: interesse em atuar na área
acadêmica (5), exigência do mercado (2), complementar a formação (1), evolução pessoal e
profissional (1) e incentivo da empresa (1).
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A área da pós-graduação mais buscada foi Gestão de Pessoas (4) e as demais em
Marketing, Educação, Coaching, Produção, Tecnologia da Informação, Gestão de Projetos e
Gestão em Saúde.
Foram indagados se fizeram ou estavam fazendo algum curso, em outra área;12
responderam positivamente e as áreas procuradas foram: Direito (3), Ciências Contábeis (3),
Tecnologia da Informação, Segurança Pública, Licenciatura em Letras, Educação Física, 379
Ciências Econômicas e Medicina.
Na parte II do questionário foram apresentadas algumas afirmativas para que
assinalassem “sim” ou “não”, conforme apresenta a figura4.
Figura 4 – Formação Recebida

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018
*NI – Não Informou
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Grande parte dos egressos assinalaram ter tido muitos conteúdos teóricos,
proporcionando bom conhecimento da profissão; porém, 64,7% dos respondentes não ficaram
satisfeitos com os métodos e teorias aplicadas no ensino.
Apesar de afirmarem não terem tido aulas práticas, 67,6%conseguiram colocar em
prática as qualificações desenvolvidas no curso; contudo, para uma média de 64,7% faltou
aprendizagem e conhecimento prático para melhorar sua qualificação e colocação no mercado 380
de trabalho.
Em geral, acreditam na carreira do administrador e apontaram terem se tornado um
profissional melhor após a conclusão do curso; entretanto, somente 47% fizeram registro no
CRA.
A terceira e última parte foi destinada a saber sobre a satisfação com o curso e a
profissão.
Quadro 1 – Satisfação com o Curso e a Profissão
Afirmativas
Qual a sua
satisfação com a
preparação
recebida na
Universidade
Qual a sua
satisfação com
relação aos
docentes do
curso
Qual a sua
satisfação com
os métodos e
teorias aplicados
no ensino
Qual a sua
satisfação com
relação à IES
Qual a sua
satisfação em
relação a
profissão no
Mercado de
Trabalho

Muito

Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito

Insatisfeito

Muito
Satisfeito

NI*

Média

Média

Insatisfação

Satisfação

1

5

2

21

4

1

17,6%

73,5%

0

9

7

16

1

1

26,5%

45,9%

0

13

4

16

0

1

38,2%

47%

0

5

7

17

4

1

14,7%

61,7%

1

8

8

14

2

1

26,4%

47%

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018
*NI – Não Informou

Os egressos pontuaram satisfação (com média acima de 60%) em relação a preparação
recebida e com a IES; porém, a satisfação em relação aos docentes, métodos e teorias
aplicadas no ensino e a profissão no mercado de trabalho ficaram com média abaixo dos 50%.
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5. Considerações Finais
O Estado de Roraima possui variáveis especificas relacionadas a economia e ao
mercado de trabalho – com grande dependência do serviço público; o que de fato foi
comprovado nesse estudo quando75% dos respondentes contestaramatuarem em empresas
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públicas.
A maioria ocupa cargos que exigem competências assinaladas e responsabilidade na função,
conforme pontuado pelo CFA (2015) e Resolução CNE/CES nº4, de 13/07/2005 e recebem
remuneração de acordo com a realidade do mercado de trabalho roraimense; somente um arriscou-se
em empreender.

Constatou-se a indisponibilidade da maioria naaprendizagem continuada,importante
para o sucesso profissional e manutenção da empregabilidade, conforme ressaltouStadtlober
(2010), Teichler (2005) e Morosini (2004).
De forma geral assinalaram satisfação com a Universidade e com a preparação que
tiveram, alertando para uma aprendizagem mais prática.
Esse estudo buscou a ciência sobre os egressos do curso de Administração deuma
Universidade Pública no Estado de Roraima, contribuindo como ponto de partida no que se
refere a registrar a inserção dos egressos no mercado de trabalho e a satisfação com a
profissão, sugerindo a sua continuidade e amplitude no que concerne ao acompanhamento dos
mesmos e dos futuros formandos.
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