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RESUMO 

 

 

Diante do turbulento cenário do mercado de trabalho e da existência de 

competição intensa por oportunidades, os profissionais se deparam com a necessidade de 

repensar suas carreiras. Seja para redirecioná-las totalmente ou para obter um complemento 

nas suas competências, habilidades, atitudes ou conhecimentos. As organizações escolhem 

seus empregados e as pessoas escolhem as organizações que pretendem trabalhar e aplicar 

seus esforços. Teoricamente é uma escolha recíproca que depende de inúmeros fatores e 

circunstâncias. Neste contexto este trabalho tem como objetivo analisar as razões de ingresso 

e expectativas profissionais de alunos que cursam Administração como segunda graduação e a 

relação destas expectativas com as demandas exigidas pelo mercado de trabalho. Para tanto, 

foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva com intermediários de carreira e com 

alunos e egressos do curso de Administração que já possuem outra graduação. As empresas 

parecem não ter resistência alguma com relação a profissionais com duas graduações, sendo a 

segunda Administração. Com relação à percepção pessoal dos intermediários vimos que 

alguns percebem como uma perda de tempo e de esforço o fato de cursar uma segunda 

graduação. Já com relação às razões que os levaram os respondentes a decidir cursar 

Administração como segunda graduação as principais foram: a identificação pessoal com a 

área, a complementação da primeira formação e a busca de uma formação mais abrangente. A 

maior expectativa foi agregar conhecimentos complementares à primeira formação. Como 

conclusão, baseados nas respostas dos intermediários, podemos dizer que as pessoas que 

buscam uma segunda graduação em Administração com a expectativa de uma recolocação 

mais fácil no mercado de trabalho não estão indo pelo melhor caminho, pois, talvez devessem 

buscar um aperfeiçoamento através de uma especialização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O governo federal investiu R$ 8,4 bilhões na expansão e reestruturação das 

universidades federais desde 2003. As vagas anuais de ingresso na graduação passaram de 

cerca de 110 mil, em 2003, para mais de 230 mil no ano passado. As matrículas em 

instituições federais passaram de 638 mil para mais de um milhão em sete anos (PORTAL 

BRASIL, 2012). 

Com esta expansão, que começou em 2003, o governo já implantou 12 novas 

universidades federais. Outros quatro projetos de lei criando instituições tramitam no 

Congresso Nacional. Com a expansão concluída, o Brasil terá 59 universidades federais 

distribuídas pelo país, além de 95 novos campi espalhados por todas as regiões (PORTAL 

BRASIL, 2012).  

O aumento de vagas, a criação de novas universidades e o crescimento dos campi, 

levando a educação superior pública federal para o interior do país, estão amparados em três 

ações: expansão das universidades, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Somente com o Programa Reuni foram criados 2.046 novos cursos. As universidades federais 

também são responsáveis por mais de 1.400 cursos de pós-graduação, sendo que mais da 

metade deles é de doutorado. Mestrados e doutorados atendem hoje mais de 70 mil 

estudantes. O Reuni permite e permitirá expandir em número e qualidade os programas 

existentes, com a contratação de professores doutores e com o aumento do número de bolsas 

de mestrado e doutorado em ritmo superior aos dos últimos anos (MEC, 2010). 

Dado que administradores são necessários para as organizações que tem uma 

gestão profissional, ainda há espaço no mercado de trabalho para aqueles que se capacitarem 

na área. Podemos ver um crescimento no número de cursos de graduação e matrículas em 

Administração (ADM), e sua chegada à primeira posição entre os maiores cursos de 

graduação em números de matrículas no Brasil, chegando a um total de 833.876 matrículas no 

ano de 2010 (PORTAL BRASIL, 2010). A democratização do acesso à educação superior não 

é um processo simples e está muito além da abertura de vagas nas instituições públicas. 

Envolve a participação de muitos atores, planejamento, definição de estratégias, avaliação 
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constante dos resultados, tomada de decisões, vontade da instituição, apoio político e 

financeiro (SOUSA E MELO e VIEIRA DE SOUSA, 2009). 

O acesso do aluno da rede pública ao ensino superior, há décadas, vem se 

tornando difícil para os alunos mais carentes depois da universalização do ensino público. As 

universidades públicas há muito se transformaram em celeiros de alunos das classes sociais 

mais privilegiadas e fomentadoras da exclusão social vigente no país. A realidade do acesso 

ao ensino superior público pelo aluno das redes públicas estaduais e municipais tem 

apresentado melhoras nos últimos anos, mas vê-se que elas têm sido lentas desde que o 

“argumento de inclusão” virou moda. Os cursos mais rentáveis continuam selecionando, na 

sua maioria, alunos da rede particular. Seria preciso a criação de mais oportunidades e o 

aprimoramento do argumento de inclusão, visto que, muitas vezes, o aluno da rede pública 

não consegue a média do argumento mínimo do curso. É verdade que o argumento mínimo de 

cada curso deve ser estabelecido para que não se ingresse num curso em que o aprovado não 

terá condições de acompanhá-lo, porém deve-se ver em qual situação isso deve ser adotado de 

forma mais criteriosa (SALES, 2010). 

Nos anos 1990 o principal fenômeno educacional foi a expansão do ensino médio. 

Nesse sentido, há que se considerar que a demanda pelo ensino superior tende a crescer. Outro 

ponto a destacar é que a grande maioria dos estudantes do ensino médio conciliou trabalho 

com estudo durante o curso. Isso evidencia que esses estudantes estão investindo em 

qualificação. Resta saber se esse investimento se compatibilizará com as demandas do 

mercado de trabalho por uma força de trabalho mais qualificada (LIMA e ABDAL, 2007). 

Para Alves (2005), as probabilidades de acesso à universidade são influenciadas por razões 

não exclusivamente intelectivas ou cognitivas, sendo estas determinadas, também, por razões 

econômicas. 

A seletividade social também se manifesta quando se observa que os candidatos 

de maior status social se encaminham para as universidades públicas e gratuitas e, nestas, 

geralmente optam pelos cursos de maior prestígio e que lhes proporcionarão maiores 

rendimentos, enquanto aos candidatos de menor status social resta se encaminharem para as 

universidades particulares e pagas ou, quando conseguem ingressar na universidade pública, é 

porque optaram por cursos de menor prestígio (AVENA, 2007). 

Para que a ampliação de estoque de capital humano se efetive, faz-se necessária a 

adoção de políticas de desenvolvimento global, que incluíssem não somente a escola e seus 
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recursos, mas que também incluíssem ações que melhorassem a qualidade do ambiente 

familiar e elevassem a formação do capital social da comunidade; desta forma se estaria 

atendendo a abordagem de que a educação eficaz decorre da interação estudante-família-

escola-comunidade, e em uma perspectiva de longo prazo, ocorreria contínua e 

cumulativamente. Ou seja, o estudante de hoje é também a sua história de vida. 

A noção de carreira é uma ideia historicamente recente, aparecendo no decorrer 

do século XIX, em sua acepção moderna, quer dizer: ”um ofício, uma profissão que apresenta 

etapas, uma progressão. Dito de outro modo, a ideia de carreira, nasce com a sociedade 

industrial capitalista liberal que está fundada sobre as ideias de igualdade, liberdade de êxito 

individual e progresso econômico e social”. (CHANLAT, 1995, p. 69). 

A ideia de gestão de carreira supõe estabilidade no emprego, boa remuneração, 

futuro profissional relativamente bem traçado e previsível, formação adequada e uma ética no 

trabalho. Hoje, todos estes elementos estão cada vez menos reunidos. Daí surge a pergunta: 

Como isso afeta as carreiras?  

O mercado de trabalho do mundo industrializado está fragmentado, temos um 

grupo de assalariados estáveis e bem remunerados, e em outro grupo encontramos um número 

crescente de desempregados e de pessoas que ocupam empregos precários, contratados ou 

temporários (MARRA et al., 2001). Outra questão do mercado é a lógica financeira da 

atualidade, que é cada vez mais questionada por ser de curto prazo, sem se preocupar com a 

estabilidade de emprego ou com a inovação industrial. Verificamos ainda um outro fenômeno 

que também pode afetar o desejo de fazer carreira: a questão da ética do trabalho, cada vez 

mais desvalorizada em muitos países industrializados. 

No momento atual, ainda segundo Chanlat (1996), somente aqueles pertencentes a 

uma categoria estável e os mais agressivos do grupo periférico podem almejar uma carreira e 

se apoiar sobre uma ética do trabalho. Como vimos anteriormente a crise do sistema 

educacional é outro elemento que pode afetar não só a questão do emprego, mas também as 

perspectivas profissionais. Desde o final dos anos 1970, observa-se uma questão na avaliação 

da carreira: a diminuição do horizonte profissional. Trabalhadores com 40 ou 50 anos de 

idade já são considerados velhos e ultrapassados, podendo ser substituídos por jovens cheios 

de energia e com salários menores. Assim, será que ainda podemos falar em carreira sem 

considerar as dinâmicas das transformações etárias da sociedade em que se inserem? 
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Tanto as mudanças no perfil da força de trabalho quanto na estrutura produtiva 

modificaram profundamente a análise da dinâmica do mercado de trabalho: a relação entre 

oferta e procura. Um dos aspectos mais relevantes foi o impacto sobre o equilíbrio 

ocupacional e industrial dos empregos, surgindo, em termos de demanda, uma nova 

flexibilidade (empregos temporários e turnos parciais), e em termos de oferta, altos níveis de 

desemprego que levaram a uma sobre-qualificação para o exercício de determinadas funções. 

Os estratos médios e baixos da força de trabalho passaram a enfrentar um maior desemprego e 

consequentemente queda de seus salários. Da mesma forma que ocorreu um aumento dos 

rendimentos em nichos novos e muito qualificados de ocupações acentuando as desigualdades 

no mercado de trabalho (LIMA e ABDAL, 2007). 

Outra questão ainda deve ser abordada em relação à inserção ou recolocação do 

trabalhador no mercado que é a forma pela qual os indivíduos chegam às oportunidades de 

trabalho. Sobre isso, as redes pessoais se sobressaem de modo muito mais proeminente que as 

instituições de intermediação (agências de emprego, empresas de trabalho temporário, e 

similares). Contudo, é extremamente relevante o papel desempenhado pelos agentes 

econômicos voltados à prestação do serviço de intermediação de oportunidades de emprego, 

sendo importantes especialmente nas grandes metrópoles. Várias empresas de porte 

significativo e operando em escala multinacional, também aumentaram a sua presença neste 

mercado de intermediação a partir dos anos 1990 (GUIMARÃES et al., 2007). Tais agentes 

fazem circular uma mercadoria especial: a informação sobre oportunidades de trabalho 

(GUIMARÃES, 2008).  

Diante deste turbulento cenário e da existência de competição intensa por 

oportunidades no mercado de trabalho, que os profissionais se deparam com a necessidade de 

repensar suas carreiras. Seja para redirecionar totalmente suas carreiras, seja para obter um 

complemento nas suas competências, habilidades, atitudes ou conhecimentos. Não podemos 

esquecer que o comportamento motivacional do indivíduo tenderá a busca da satisfação de 

suas necessidades até então menos, ou não satisfeitas, e que tais razões variam de pessoa para 

pessoa. Talvez, algumas sejam impulsionadas por aprendizagem, ou por dinheiro ou pela 

obtenção de reconhecimento, outras ainda estejam interessadas em segurança. 

Cabe lembrar, que as organizações escolhem seus empregados e as pessoas 

escolhem as organizações que pretendem trabalhar e aplicar seus esforços. Teoricamente é 

uma escolha recíproca que depende de inúmeros fatores e circunstâncias. 
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Neste contexto o presente trabalho pretende identificar e analisar as razões e 

expectativas profissionais dos estudantes que já terminaram outra graduação no seu 

redirecionamento para o curso de Administração, bem como analisar as exigências e 

demandas do mercado com relação a estes profissionais. 

 A importância deste estudo é mostrar que é possível identificar e destacar os 

principais razões que levam os estudantes universitários na escolha de um segundo curso de 

graduação, a fim de que, futuramente, os mesmos possam intervir na realidade de sua 

formação profissional, buscando alterar ou redirecionar a sua inserção no mercado de trabalho 

baseado em informações de intermediários de carreiras que conhecem as demandas do 

mercado. Já para as empresas, será um meio de ampliar os seus conhecimentos com relação à 

percepção dos seus empregados no que se refere a qualificação exigida. Assim, espera-se 

proporcionar às organizações um estudo que poderá ser utilizado futuramente como uma 

ferramenta de auxílio àquelas que buscam aprimorar os seus programas de qualificação 

interna no que tange aos benefícios oferecidos. Salienta-se, ainda, a importância deste 

trabalho como um referencial para as organizações interessadas para possíveis reflexões em 

seus programas de seleções de pessoal. As organizações poderão dispor de informações sobre 

o que os estudantes universitários de Administração buscam e priorizam em suas escolhas ao 

se depararem com outras oportunidades. Outro fato interessante é a possibilidade das próprias 

instituições possuir um estudo voltado ao seu público e diante disto utilizar as informações 

coletadas, a fim de utilizá-las na área de planejamento de disciplinas e ou de cursos de 

extensão. 

Por fim, é válido destacar que não foram encontrados trabalhos que abordem, com 

o mesmo enfoque, o tema e o problema propostos. Os trabalhos que tem como objeto o estudo 

de carreira, em sua maioria versam sobre a trajetória de iniciação profissional e são 

embasados em estudos realizados em diversas organizações, e outros versam sobre as 

escolhas dos alunos jovens, que cursaram Administração como primeira graduação. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as razões de ingresso e expectativas 

profissionais de alunos que cursam Administração como segunda graduação e a relação destas 

expectativas com as demandas exigidas pelo mercado de trabalho. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analisar como agentes intermediários de carreiras e as empresas percebem os 

profissionais que buscam Administração como segunda graduação; 

 Levantar o perfil dos alunos que buscam Administração como segunda 

graduação; 

 Analisar as razões que os levaram a decidir por iniciar uma segunda graduação; 

 Identificar os principais motivos que influenciaram na escolha do curso de 

Administração como segunda graduação; 

 Analisar a expectativa com relação a esta escolha e o que eles pretendem obter 

de vantagens na sua trajetória de carreira a partir desta decisão. 
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3 MERCADO DE TRABALHO 

 

 

Mercado de trabalho é entendido comumente como um “lugar” (eventualmente 

abstrato) onde o conjunto de ofertas e de demandas de emprego se confrontam e as 

quantidades oferecidas e demandadas se ajustam em função do preço (ROCHA DE 

OLIVEIRA; PICCININI, 2011). Já na visão de Horn (2009), o mercado de trabalho é um 

arranjo institucional no qual vendedores e compradores de trabalho realizam suas transações. 

Duas funções primárias são cumpridas por esse arranjo: por um lado, aloca a força de trabalho 

da sociedade entre diferentes usos produtivos; por outro, assegura renda aos que participam de 

suas transações. 

A característica do mercado de trabalho é altamente dinâmica, ocorrendo 

constantemente a entrada e a saída de pessoas. Existem fatores macroeconômicos, como a 

taxa de crescimento do país, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, os choques 

tecnológicos, os choques externos, etc., que podem influenciar diretamente esse fluxo, bem 

como fatores microeconômicos como: idade, escolaridade, gênero, condição na família, 

região geográfica, entre outros. A reestruturação produtiva da economia iniciada na década de 

1990 envolveu uma massiva realocação do mercado de trabalho por meio da mudança de 

produtividade, do choque de demanda e da mudança na estrutura de incentivo (SAMPAIO, 

2012). 

Granovetter (1995) sugeriu que a criação e a evolução de um mercado de trabalho 

dependeriam de certo número de condições sociais e políticas que contribuiriam igualmente 

ao seu funcionamento, o que é denominado "estrutura social do mercado". No caso das 

oportunidades ocupacionais, ou da procura de trabalho, por exemplo, haveria que ter em conta 

os "contatos" a partir dos quais as pessoas se tornavam sabedoras da informação pertinente, 

mesmo quando elas não estivessem disponíveis no mercado, em busca de uma ocupação. O 

encontro entre demandantes e ofertantes de trabalho não é nada trivial e pode se realizar por 

diferentes tipos de mecanismos, dentre os quais se destacam três: os procedimentos 

impessoais (como anúncios e agências de emprego), as candidaturas espontâneas (via 

prospecção direta junto aos empregadores) e os contatos pessoais, sendo este último o mais 

importante meio para localizar oportunidades de trabalho. 
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As políticas voltadas para o mercado de trabalho podem ser classificadas em dois 

grupos. A primeira diz respeito ao grau de flexibilidade do mercado de trabalho, sobretudo no 

que diz respeito ao custo da mão de obra, no sentido de que, quanto mais rígido for o mercado 

de trabalho, maior será a dificuldade na geração de emprego. A segunda categoria refere-se às 

políticas ativas no mercado de trabalho destinadas a melhorar o funcionamento desse mercado 

para beneficiar os desempregados, reduzindo o desemprego de grupos específicos e de longo 

prazo, como também às políticas de treinamento e iniciativas que levem à criação direta de 

outros empregos (RAMOS; REIS, 1997). 

As grandes mudanças sociais, políticas e econômicas, em escala mundial, 

refletem-se na vida cotidiana das pessoas, interferindo na realização do trabalho, nas unidades 

do comércio, nas estruturas empresariais e financeiras. O mercado de trabalho atual, diante de 

um desequilíbrio crônico, apresenta como traço mais marcante e ameaçador a crise do 

desemprego que atinge em escala dinâmica e crescente a massa trabalhadora dos países, até 

mesmo os mais desenvolvidos. As mudanças tecnológicas e organizacionais provocam 

impactos sobre a estrutura e as relações de emprego, bem como sobre a definição das 

ocupações, fazendo emergir dentro do mercado de trabalho um novo paradigma, que se 

desdobra tanto sobre as mudanças organizacionais quanto sobre o novo perfil profissional do 

trabalhador (PREVIDELLI; CÔRTES, 2011). 

Com relação ao mercado de trabalho no Brasil, uma das principais preocupações 

acerca da qualidade e do dinamismo diz respeito à formalização dos vínculos que se tornou 

um diferencial significativo em termos de inserção dos trabalhadores. Não podemos deixar de 

considerar o alto grau de heterogeneidade da informalidade no Brasil que agrega desde 

trabalhadores sem carteira assinada em distintos setores de atividade, bem como trabalhadores 

por conta própria, cujas características, em termos de ocupação, são igualmente diversas. 

Nesse sentido, pertencer ao mundo formal, além de ser um forte ativo no mercado de trabalho, 

é um importante termômetro do crescimento econômico do país (LIMA; ABDAL, 2007). 

Curi e Menezes-Filho (2006) analisaram o comportamento do mercado de 

trabalho brasileiro, no período entre 1984 a 2001, valendo-se dos dados longitudinais da 

pesquisa mensal de emprego (PME) e verificaram um aumento da transição da formalidade 

para a informalidade ao longo do tempo, após o controle das características observáveis dos 

indivíduos. Esse aumento ocorreu principalmente a partir de 1990, por causa da liberalização 

econômica e das mudanças na legislação do trabalho, ocorridas na Constituição de 1988. 
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Costanzi (2004), analisando a evolução do emprego formal no Brasil, entre 1985 e 

2002, apresenta dados importantes que merecem ser destacados. Ele aponta, em primeiro 

lugar, para a importância que o crescimento econômico acarreta no setor formal. Segundo o 

autor, para cada incremento de 1% do PIB real, o estoque de postos de trabalho cresceu 

0,87%. Em segundo lugar, é necessário observar as características dos vínculos criados nesse 

setor. O estoque de emprego formal, no período analisado, apresentou um aumento da ordem 

de 40%. Entretanto, os tipos de contrato de trabalho responsáveis por esse crescimento foram 

os contratos temporários (taxa de 9% a.a.) seguido dos contratos dos estatutários (6,4% a.a.). 

Os contratos de CLT foram os que apresentaram uma menor taxa de crescimento (2% a.a.). 

Analisando especificamente o mercado de trabalho dos profissionais de 

Administração, foram identificadas cinco áreas que são mais promissoras para os próximos 

cinco anos, segundo os empresários e empregadores. A consultoria empresarial foi a principal 

indicação para contratação, talvez influenciada pelo alto percentual de empresas de micro e 

pequeno porte no conjunto nacional considerando todas as organizações. O setor de serviços 

deverá absorver significativo número de Administradores, notadamente nas seguintes áreas: 

hotelaria e turismo, lazer e entretenimento, saúde e instituições financeiras. A ADM pública, 

indireta e direta, aparece como área que necessitará de Administradores para compor os seus 

quadros. Finalmente, o setor industrial aparece como forte indicação para a absorção de 

Administradores nos próximos cinco anos (MELLO et al., 2011). 

Quando os dados foram estratificados com relação aos mercados regionalizados 

nota-se que serão oferecidas mais vagas na área de consultoria empresarial, seguida de ADM 

pública direta e serviços. Também serão oferecidas boas oportunidades de trabalho na ADM 

pública indireta na ADM hospitalar/serviços de saúde e na área de hotelaria e turismo. 

Especificamente na região sul a consultoria empresarial, o setor de serviços e a ADM pública 

direta, nesta ordem, concentram os maiores números de indicações como áreas promissoras 

(MELLO et al., 2011). 

Ao falarmos de mercado de trabalho, não podemos deixar de mencionar que o 

próprio conceito de emprego vem sendo modificado e ajustado à nova realidade que se edifica 

sobre a sociedade de serviços. Esta nova tendência aponta para um maior volume de contratos 

de trabalho temporário e flexível, onde os profissionais de uma forma geral e em particular, os 

da área da ADM terão grandes oportunidades de emprego se souberem adaptar-se ao mundo 

da multifuncionalidade (PREVIDELLI; CÔRTES, 2011). 
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Com relação à inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, Tomás et al. 

(2008) citam que é possível constatar um adiamento nesta inserção, entre 1983 e 2001, tanto 

pelo aumento da idade da primeira ocupação, quanto pelo contingente de pessoas que 

permanecem inativas. A maior elevação na idade de inserção foi observada entre os homens. 

Um aumento na idade média de inserção no mercado de trabalho indica um prolongamento da 

condição de inatividade que não parece ser justificado apenas pelo prolongamento dos 

estudos, mas também pelas dificuldades decorrentes do mercado de trabalho e pelas mudanças 

culturais na transição para a vida adulta. Além disso, há o crescimento da participação 

feminina e consequente redução da participação e ocupação masculina. Ainda, para melhor 

compreender as transições que ocorrem no mercado de trabalho, é importante considerar os 

fluxos de estar empregado, desempregado e fora do mercado de trabalho e as probabilidades 

envolvidas em função de variáveis socioeconômicas e geográficas (SAMPAIO, 2012). 

O mercado, atualmente, mostra uma tendência de que os trabalhadores não 

possuem uma vaga de emprego garantida, mas possuem a flexibilidade de mudar de emprego. 

Isso pode causar insegurança nos indivíduos, já que a estabilidade em sua vaga de emprego 

fica prejudicada. Devido a tais alterações, os modelos tradicionais de carreira se deterioraram 

ao longo dos últimos anos. A carreira parece não ser mais ditada pela empresa, é o trabalhador 

que assume um papel cada vez mais essencial quanto à gestão da própria carreira. Atualmente 

há uma nova concepção de carreira em que se valoriza mais a responsabilidade individual. 

Mas, algumas organizações ainda tendem a serem exigentes nas experiências, qualificações e 

habilidades de candidatos a uma vaga de trabalho, só que não estão encontrando este 

profissional no mercado, pois ele custa caro demais e elas não estão dispostas a pagar. 

Sabemos que são socialmente complexos os mecanismos pelos quais se 

entrecruzam a oferta de trabalho e a procura de trabalhadores, e que tais mecanismos passam 

por instâncias não mercantis, tal como demonstrado por Granovetter (1973) a propósito do 

papel das redes sociais. Mais ainda, dificilmente o funcionamento do mercado de trabalho 

poderia ser adequadamente descrito pela imagem da díade formada pelo empresário que 

recruta e o trabalhador que se oferece no mercado. Esse funcionamento requer ser 

representado por um modelo mais complexo, já que diferentes formas institucionais se 

apresentam nele hoje. Tais formas, longe de convergirem apenas para os extremos dessa 

relação de força em que estariam o contratante e o contratado, distribuem-se por várias linhas 
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de tensão que podem ser mais bem representadas como convergindo para as extremidades de 

outra figura, a do triângulo.  

A articulação entre ofertantes e demandantes não se realiza por mecanismos 

unicamente mercantis de difusão da informação, mas pode ser também um subproduto de 

outras relações sociais. Nesse sentido, o funcionamento do mercado de trabalho, assim como 

de outros mercados, demanda que outras estruturas sociais subjacentes sejam examinadas para 

que se compreendam as formas de transmissão de oportunidades. Sendo assim, a novidade do 

mercado de intermediação de empregos é o próprio intermediador. É ele que forja a dinâmica 

de um “novo” mercado que se constitui no interior do próprio mercado de trabalho – o 

“mercado de intermediação das oportunidades de trabalho”. A partir do momento em que o 

intermediário se institucionaliza, a circulação da mercadoria “força de trabalho” passa a ser 

mediada por um terceiro, um novo agente econômico, que não se confunde nem com o 

comprador nem com o vendedor de força de trabalho. A existência do intermediário de força 

de trabalho, institucionalizado e operando em larga escala, constitui um evento recente na 

história dos mercados capitalistas do trabalho. Sua presença evidencia o paradoxo de uma 

situação na qual o aumento no número de agentes na transação de uma mercadoria pode ser 

um fator que racionaliza sua circulação, reduzindo custos para vendedores e compradores 

(GUIMARÃES, 2008; GUIMARÃES, 2009). 

Nessa conjuntura, as agências de emprego privadas e as empresas de trabalho 

temporário estão presentes para intermediar esta relação entre mercado de trabalho e 

trabalhador. Estas agências, em sua grande maioria, são movidas pelo intuito de fidelizar a 

empresa usuária, que contrata seus serviços para preencher vagas. Nesta disputa entre 

empresa e trabalhador, os intermediários estão do lado das empresas contratantes. Seu 

desempenho será tanto mais bem sucedido quanto maior for o número de empresas clientes e 

quanto mais rápida e eficiente for sua capacidade de encaminhar candidatos potencialmente 

recrutáveis. 

Como percebemos, o mercado de trabalho está em constante transformação e os 

atores destes cenários devem se adaptar para manterem-se ativos e conectados com estas 

mudanças. Pelo lado do trabalhador, esta adaptação passa por uma maior qualificação, 

especialização e também por uma necessidade de aumentar e cultivar uma rede de contatos 

que possam aproximar o candidato de alguma vaga. Já pelo lado das empresas, a principal 

adaptação, segundo Chahad (2003) é a chamada flexibilidade organizacional, que é a tentativa 
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das empresas para se adaptarem às mudanças institucionais, sociais, tecnológicas e 

econômicas. O estudo de Piccinini et al. (2005) cita como exemplos desta flexibilização o 

trabalho a domicílio, a terceirização, o trabalho temporário, a multifuncionalidade dos 

funcionários, o teletrabalho e a jornada de trabalho flexível entre outros. No entanto, dada a 

abrangência e diversidade de possibilidades de trabalho, é impossível que cada sujeito cultive 

contatos para acompanhar tudo o que acontece no seu meio, assim, um ator que começou a 

ficar cada vez mais importante é a figura do intermediário. Com a maior mobilidade do 

trabalhador e o crescimento dos diferentes tipos de contratos de trabalho as instituições de 

intermédio tornam-se os detentores das informações e especialistas nas redes de pessoas que 

estão atuando no mercado, chegando a ter um papel quase indispensável na recolocação 

profissional em alguns tipos de carreiras. 
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4 CARREIRA 

 

 

O conceito de carreira como trajetória da vida profissional é recente, apareceu no 

séc. XIX e quer dizer "um ofício, uma profissão que apresenta etapas, uma progressão" 

(CHANLAT, 1995, p. 69). O conceito de carreira pode ser dividido em duas fases: um 

conceito tradicional e um moderno, com uma ruptura que se dá a partir dos anos 1970. 

Na abordagem tradicional, ainda encontrada em alguns países, regiões ou 

empresas, a carreira é preponderantemente feita por um homem pertencente aos grupos 

socialmente dominantes. É marcada por relativa estabilidade e, progressão linear vertical; e 

existe certa estabilidade no emprego (CHANLAT, 1995, p. 72). Essa abordagem era 

consoante ao tipo de sociedade masculina e de certa estabilidade, comum até os anos 1970. 

Nessa perspectiva tradicional, há uma mentalidade de que os benefícios são direitos 

assegurados e de que as organizações empregadoras devem assumir a responsabilidade pelas 

carreiras de seus empregados. Em síntese, a carreira é da empresa, pois é ela que permite os 

acessos e gerencia o desenvolvimento. E o sucesso na carreira tradicional pode ser medido 

pelo quão alto se chegou na hierarquia da organização. 

Com relação ao modelo moderno de carreira, Chanlat (1995, p.72) os tipifica em 

quatro grandes tipos: 

Quadro 1 - Descrição dos tipos de carreira 

Tipos de 
carreira 

Recursos 
principais 

Elemento 
central de 
ascensão 

Tipos de Organização Limites 
Tipos de 
sociedades 

Burocrática 
Posição 
hierárquica 

Avanço de uma 
posição 
hierárquica à 
outra 

Organização de grande 
porte 

O número de 
escalões 
existentes 

Sociedade de 
empregados 

Profissional 
Saber e 
reputação 

Profissão, 
perícia 

Habilidades 
profissionais 

Organização de peritos 

Burocracia  

Profissional 

O nível de 
perícia e de 
reparação 

Sociedade de 
peritos 

Empreende-
dora 

Capacidade 
de criação e 
inovação 

Criação de 
novos valores, 
novos produtos 
e serviços 

Pequenas e médias 
empresas 

Empresas artesanais, 
culturais, comunitárias 
e de caridade 

A capacidade 
pessoal 

As exigências 
externas 

Sociedade que 
valoriza a 
iniciativa 
individual 
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Sociopolítica 

Habilidades 
sociais 

Capital de 
relações 

Conhecimento 

Relações 

Parentesco 

(Rede social) 

Familiar 

Comunitária de Clâs 

O número de 
relações 
conhecidas e 
ativas 

Sociedade de 
Clâs 

 

A abordagem moderna de carreira surge em decorrência de mudanças sociais, que 

são as causas do declínio da carreira tradicional, tais como a penetração crescente das 

mulheres no mercado de trabalho, a elevação dos graus de instrução, cosmopolitação do 

tecido social, a afirmação dos direitos dos indivíduos, a globalização da economia e a 

flexibilização do trabalho, entre outros (CHANLAT, 1995, p. 72). Assim, nessa abordagem 

não importa o sexo ou a origem social do indivíduo, pois todos podem fazer carreira. 

A partir daí surge um novo contrato entre os profissionais e as organizações, o 

contrato proteano. A denominação advém de Proteus, figura mitológica grega, que tinha o 

dom de se transformar e mudar de forma de acordo com a sua vontade em analogia a 

adaptabilidade e versatilidade exigida ao novo modelo de carreira (HALL; MIRVIS, 1996). O 

modelo proteano de carreira inclui três aspectos de destaque. Primeiro, ele abre novos modos 

de pensar o trabalho, pois as pessoas tendem a pensar no desenvolvimento de carreira como a 

ascensão dentro de uma única função ou empresa, mas o conceito proteano carrega a 

mobilidade consigo. Em segundo lugar, ele amplia o próprio conceito de carreira, pois existe 

uma tendência em associar carreira com o trabalho pago dentro de organização, ao passo que 

nesse novo contrato as atividades do trabalho são sobrepostas às fronteiras de uma empresa e 

de sua própria função, assim, ocorre o inverso, pois a fronteira de uma instituição termina no 

momento que o trabalho pode ser feito em casa e não se restringe a uma única função. 

Em terceiro lugar, esse conceito de carreira abre novos modos de pensar na 

relação entre empregadores e empregados, pois se tornou evidente que as pessoas 

competentes e ambiciosas passaram a tomar as rédeas de suas carreiras ao invés de entregar 

esse papel às organizações, o que as tornam mais requisitadas, isto é, com alto nível de 

empregabilidade, autonomia e adaptabilidade para assumir novas funções (HALL e MIRVIS, 

1996). No quadro 2 está uma comparação entre a carreira tradicional e a nova carreira. 

  



23 
 

 
 

Quadro 2 – Comparações entre a carreira tradicional e a nova carreira 

 Carreira Tradicional Nova Carreira 

Relação empregatícia 
Segurança no trabalho em 

troca de lealdade 

Empregabilidade em troca de 

desempenho e flexibilidade 

Fronteiras Uma ou duas empresas Múltiplas empresas 

Habilidades 
Específicas para aplicação em 

uma empresa 
Transferíveis para várias empresas 

Medidas de sucesso Pagamento , promoção, status 
Trabalho psicologicamente 

significativo 

Responsabilidade pela 

gestão da carreira 
Organização Individual 

Treinamento Programas formais No local de trabalho (on-the-job) 

Referencial Relacionada com a idade Relacionada com o aprendizado 

Fonte: adaptado de Sullivan (1999). 

 

O perfil do novo tipo de carreira, como identificado no trabalho de Arthur e 

Rousseau (1996), que a denomina carreira sem fronteiras, chegou ao Brasil no final do século 

passado e estabeleceu-se de modo inexorável. Algumas das características deste tipo de 

carreiras envolvem a falta de linearidade na evolução profissional das pessoas, o aumento na 

incerteza das previsões sobre as trajetórias profissionais, o baixo índice de permanência no 

mesmo emprego, a diminuição do vínculo empregatício e a transferência da responsabilidade 

do desenvolvimento profissional para o indivíduo. De acordo com o novo modelo, as carreiras 

se desenvolvem independentemente das organizações e indivíduo e das empresas.  

Um dos lados positivos desse movimento foi a perda da acomodação resultante do 

paternalismo das empresas, na medida em que o individuo, ao se responsabilizar pelo seu 

autodesenvolvimento, passou a se valorizar num mercado cada vez mais competitivo por 

talentos. O planejamento da sua carreira, bem como sua preparação para alcançar seus 

objetivos, passa a ser focado nas suas necessidades e não mais nas da empresa (TAVARES et 

al., 2010).  

O futuro é imprevisível e cheio de situações inusitadas que exigem respostas 

diferentes e muitas vezes imediatas. O preparo perante novos desafios pode se tornar o 

diferencial entre o sucesso e o fracasso no desenvolvimento profissional. É imperativo que o 

indivíduo saiba escolher os caminhos de sua própria carreira e tomar as decisões consistentes 

com os seus objetivos para maximizar sua chance de sucesso (TAVARES et al., 2010).  
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As novas concepções de trajetórias de carreiras têm em comum a desagregação do 

conceito de carreira atrelada a uma organização. A carreira deixa de significar um contrato do 

indivíduo com a organização para ser um contrato do indivíduo consigo mesmo e com seus 

ideais. A responsabilidade pelo desenvolvimento profissional se desloca da organização para 

o trabalhador. A este cabe traçar seu destino profissional, tendo como objetivo último a 

autorrealização. Na era da empregabilidade, a carreira passa a ser uma construção 

eminentemente individual, marcada por uma sucessão de escolhas autônomas do trabalhador, 

único responsável pelo fracasso ou sucesso desta trajetória. A experiência de trabalho é mais 

proativa, mais portátil, mais descontínua, menos previsível e mais improvisada (COELHO, 

2006). 

Atualmente, as relações entre a empresa e o trabalhador tornam-se cada vez mais 

frias, interesseiras e utilitárias. O trabalhador passa a utilizar a empresa como fonte de 

aprendizado e crescimento profissional. A lealdade total à empresa, antes um fator de 

diferencial entre os trabalhadores, é substituída por um comportamento predominantemente 

individualista por parte dos profissionais. Ao se restringir a lealdade, reduz-se a possibilidade 

de cooperação, e a ligação à empresa será mais de natureza financeira (MOTTA, 2006). 

Aprendizagem contínua e capacidade de tomar decisões passaram a fazer parte do 

processo de desenvolvimento. Esses conceitos são componentes da adaptação. O indivíduo 

que procura desenvolver-se, ou melhorar suas competências, estará cada vez mais próximo do 

que deseja ser. A acepção da palavra adaptação é estar apto, pronto para aprender ou entender, 

ter atitude proativa diante da mudança. Adaptabilidade significa a qualidade de estar apto a 

mudar, embora possa encontrar dificuldades, a ajustar-se às novas circunstâncias de 

imprevisibilidade e de condições de trabalho (COELHO, 2006). 

No quadro 3 temos as características identificadoras da carreira sem fronteiras 

segundo Tavares et al. (2010). 

  



25 
 

 
 

Quadro 3 – Características identificadoras da carreira sem fronteiras 

Características Descrições 

Indivíduo autoempresário 

Indivíduo irá desenvolver sua carreira em múltiplas organizações. 
Ele é o responsável principal pelo seu planejamento e 
administração. Ele deve ter capacidade de se “autoempresariar”, 
assumindo os riscos pelas mudanças em sua trajetória profissional. 
Ele deve ver a si mesmo como se fosse um negócio. Suas 
habilidades são transferíveis para várias empresas. 

Relação utilitária entre a 
instituição e o indivíduo  

A relação organização-indivíduo é mais fria, interesseira e utilitária. 
Essa ligação é basicamente de natureza financeira. 

Capacidade de adaptação 

Indivíduo deve ter adaptabilidade, ou seja, estar apto a mudar, 
embora possa encontrar dificuldades a ajustar-se às novas 
circunstâncias de imprevisibilidade e de condições de trabalho. A 
experiência de trabalho é mais proativa, mais portátil, mais 
descontínua, menos previsível e mais improvisada. 

Progressão associada a 
capacitação e desempenho 

A carreira é pautada pela valorização do desempenho, do perfil, do 
aprendizado permanente, da autoconfiança e da responsabilidade. 
Organização reconhece e dá sinais claros a seus empregados sobre 
seu desempenho. Progressão de carreira está ligada ao progressivo 
reconhecimento da expertise de um profissional em determinada 
área. Há também movimentação lateral em diversos segmentos 
organizacionais, propiciando uma abrangente visão de negócio. 

Organização como fonte de 
aprendizado e crescimento 

Trabalhador utiliza a empresa como fonte de aprendizado e 
crescimento profissional. 

Indivíduo com alto capital 
social 

Indivíduo possui forte rede de contatos profissionais. 

Carreira como forma de 
realização pessoal 

A carreira é um contrato do indivíduo consigo mesmo, com seus 
ideais. Trabalho deve proporcionar autorrealização e autoexpressão. 

 
Os indivíduos das sociedades do conhecimento do princípio do século XXI devem 

estar conscientes de que as suas questões relacionadas com o percurso profissional são apenas 

parte de um conjunto muito maior de preocupações acerca de como viver em um mundo pós-

moderno delineado por uma economia global e apoiado pela tecnologia da informação. Por 

exemplo, a questão do equilíbrio entre atividades de trabalho e atividades relativas à família 

está se tornando fundamental nas reflexões das pessoas acerca de suas competências e 

aspirações. O gerenciamento das interações entre os diversos domínios da vida tornou-se uma 

preocupação central para os inúmeros trabalhadores precários cujo emprego é aleatório, 

independente, temporário, externo, a tempo parcial ou ocasional. Uma das principais 

consequências das inter-relações entre os diferentes domínios da vida é que não mais 

podemos falar com convicção em “desenvolvimento de carreira” ou “orientação vocacional”. 

Ao contrário, devemos vislumbrar “trajetórias de vida”, nas quais os indivíduos 

progressivamente projetam e constroem suas próprias vidas, incluindo seus percursos 
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profissionais. Não são apenas os adolescentes que se confrontarão com a grande questão: o 

que eu vou fazer da minha vida? Ela está posta para todos, quando confrontados com uma 

série de grandes transições nas suas vidas, ocasionadas por mudanças na saúde, no emprego e 

nas relações pessoais mais íntimas (DUARTE, 2009). 

Diante do exposto, tem-se que estamos vivendo um momento conturbado no que 

diz respeito às carreiras profissionais. Estamos enfrentando um choque entre gerações mais 

antigas e as gerações atuais. Os tempos mudaram e as pessoas muito mais; os valores 

individuais, as relações de trabalho e a forma como as pessoas valorizam o trabalho 

interferem se alteram interferindo nas trajetórias profissionais. Cabe ao indivíduo que busca o 

desenvolvimento de uma carreira, em um primeiro momento, conhecer-se a si mesmo para 

depois situar-se no mercado de trabalho, perceber o ambiente em que está inserido. 

Reconhecendo tudo isso e tendo ciência de suas deficiências cabe a ele, então, buscar 

desenvolver-se pessoalmente, melhorando suas competências e habilidades conforme seus 

próprios planos. Somente assim ele estará cada vez mais próximo do que deseja ser. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

As pesquisas, segundo Gil (2002), são classificadas com base em seus objetivos 

gerais. Assim, é possível classificá-las em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas. Para atender os objetivos propostos a pesquisa realizada foi exploratória e 

descritiva, levando em consideração o questionário dirigido aos intermediários de carreira, 

profissionais com experiência em recrutamento e seleção (Anexo I), e o questionário aplicado 

aos alunos e egressos do curso de Administração que já possuem outra graduação (Anexo II). 

O delineamento adotado foi o levantamento de campo, que se caracteriza pela interrogação 

direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 

As pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito visando o aprimoramento de ideias. Na 

maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos para compreender a situação (GIL, 2002, p. 27). 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados. Dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, nível de escolaridade, nível de 

renda, etc. (GIL, 2002, p. 28). 

 

 

5.1 POPULAÇÕES ALVO 

 

 

As populações alvo deste estudo foram duas: 1) profissionais com experiência em 

recrutamento e seleção que responderam ao questionário do anexo I e 2) estudantes e egressos 

do curso de ADM que já são formados em outro curso de graduação que responderam ao 

questionário do anexo II. 
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O motivo de escolha do primeiro grupo, profissionais com experiência em 

recrutamento e seleção, foi para ter uma visão das expectativas que o mercado de trabalho tem 

de pessoas que possuem duas graduações, sendo a segunda delas ADM. A escolha do segundo 

grupo, estudantes do curso de ADM que já são formados em outro curso de graduação, foi 

para identificar e analisar as razões de ingresso e expectativas profissionais destes alunos e 

relacionar estas expectativas com as demandas exigidas pelo mercado de trabalho. 

A seleção da amostragem da população para responder os dois questionários foi 

por conveniência, pois foram selecionados apenas os indivíduos que o pesquisador teve 

acesso. A orientação adotada foi predominantemente qualitativa no primeiro questionário, 

com várias questões abertas e descritivas; e quantitativa no segundo questionário com 

questões de múltipla escolha e com escalas. 

 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

No presente estudo, foram utilizados dois questionários estruturados, baseado nas 

informações que foram encontradas na pesquisa bibliográfica e nos objetivos do estudo. Os 

questionários foram elaborados pelo próprio pesquisador, sendo que no primeiro questionário 

houve a ajuda de um profissional experiente na área de recrutamento e seleção na adequação 

dos termos utilizados nas questões propostas. 

O primeiro questionário aplicado neste trabalho (Anexo I) foi composto por 

questões que buscaram, primeiramente, caracterizar a amostra com dados gerais como idade, 

gênero, escolaridade e experiência profissional. Em um segundo momento foram feitas 

questões específicas com a finalidade de conhecer as experiências dos respondentes com 

relação às exigências do mercado de trabalho dentro do assunto pesquisado, pessoas com duas 

graduações sendo a segunda em Administração. Este questionário foi enviado via correio 

eletrônico para profissionais que atuam no mercado de trabalho na área de Recursos Humanos 

(RH) através do contato de uma profissional do meio que repassou aos seus colegas. 

O segundo questionário aplicado neste trabalho (Anexo II) foi composto por 

questões gerais que buscaram caracterizar o perfil pessoal, familiar, profissional e educacional 

dos respondentes e por questões sobre as razões da escolha de realizar um segundo curso de 
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graduação e sobre as expectativas profissionais após o término do curso de Administração. 

Este questionário foi divulgado para estudantes do curso de ADM de diversas universidades 

através de redes sociais (Facebook) e por lista de e-mails de alunos. 
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6 ANÁLISE DAS RESPOSTAS  

 

 

6.1 INTERMEDIÁRIOS DE CARREIRA 

 

 

O questionário enviado para os intermediários de carreira, profissionais com 

experiência em recrutamento e seleção, registrou 38 respondentes no total. Sendo que um 

deles foi desconsiderado, pois o respondente não tinha nenhuma experiência na área de 

Gestão de Pessoas conforme mencionado por ele na questão 5 do respectivo questionário. 

Assim, a quantidade considerada nas análises foi de 37 indivíduos. 

A idade média dos respondentes foi de 34,6 anos, a moda foi 30 anos e as idades 

variaram de 21 a 50 anos de idade. Com relação ao gênero, 31 (83,8%) eram do gênero 

feminino e 6 (16,2%) do masculino. 

Com relação à escolaridade dos intermediários de carreira, todos tinham ensino 

superior concluído ou estavam cursando e dos 27 que informaram o curso, 14 eram da 

Psicologia, 7 de Gestão de RH e  6 da Administração (Figura 1) e 23 informaram possuir pós-

graduação, 5 em Psicologia, 12 em Gestão de RH e 6 em Administração. 

 

Figura 1 – Gráfico da graduação 

 

O tempo médio de experiência na área de recrutamento e seleção é de 10,4 anos, a 

moda é 10 anos com variação de 1 a 26 anos. A maioria dos respondentes, 34 dos 37, 
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desenvolvem suas atividades em departamento de Recursos Humanos de empresas (86,5%), 4 

em consultorias de RH (10,8%) e uma é professora de RH (2,7%) (Figura 2). 

Figura 2 – Gráfico da atividade atual. 

 

Trinta respondentes (81%) já participaram de processos seletivos que envolviam 

pessoas com duas graduações e em 70% destas seleções os respondentes afirmaram que um 

dos cursos de graduação era Administração. A partir destes dados podemos inferir que 

aproximadamente 56,7% dos respondentes estiveram envolvidos em processos seletivos com 

pessoas que se formaram em dois cursos de graduação sendo um deles Administração. 

Dois indivíduos indicaram que tiveram conhecimento de alguma empresa tenha 

solicitado duas graduações como pré-requisito ou desejável para uma vaga. As duas vagas 

eram para o setor de controladoria (um citou que a vaga era especificamente para Controller). 

As questões a seguir buscaram de conhecer a opinião e as experiências dos 

intermediários com relação à sua visão pessoal acerca de pessoas que possuem duas 

graduações, sendo a segunda em Administração e acerca das exigências do mercado de 

trabalho dentro do assunto. Foram feitas duas questões abertas perguntando (1) como as 

empresas percebem este tipo de candidato e (2) como os próprios intermediários percebem 

candidatos que participam de processos de recolocação no mercado. Segundo a opinião dos 

respondentes, as empresas não possuem resistência a candidatos com duas graduações e cerca 

da metade acredita que as empresas veem com bons olhos quem tem duas graduações citando 

principalmente a Administração como uma diferenciação e agregação de conhecimentos 

(Quadro 4). Já quando foi perguntada a percepção que os próprios intermediários têm, as 
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respostas foram mais negativas. Entre as justificativas que mais foram citadas pelos 

intermediários que consideraram duas graduações como ponto negativo as principais foram: a 

falta de foco da pessoa por estar cursando um segundo curso generalista e que valeria mais à 

pena se as pessoas investissem este tempo dedicado à segunda graduação na realização de 

uma pós-graduação (Quadro 5). 

 

Quadro 4 – Percepção das empresas acerca de candidatos com duas graduações, sendo uma delas 

Administração 

Percepção Exemplos Quantidade 

Positiva simples - “A percepção é positiva.” 5 respostas 

Positiva – agregar, 

diversificar e complementar 

conhecimentos 

- “Quem tem duas graduações diversifica 

o conhecimento e isso é bem vindo.” 

- “Bem, pois agrega competências da 

área.” 

6 respostas 

Positiva mas não decisória 
- “È um plus. Mas acredito que não seja 

um grande diferencial.” 
3 respostas 

Positiva e pode ser decisória 
- “É um atrativo, pois há uma 

diferenciação no currículo.” 
3 respostas 

Positiva só se for 

complementar à outra 

graduação 

- “Acredito que, caso seja coerente com a 

outra graduação, de forma positiva.” 
4 respostas 

Indiferente simples 

- “Não percebo uma preferência ou 

desabono por este conjunto de 

formação.” 

- “Da mesma forma que outros 

candidatos com nível superior.” 

8 respostas 

Indiferente – especialização 

e/ou experiência é melhor 

- “Acredito que para a maioria das 

empresas, hoje em dia, o que conta mais 

são as experiências.” 

- “Acredito que ao invés de uma segunda 

graduação seria mais interessante uma 

pós-graduação.” 

4 respostas 

 

O tempo em que ter um curso de graduação concluído era sinônimo de emprego e 

estabilidade garantidos já não existe mais. Entretanto, por mais que haja indícios de que a 

escolarização não seja mais uma condição suficiente para a inserção profissional e a obtenção 

de um status de reconhecimento e realização na escala social, ainda há uma certeza de que se 

mantém como condição necessária para o incremento das possibilidades de algum tipo de 

reinserção profissional e de permanência no mercado de trabalho (CAMARANO, et al., 

2004). Dessa forma, o receio sobre o futuro profissional e a necessidade de se destacar frente 

aos demais para garantir seu crescimento na carreira leva a cada dia mais pessoas a procurar 
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cursos de aperfeiçoamento, cursar pós-graduação, buscar outras profissões (que não 

correspondam à sua formação), empreender em um negócio próprio, ingressar no serviço 

público, ou ainda ingressar em outro curso superior, como demonstra nosso trabalho. De 

acordo com Helal e Santos (2008), esse discurso é corroborado pelas instituições (escolas e 

empresas) e, assim, é defendida a ideia de que a responsabilidade pelo emprego é dos 

indivíduos que estão pleiteando uma vaga no mercado de trabalho, cabendo a eles o dever de 

se ocupar em desenvolver suas competências, habilidades e o seu capital humano. Com isso, a 

busca por maior qualificação, bem como o investimento maior no período de formação, tem 

sido vistos como essenciais para o trabalhador se tornar competitivo, fugir do desemprego e, 

portanto, galgar melhores espaços no concorrido mercado de trabalho.  

  
Quadro 5 - Percepção pessoal sobre o profissional que possui Administração como segunda graduação 

Percepção Exemplos Quantidade 

Positiva simples 
- “Bons.” 

- “Bem preparado.” 
3 respostas 

Positiva – agregar, 

diversificar e 

complementar 

conhecimentos 

- “Positivo. O candidato amplia sua abrangência 

de conhecimento, aliando a formação todo o 

conhecimento possibilitado pelo curso de 

Administração.” 

9 respostas 

Positiva só se for 

complementar à outra 

graduação 

- “Acho importante para que complemente a 

formação original.” 

- “Interessante, pois por um lado atende aos 

requisitos técnicos e, por outro, contribui na 

gestão da área e da equipe como um todo.” 

12 respostas 

Negativo – indivíduo 

sem foco 

- “Indefinição profissional.” 

-“Ineficaz por não ter foco no desenvolvimento.” 
5 respostas 

Negativo – perda de 

tempo, especialização 

e/ou experiência é 

melhor 

- “Acredito que ao invés de uma segunda 

graduação seria mais interessante uma pós-

graduação.” 

- “Não vejo relevância, pois o curso de 

administração é muito amplo e para uma 

segunda graduação já se espera um 

aprofundamento em determinada área. Muitas 

vezes em um pós-graduação o profissional 

encontra cursos que fazem muito mais sentido 

neste momento de carreira.” 

5 respostas 

 

Também foi perguntado, considerando o mercado de trabalho atual, quais seriam 

os cursos que poderiam ser complementados com uma segunda graduação em Administração. 

As respostas foram bem diversas, com alguns intermediários considerando que todos os 

cursos podem ser complementados pela Administração, mas os mais citados foram: 
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Engenharias, Psicologia, Direito, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda (Marketing), 

Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas (RH). 

Conforme citado anteriormente, essa é a tática utilizada principalmente pelos 

trabalhadores que cada vez mais sentem o peso da exigência de qualificação por parte das 

organizações. Mesmo os estudantes egressos de universidades, representantes de uma elite e 

com maior tempo de formação, têm encontrado dificuldades na inserção no mercado de 

trabalho. E, ainda, à medida que o período de formação aumenta, maiores são as expectativas 

com relação à carreira profissional, resultando em frustração quando não realizadas (HELAL 

e SANTOS, 2008). Neste sentido, o curso de Administração se encaixa com diversos outros 

cursos por ser bastante abrangente e por poder ser aplicado nas mais diversas situações dentro 

das organizações. 

Com relação à recolocação de profissionais com duas graduações 10 

intermediários consideram que é mais fácil, 5 consideram que seja mais difícil e a maioria, 22, 

acham que não faz diferença alguma. Alguns respondentes acrescentaram que o que mais 

importa na recolocação de qualquer profissional são as suas experiências anteriores e, 

dependendo da vaga aberta, um aprofundamento em conhecimentos específicos, como uma 

pós-graduação na área da vaga, é o melhor diferencial depois da experiência. 

 

 

6.2    SEGUNDA GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

O segundo questionário desta pesquisa (Anexo II) foi direcionado, primeiramente, 

para alunos do curso de Administração que já fossem formados em outro curso de graduação 

anteriormente e, em um segundo momento, para egressos do curso de Administração também 

já formados em outro curso. A divulgação do questionário para os egressos se deve ao fato de 

que o número de respondentes que preenchessem os requisitos, aluno de Administração ainda, 

mas já graduados em outro curso, fora baixo. Assim, para aumentar o número de 

respondentes, abriu-se a possibilidade de enviar, também, para egressos do curso de 

Administração. 

O questionário registrou ao todo 80 respostas, das quais 13 foram excluídas 

porque os respondentes afirmaram que Administração era o seu primeiro curso de graduação, 
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8 não chegaram a se formar no primeiro curso de graduação e 2 não informaram em qual 

curso eram formados antes de cursar Administração. Sendo assim, a quantidade de 

questionários considerada nas análises foi de 57, sendo 32 de alunos e 25 de egressos. 

A idade média dos respondentes foi de 33,6 anos, a moda foi 30 anos e as idades 

variaram de 23 a 62 anos de idade. Com relação ao gênero, 22 (38,6%) eram do gênero 

feminino e 35 (61,4%) do masculino (Figura 3). 

Figura 3 – Gráfico do gênero. 

 

Quase todos respondentes (82,4%) residem em capitais (Porto Alegre, 75,4% e 

Florianópolis, 7%) e regiões metropolitanas (8,7%). Dois não residem no Brasil atualmente, 

um em Los Angeles nos EUA e outro em Auckland na Nova Zelândia. Outras cidades citadas 

foram Caxias do Sul, Bom Princípio e Parobé do RS. Em sua maioria, os respondentes são 

solteiros (61,4%) e não tem filhos (75,4%). Dados mais detalhados podem se vistos nas 

figuras 4 e 5, abaixo. 

 

        Figura 4 – Gráfico do estado civil.             Figura 5 – Gráfico de nº de filhos. 
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Com relação à ocupação profissional dos respondentes, vimos que 91,2% deles 

estão trabalhando no momento. O tipo e o porte das organizações estão na figura 6.  

 
Figura 6 – Gráfico da ocupação profissional. 

 

 

Com relação à formação escolar, 33 pessoas (57,9%) estudaram o nível 

fundamental em escolas privadas e 24 (42,1%) em escola pública. Estes números 

permaneceram os mesmos ao analisarmos o nível médio. Já com relação ao tipo de instituição 

em que cursaram a primeira graduação há uma mudança, 31 (54,4%) estudaram em 

instituições públicas de ensino superior e 26 (45,6%) em instituições privadas. 

Dentre os cursos da primeira graduação destacam-se as Engenharias com 9 

ocorrências, Publicidade e Propaganda com 4 e Ciência da Computação, Ciências Sociais, 

Direito, Física e Hotelaria com 3 ocorrências cada. Os demais cursos foram citados 2 vezes: 

Contabilidade, Educação Física, Fonoaudiologia, Letras, Psicologia, Relações Públicas e 

Turismo; e 1 vez: Arquitetura, Ciências Aeronáuticas, Ciências Econômicas, Design de Moda, 

Farmácia, História, Jornalismo, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 

Pedagogia, Relações Internacionais e Tecnologia em Processos Gerenciais. 
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Como podemos perceber as pessoas que procuram uma segunda graduação em 

Administração tem uma formação primária bem variada. A maioria, 48 (84,2%), graduou-se 

no primeiro curso após os anos 2000, o que indica uma busca por uma segunda graduação em 

um curto espaço de tempo depois da primeira graduação, enquanto ainda jovem e no início de 

carreira. 

Quando questionados sobre as principais motivações que os levaram a escolha do 

primeiro curso de graduação, destacamos a identificação com as respectivas áreas como a 

motivação mais citada, com 47 (82,5%) de citações, seguida das oportunidades de emprego na 

área, citada por 14 (24,6%) e da influência familiar, citada por 11 (19,3%) (Tabela 1). A partir 

destes dados é possível perceber como a primeira carreira é escolhida pela própria pessoa e 

indica a importância dos gostos, necessidades e desejos pessoais, ligados ao sucesso interior, 

sentimento de orgulho e realização (HALL; MIRVIS, 1996). 

 
Tabela 1 - Principais motivações para a escolha do primeiro curso de graduação * 

Motivações Ocorrências % dos respondentes 

Influência familiar; 11 19,3 

Influência de amigos; 3 5,3 

Influência de professores ou da escola; 4 7,0 

Oportunidades de emprego na área; 14 24,6 

Identificação com a área; 47 82,5 

Para fazer concurso público; 3 5,3 

Motivação financeira; 8 14,0 

Trabalhar na empresa da família; 4 7,0 

O curso era noturno; 5 8,8 

Facilidade de ingressar. 7 12,3 

* A questão aceitava mais de uma resposta, por isso o total de número de ocorrências é maior que o 

total de respondentes. 

 

Ao analisarmos as motivações para a escolha do curso de Administração não 

podemos destacar uma resposta como a mais citada, mas sim, um conjunto de motivações que 

levaram os respondentes a escolher o segundo curso de graduação. Estas motivações foram: a 

identificação pessoal com a área, a complementação da primeira formação e a busca de uma 

formação mais abrangente, todas citadas por cerca de 50% dos respondentes. A seguir, as 
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motivações com mais citações foram “Mais e/ou melhores oportunidades de emprego na área” 

com 22 ocorrências (38,6%), “Desilusão com a primeira graduação” com 18 (31,6%) e a 

“Motivação financeira” com 17 (29,8%). As demais respostas foram citadas por 15 

respondentes ou menos (Tabela 2). Estes resultados estão de acordo com o trabalho de 

Blessmann (2012) que pesquisou os motivos de escolha do curso de Administração entre os 

concluintes do curso na UFRGS. Convém destacar que nesta pesquisa foi dada a opção de 

apenas uma resposta como o principal e não havia a opção “complementação da primeira 

formação” pois o público alvo foi mais abrangente. Os três principais motivos citados foram a 

opção “identificação com a área”, seguida da opção “formação abrangente” e, após, 

“oportunidades de emprego na área”.  

Considerando os dois estudos, é fácil identificar um dos elementos do 

planejamento de carreira, a análise do mercado (DUTRA, 1996). Mas, considerando apenas o 

momento da carreira dos respondentes do atual estudo percebe-se, pelas respostas, outro 

ponto importante a ser citado, conforme Hall (1996), de que as carreiras configuram-se como 

um contínuo processo de aprendizagem, visto que muitos parecem já estar considerando uma 

mudança ou então um aumento nas suas opções de carreira já levando em consideração o que 

eles conhecem do mercado de trabalho.  

 

Tabela 2 - Principais motivações para a escolha da Administração como segundo curso de graduação * 

Motivações Ocorrências 
% dos 

respondentes 

Influência familiar; 6 10,5 

Influência de amigos; 6 10,5 

Influência de colegas de trabalho; 3 5,3 

Desilusão com a primeira graduação; 18 31,6 

Poucas oportunidades de emprego na área da primeira 

graduação; 
15 26,3 

Mais e/ou melhores oportunidades de emprego na área de 

ADM; 
22 38,6 

Identificação pessoal com a área de ADM; 30 52,6 

Para fazer concurso público; 12 21,1 

Motivação financeira; 17 29,8 

Trabalhar na empresa da família; 7 12,3 
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Busca de uma formação mais abrangente; 28 49,1 

Para buscar uma promoção; 5 8,8 

Para complementar a primeira formação; 29 50,9 

Recolocação no mercado de trabalho; 10 17,5 

Necessidade profissional; 15 26,3 

Curso noturno; 13 22,8 

A facilidade de ingresso. 6 10,5 

* A questão aceitava mais de uma resposta, por isso o total de número de ocorrências é maior que 

o total de respondentes. 

 

Outro ponto a destacar em relação ao segundo curso superior é que todos os 

respondentes (100%) estão cursando ou cursaram Administração em instituições públicas 

federais de ensino superior, UFRGS (96,5%) e UFSC (3,5%). Pode, a partir daí, estar 

surgindo uma nova questão para futuras pesquisas: será que se os respondentes tivessem que 

arcar com o custo de uma nova graduação eles a fariam? Ou será que investiriam estes 

recursos financeiros e o longo tempo em outra forma de adquirir conhecimentos? 

Com relação à formação escolar dos pais, a predominância foi de ensino médio 

completo ou escolaridade maior. Convém destacar que entre os pais, 17 (29,8%) possuem 

algum tipo de pós-graduação, já entre as mães este número cai para 8 ocorrências (14%) 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Formação escolar do pai e da mãe 

Pai 
Formação escolar 

Mãe 

Ocorrências % Ocorrências % 

5 8,8 Ensino fundamental (1ª a 4ª série) 6 10,5 

6 10,5 Ensino fundamental (5ª a 8ª série) 6 10,5 

1 1,8 Ensino médio incompleto 0 0,0 

13 22,8 Ensino médio completo 19 33,3 

15 26,3 Ensino superior completo 18 31,6 

17 29,8 
Pós-graduado (mestrado, doutorado, 

MBA, especialização) 
8 14,0 
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Entre os cursos de graduação cursados pelos pais dos respondentes, se destacam 5 

casos de Administração, 8 casos de Ciências Contábeis, 5 casos de Engenharias e 1 de 

Economia, que somam um total de 19 casos (31,6%) em áreas correlatas à Administração (ou 

Administração propriamente dita). Curiosamente, apenas 6 (10,5%) respondentes citaram a 

influência de familiares na escolha do curso sendo que 4 destes um dos pais é formado em 

Administração. Quando analisamos a influência de familiares na escolha do primeiro curso 

superior vemos 11 (19,3%) citações e também 4 que são formados no mesmo curso de um dos 

pais. 

Foram feitas perguntas sobre a renda dos respondentes ao longo de suas trajetórias 

como estudantes e profissionais. Os períodos investigados foram antes do primeiro curso 

superior, depois do primeiro curso superior, mas antes de ingressar no curso de Administração 

e a expectativa de renda depois. Os resultados estão nas figuras 7, 8 e 9, a seguir. 

Percebe-se que antes do primeiro curso os respondentes tinham renda de, no 

máximo, R$ 3.000,00. A grande maioria (71,9%) recebia até R$ 1.000,00. Após o término da 

primeira graduação, como era esperado, a renda aumenta. A proporção de pessoas que recebia 

até R$ 3.000,00 diminuiu para 67% e 16,1% citou que já recebia mais de R$ 5.000. 

 
Figura 7 – Gráfico da renda antes do primeiro curso superior. 
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Figura 8 – Gráfico da renda antes do curso de Administração. 

 

 

Figura 9 – Gráfico da expectativa de renda depois do curso de Administração. 
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Analisando a renda após o primeiro curso (Figura 7) e antes do curso de 

Administração (Figura 8) podemos verificar que há um aumento. Ao investigarmos um pouco 

mais a fundo, analisando separadamente as respostas fornecidas pelo grupo de alunos e pelo 

grupo de egressos, vimos que este aumento se deve basicamente à renda do grupo de alunos. 

Enquanto que no grupo de egressos verificamos apenas uma resposta de que a renda era 

superior à R$ 5.000,00, no grupo de alunos o número de pessoas com renda maior que R$ 

5.000,00 sobe para 8. Isto pode ter acontecido devido ao lapso de tempo entre o período 

analisado entre os grupos, pois não foi feito nenhum cálculo de atualização monetária dos 

valores dado os respectivos períodos transcorridos nem foi solicitado aos respondentes que 

respondessem baseados em valores atualizados. 

 Quando considerado o período após a segunda graduação, a expectativa de renda 

aumentou consideravelmente, com a proporção de 61,5% para renda acima de R$ 5.000,00. 

Também foi perguntado se durante o curso de Administração houve alteração da renda, 81,8% 

dos que responderam afirmaram que sim, mas apenas 35,4% referem que o curso influenciou 

nesta alteração (Figura 10). 

 
Figura 10 – a) Gráfico de alteração de renda. b) Influência da ADM. 
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foram analisados pela média dos valores atribuídos, pelo valor mais citado (Moda) e desvio 

padrão das respostas (Tabela 4). 

Podemos ver que a maior expectativa recaiu sobre a alternativa “Agregar 

conhecimentos complementares à primeira formação” com média de 2,7, com a atribuição de 

expectativa 4 como sendo a mais frequente. Aliás, esta alternativa foi a única que teve o maior 

número de respostas no valor 4 e média acima do centro, em todas as demais a atribuição 

mais frequente foi 1, com médias de respostas sempre abaixo do centro (menores que 2,5). 

Isto pode ser facilmente explicado pelo curso de Administração ser bastante 

abrangente, reunindo diversas áreas do conhecimento e ter aplicabilidade em qualquer 

negócio, o que motiva a sua busca como segundo curso superior. A formação abrangente abre 

um grande leque de opções de carreira a serem seguidas e a possibilidade de “trajetórias de 

carreira multidirecionais” (BARUCH, 2004), em que as pessoas podem escolher entre as 

opções, e não há um único meio de alcançar o sucesso. 

 
Tabela 4 - Classificação das expectativas profissionais para o futuro, depois de formado no curso de 

Administração. 

Expectativas Média Moda 
Desvio 

Padrão 

Ser promovido no atual emprego 2,0 1,0 1,3 

Obter um aumento da remuneração no atual emprego 2,1 1,0 1,3 

Recolocação para um emprego melhor na área da primeira 

formação 
2,1 1,0 1,2 

Recolocação para um emprego na área de Administração 2,3 1,0 1,2 

Agregar conhecimentos complementares à primeira 

formação 
2,7 4,0 1,3 

Abrir meu próprio negócio relacionado à minha primeira 

formação 
1,9 1,0 1,1 

Abrir meu próprio negócio NÃO relacionado à minha 

primeira formação 
1,8 1,0 1,1 

Estar mais preparado para concursos públicos 2,1 1,0 1,3 

 

Com relação aos resultados apresentados sobre as expectativas profissionais para 

o futuro, três alternativas apresentaram diferença estatisticamente significativa quando 

analisados os resultados estratificados e comparados por grupos de respondentes, alunos X 

egressos (teste t de student, P < 0,05). As expectativas que apresentaram diferenças foram: 

“Ser promovido no atual emprego” (P = 0,0087), “Obter um aumento da remuneração no 
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atual emprego” (P = 0,0038) e “Estar mais preparado para concursos públicos” (P = 0,0049). 

No caso das duas primeiras expectativas o grupo dos egressos teve uma média maior, 

provavelmente por já estarem há mais tempo no mercado de trabalho ou por já estarem 

trabalhando na área que almejavam quando se encaminhavam para o final do curso de 

Administração. Já a alternativa “Estar mais preparado para concursos públicos” teve uma 

média maior entre o grupo de alunos. Talvez este fato se deva à uma dificuldade na sua 

(re)colocação profissional, pois estão mais no início da carreira quando considerada a fase da 

segunda graduação ou então, devido a uma busca de maior estabilidade visto o seu 

redirecionamento de carreira, caracterizado pela escolha de cursar uma segunda graduação e 

pelas respostas de agregar conhecimentos complementares à sua primeira formação. 

Levando-se em consideração as respostas da questão sobre as motivações que 

levaram a escolha do curso de Administração (Tabela 2) – a identificação pessoal com a área, 

a complementação da primeira formação e a busca de uma formação mais abrangente – com a 

questão das expectativas para o futuro, podemos pensar que as carreiras profissionais não 

implicam em uma estrada plana e retilínea, com um horizonte cada vez mais claro (BASTOS, 

2011). As carreiras podem envolver idas e vindas, transições bruscas, recomeços, percursos 

alternativos, estradas com curvas e desafios – porém, mesmo assim, pressupõem a existência 

de um fio condutor, comumente inconsciente para ao próprio caminhante, a unir o que pode 

parecer paradoxal ou desconexo (BLESSMAN, 2012). 

Grande parte do aumento da escolaridade se dá internamente às ocupações. Uma 

explicação possível para esse fenômeno é a do aumento da qualificação dos trabalhadores 

devido a programas governamentais. Outra possibilidade é que esse aumento seja, em parte, 

uma resposta a maior demanda por qualificação dos empregados em função da difusão da 

informática em grande parte das ocupações. Isto é, poucas ocupações teriam ficado imunes às 

necessidades de capacitação inerentes à difusão da utilização da informática, o que pressionou 

o aumento da escolaridade dos trabalhadores (DE PAULI et al., 2012). Esse padrão de 

qualificação dos trabalhadores nos leva a algumas constatações. Havendo uma elevação na 

qualificação da oferta de mão de obra sem um acompanhamento da demanda do mercado, 

ocorre uma redução dos salários reais relativos. Além disso, pode ser que a elevação no nível 

de escolaridade dos trabalhadores ocorreu de forma puramente quantitativa, ou seja, com 

pouco reflexo de sua qualificação. 
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Analisando pelo lado das empresas, elas sempre irão preferir um trabalhador com 

uma maior qualificação e com uma menor remuneração, mas será que estes trabalhadores 

estão realmente se qualificando fazendo jus a um crescimento na remuneração? Ou será que 

eles estão buscando outra qualificação apenas porque não definiram concretamente suas 

carreiras? Se for correta esta última indagação, as empresas estão certas em achar positiva 

uma segunda graduação, ainda mais pelo mesmo preço e considerando a multifuncionalidade, 

pois apenas uma graduação não traria a qualificação necessária às posições disponíveis. Do 

mesmo modo as pessoas que estão buscando o curso de Administração com o intuito de 

agregar conhecimentos complementares à primeira formação também estão de acordo com as 

exigências de multifuncionalidade do mercado atual, mas talvez estejam pecando, segundo os 

intermediários de carreira, na escolha da maneira pela qual estão buscando esta diversificação 

dos conhecimentos. Na opinião deles, uma especialização seria mais efetiva e menos 

dispendiosa em relação ao tempo gasto e recursos alocados. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do exposto, considerando o cenário turbulento que é hoje o mercado de 

trabalho e a enorme competição por oportunidades, algumas vezes os profissionais se 

deparam com a necessidade ou com a vontade de redirecionar suas carreiras. Seja para mudar 

completamente de área de atuação, seja para obter um complemento nas suas competências, 

habilidades, atitudes ou conhecimentos. O comportamento do indivíduo será, geralmente, na 

direção da busca de suas necessidades pessoais como a satisfação, o orgulho e a realização. 

Também temos que lembrar que as razões que motivam estes comportamentos variam de 

pessoa para pessoa e que o grau de satisfação, orgulho e realização dependem de cada um. 

Talvez, alguns comportamentos sejam impulsionados pela necessidade de aprender mais, pelo 

ganho financeiro, ou pela obtenção de reconhecimento entre outras. 

Assim, o presente trabalho se propôs a analisar as exigências e demandas do 

mercado de trabalho com relação a profissionais que já terminaram outra graduação, bem 

como identificar e analisar as razões e expectativas que os estudantes tinham e que os levaram 

à escolha de cursar Administração como segundo curso de graduação no seu 

redirecionamento de carreira. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi analisar como agentes intermediários de 

carreiras e as empresas percebem os profissionais que buscam Administração como segunda 

graduação e para alcançá-lo foi realizada uma pesquisa, por meio de um questionário, 

diretamente com intermediários de carreira com experiência em recrutamento e seleção. Neste 

quesito encontramos que as empresas parecem não ter resistência alguma com relação a 

profissionais com duas graduações, sendo a segunda Administração. Até, dependendo de qual 

for a primeira graduação, se em área afim à Administração, as empresas enxergam com bons 

olhos este tipo de combinação graduações, pois visa uma agregação, complementação e 

diversificação nos conhecimentos. Foi possível ver também que para alguns cargos é 

preferível que se tenha formação em duas áreas, por exemplo, controller, e também nos casos 

em que o profissional passou de um nível técnico para um nível de gerência. Neste caso, 

citam a Administração com sendo um bom complemento, pois dá uma visão ampla do 

negócio, uma visão estratégica da empresa e ainda auxilia na gestão de pessoas. Analisando a 

percepção pessoal dos intermediários vimos que as respostas não foram tão positivas. Alguns 

percebem como uma perda de tempo e de esforço o fato de cursar uma segunda graduação, 



47 
 

 
 

pois consideram que seria mais proveitoso profissionalmente cursar uma pós-graduação como 

um MBA ou até um mestrado para aumentar ainda mais a especialização em uma determinada 

área. Outros ainda percebem que cursar uma segunda graduação seria falta de foco, acreditam 

que o indivíduo ainda não sabe o que quer profissionalmente ou que não foi capaz de se 

inserir no mercado de trabalho na área da primeira graduação, por isso da opção em cursar 

outra graduação. 

Um segundo objetivo era saber o perfil dos indivíduos que buscam a 

Administração como segunda graduação e analisar as razões que os levaram a decidir por 

iniciar uma segunda graduação, identificando os principais motivos que influenciaram nesta 

escolha. A idade média dos respondentes foi de 33,6 anos, a maioria era do sexo masculino, 

residentes em capitais e regiões metropolitanas, solteiros e sem filhos. 91,2% deles estão 

trabalhando, cerca da metade estudou a primeira graduação em instituições públicas de ensino 

superior e todos cursam ou cursaram a segunda graduação em Administração em instituições 

públicas federais. Com relação às razões que os levaram a decidir cursar Administração como 

segunda graduação as principais foram a identificação pessoal com a área, a complementação 

da primeira formação e a busca de uma formação mais abrangente. 

Por fim, outro objetivo era analisar a expectativa com relação a esta escolha e o 

que eles pretendem obter de vantagens na sua trajetória de carreira a partir desta decisão. 

Neste ponto foi possível observar que a maior expectativa recaiu sobre a alternativa “Agregar 

conhecimentos complementares à primeira formação”. Se considerarmos o fato do curso de 

Administração ser bastante abrangente, as respostas encontradas são coerentes, pois os 

conhecimentos adquiridos reúnem diversas áreas do conhecimento e tem aplicabilidade em 

qualquer negócio ou carreira aumentando, assim, a possibilidade de trajetórias 

multidirecionais para o futuro. Para analisar o viés financeiro das motivações e expectativas 

foram feitas questões sobre a renda dos respondentes ao longo de suas trajetórias como 

estudantes e profissionais. Obviamente a renda cresce ao longo do tempo analisado bem como 

a expectativa futura de renda é maior do que a atual. O que chamou atenção neste ponto é que 

alguns respondentes (12,3%) não tem expectativa nenhuma de renda depois de formados em 

Administração, apesar de dois terem respondido que uma das motivações tenha sido a 

financeira. Mas todos citam que procuravam uma complementação e uma formação mais 

abrangente e talvez não tenham expectativas por já terem conseguido alcançar a renda que 

almejavam. 
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 A partir deste estudo foi possível identificar e destacar as principais razões que 

levam as pessoas a escolha de um segundo curso de graduação, mais especificamente a 

Administração, bem como sugerir caminhos alternativos que podem ser tomados, baseado nas 

informações dos intermediários de carreiras que conhecem as demandas do mercado, para que 

eles possam intervir na realidade de sua formação profissional, alterando ou redirecionando a 

sua (re)inserção no mercado de trabalho. 

Os resultados aqui apresentados podem ser um meio para que empresas ampliem 

seus conhecimentos com relação à percepção dos seus empregados no que se refere à 

qualificação exigida e pode, também, vir a ser utilizado como uma ferramenta no 

aprimoramento dos seus programas de qualificação interna no que tange aos benefícios 

oferecidos e nos seus programas de seleções de pessoal. 

Como conclusão, com base nas respostas dos intermediários, podemos dizer que 

as pessoas que buscam uma segunda graduação em Administração com a expectativa de uma 

recolocação mais fácil no mercado de trabalho não estão indo pelo melhor caminho, pois, 

como vimos, talvez devessem buscar um aperfeiçoamento através de uma especialização. Já 

para outros que passaram, ou almejam passar, de cargos técnicos para cargos de gerência este 

pode ser um caminho, talvez o mais longo, mas que pode dar resultados bons. Sobre aqueles 

que buscam aumentar o seu conhecimento, obter uma formação mais abrangente ou 

complementar a primeira formação estão fazendo o correto, pois talvez uma especialização 

não consiga trazer tanta informação e de maneira tão diversificada como uma graduação o faz. 

Não podemos deixar de mencionar que os resultados aqui apresentados podem 

representar apenas uma tendência da população total de pessoas com duas graduações sendo a 

segunda em Administração, visto que o tamanho da amostra é pequeno devido ao tempo 

reduzido destinado à realização da pesquisa e para a prospecção de um maior número de 

respondentes. Outro aspecto desta pesquisa que pode levar a diferentes conclusões é que as 

amostras analisadas são diferentes no que se refere ao período da carreira em que os 

respondentes se encontram, um subgrupo que ainda não está formado em Administração e um 

outro subgrupo que é composto por egressos do curso. Este é um viés que não pode ser 

desprezado em estudos futuros, mas aqui as respostas foram agrupadas devido ao número 

pequeno de respondentes em cada subgrupo. 

Como sugestão para estudos futuros fica a tentativa de aumentar o número de 

respondentes de cada subgrupo analisado para poder dividi-los e analisar as variáveis 



49 
 

 
 

independentemente em cada grupo. Outra sugestão seria a busca de informações mais 

aprofundadas através de um método de pesquisa no formato de entrevistas individuais com o 

intuito de se buscarem mais detalhes e nuances dos motivos e expectativas com relação à 

segunda graduação, visto que este é um assunto complexo e difícil de mensurar 

quantitativamente, pois partem de opiniões subjetivas dos respondentes. 

 

 

  



50 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

ALVES, R. Estórias de quem gosta de ensinar: o fim dos vestibulares. São Paulo: Arts 

Poética, 2005. 

 

ARTHUR, M. B.; ROUSSEAU, D. M. Introduction: the boundaryless career as a new 

employment principle. In: ARTHUR, M. B.; ROUSSEAU, D. M. (Ed.). The boundaryless 

career: a new employment principle for a new organizational era. New York: Oxford 

University Press, 1996. p.3-20. 

 

AVENA, C. P. Acesso ao Ensino Superior e Desempenho Acadêmico: Evidências a partir 

da Universidade Federal da Bahia. Tese (doutorado). Universidade Federal da Bahia. 

Faculdade de Educação, 2007. 

 

BARUCH, Y. Transforming careers: From linear to multidirectional career paths: 

Organizational and individual perspectives. Journal Career Development International., v. 

9, nº 1, 2004. p. 58-73. Disponível em <www.emeraldinsight.com/1362-0436.htm>. Acesso 

em 09 set 2013. 

 

BASTOS, A. V. B. Prefácio. In: KILIMNIK, Z. M.. (Org.). Transformações e Transições 

nas carreiras: Estudos Nacionais e Internacionais sobre o Tema. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2011. 

 

BLESSMANN, C. B. Perspectivas e Planejamento de Carreira dos Estudantes de 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho de Conclusão do 

Curso de Administração, Departamento de Ciências Administrativas – UFRGS. Porto Alegre, 

2012. 

 

CAMARANO, A. A. (org.). Os novos idosos brasileiros. Muito além dos 60 anos. Rio de 

Janeiro: Ipea, 2004.  

 

CHAHAD, J. P. Z.; CACCIAMALI, M. C. Mercado de Trabalho no Brasil: novas práticas 

trabalhistas, negociações coletivas e direitos fundamentais no trabalho. São Paulo: LTr, 2003. 

 

CHANLAT, J. F. Quais carreiras e para qual sociedade?(I): Revista de Administração de 

Empresa, São Paulo, v. 35, n.6, p. 67-75, nov./dez. 1995. 

 

CHANLAT, J. F. Quais carreiras e para qual sociedade?(II): Revista de Administração de 
Empresa, São Paulo, v. 36, n.1, p. 13-20, jan../fev./mar. 1996. 
 

COELHO, J. A. Organizações e carreiras sem fronteiras. In: BALASSIANO, M.; COSTA, I. 

S. A. (Org.). Gestão de carreiras: dilemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Atlas, 2006. 

 

COSTANZI, R. Evolução do emprego formal no Brasil (1985-2003) e implicações para as 

políticas de geração de emprego e renda. Texto para discussão, Brasília. nº 1039, setembro 

de 2004. 

http://www.emeraldinsight.com/1362-0436.htm


51 
 

 
 

 

CURI, A. Z.; MENEZES-FILHO, N. A. O mercado de trabalho brasileiro é segmentado? 

Alterações no perfil da informalidade e nos diferenciais de salários nas décadas de 1980 e 

1990. Estudos Econômicos, São Paulo, v. 36, n. 4, p. 867-899, 2006. 

 

DE PAULI R. C.; NAKABASHI L.; SAMPAIO A. V. Mudança estrutural e mercado de 

trabalho no Brasil Revista de Economia Política, v. 32, n. 3 (128), p. 459-478, 2012. 

 

DUARTE, M. E.; Lassance M. C.; Savickas M. L.; Nota L.; Rossier J.; Dauwalder J. P.; 

Guichard J.; Van Esbroeck S. S. R.; Van Vianen A. E. M. A Construção da Vida: Um Novo 

Paradigma para Entender a Carreira no Século XXI. Interamerican Journal of Psychology, 

vol. 44, núm. 2, 2010, p. 392-406. 

 

DUTRA, J. S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de 

pessoas.  São Paulo : Atlas, 1996. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GRANOVETTER, M. S. Getting a job: a study on contacts and careers. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1995, p. 3 – 22. 

 

GRANOVETTER, M. S. The Strength of Weak Ties. In: American Journal of Sociology, 

vol. 78, n. 6 1360-1380, 1973. 

 

GUIMARÃES, N. A. À Procura de Trabalho: Instituições do Mercado e Redes. Belo 

Horizonte, MG: Argvmentvm, 2009, p. 94 a 118. 

 

GUIMARÃES, N. A. Empresariando o Trabalho: Os Agentes Econômicos da 

Intermediação de Empregos, esses Ilustres Desconhecidos. DADOS – Revista de Ciências 

Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 51, no 2, 2008, p. 275 a 311. 

 

GUIMARÃES, N. A.; CONSONI, F. L.; BESSA, V. O negócio da intermediação do 

emprego: entre a flexibilização rudimentar e a cooperação virtuosa. Versão digital em: 

Anais do XXXI Encontro Anual da ANPOCS – Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais. ANPOCS: Caxambu, 2007. 

 

HALL, D. T.; MIRVIS, P. H. The new protean career: psychological success and the path 

with a heart. In: HALL, D. T. and associates. The career is dead, long live the career: a 

relational approach to careers. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 1996. 

 

HELAL, D. H.; SANTOS, M. R. O Discurso da Empregabilidade: o que pensam a 

Academia e o mundo empresarial. In: XXXII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 32, Rio de Janeiro, 2008. 

 

HORN, C. H. Mercado de trabalho. In: CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (Org.). 

Dicionário de trabalho e tecnologia. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Zouk, 2011. p. 179-182. 

 



52 
 

 
 

KILIMNIK, Z. M.; CASTILHO, I. V., SANT´ANNA, A. S. Carreiras em transformação e 

seus paradoxais reflexos nos indivíduos: Metáforas de carreira e de competências. Comport. 

Organ. Gest. vol.12, n.2, 2006, pp. 257-280. 

 

LIMA, M.; ABDAL, A. Educação e trabalho: a inserção dos ocupados de nível superior no 

mercado formal. Sociologias, Porto Alegre, ano 9, nº 17, jan./jun. 2007, p. 216-238 

 

MARRA, A. V.; OLIVEIRA, M. R. C. T.; LOPES MELO, M. C. O. Demissão de Gerentes: 

A Perspeciva do Demitido. V Congresso de Ciências Humanas, Letras e Artes. Ouro Preto, 

2001. Disponível em <http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/OGT/ogt1404.htm>. Acesso em: 

09 set 2013. 

 

MEC, Cresce o Número de Vagas na Graduação. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?id=11186&option=com_content&task=view>. Acesso 

em 30 ago 2013. 

 

MELLO, S. L.; MELO JR., J. S. M.; MATTAR, F. N. Perfil, formação, atuação e 

oportunidades de trabalho do administrador: pesquisa nacional. 5. ed. - Brasília: CFA, 

2011. 

 

MOTTA, P. R. Reflexões sobre a customização das carreiras gerenciais: a individualidade e a 

competitividade contemporâneas. In: BALASSIANO, M.; COSTA, I. S. A. (Org.). Gestão de 

carreiras: dilemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Atlas, 2006. 

 

PICCININI, V. C.; ROCHA DE OLIVEIRA, S.; RÜBENICH, N. V. Formal, Flexível ou 

Informal? Reflexões sobre o Trabalho no Brasil. In: XXIX ENCONTRO DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

ADMINISTRAÇÃO, 29. Brasília, 2005. 

 

PORTAL BRASIL. Expansão de Universidades Federais Duplica Número de Vagas em 

Sete Anos. Disponível em : <http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/06/expansao-de-

universidades-federais-duplica-numero-de-vagas-em-sete-anos>. Acesso em: 30 ago 2013. 

 

PREVIDELLI, J. J.; CÔRTES, R. S. Globalização e Mercado de Trabalho do 

Administrador 2011. Disponível em: 

<http://www.angrad.org.br/_resources/files/_modules/producao/producao_682_20121205183

4228e9c.pdf>. Acesso em 05 out 2013. 

 

RAMOS, L.; REIS, J. G. A. Emprego no Brasil nos anos 90. IPEA, Texto de Discussão n. 

468, Rio de Janeiro, mar. 1997. 28p. 

 

SALES, D. M. O. Argumento de Inclusão no Vestibular da UFRN. I Conferência Nacional 

de Políticas Públicas contra a Pobreza e a Desigualdade. Natal, 2010. 

 

SOUSA E MELO, L. V.; VIEIRA DE SOUSA, J. DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À 

EDUCAÇÃO SUPERIOR: O CASO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – CAMPUS 

DE PLANALTINA. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd) 32ª Reunião Anual, em Caxambu/MG, 2009. 

http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/OGT/ogt1404.htm
http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/06/expansao-de-universidades-federais-duplica-numero-de-vagas-em-sete-anos
http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/06/expansao-de-universidades-federais-duplica-numero-de-vagas-em-sete-anos
http://www.angrad.org.br/_resources/files/_modules/producao/producao_682_201212051834228e9c.pdf
http://www.angrad.org.br/_resources/files/_modules/producao/producao_682_201212051834228e9c.pdf


53 
 

 
 

 

TAVARES, E.; PIMENTA, R. C.; BALASSIANO, M. Carreira sem Fronteiras: o Exemplo 

da Carreira no Futebol. Revista ADM.MADE, ano 10, v.14, n.2, p.57-74, maio/setembro, 

2010. 

 

TOMÁS, M. C.; OLIVEIRA, A. M. H. C.; RIOS-NETO, E. L. G. Adiamento do ingresso no 

mercado de trabalho sob o enfoque demográfico. R. bras. Est. Pop., São Paulo, v. 25, n. 1, 

p. 91-107, jan./jun. 2008. 

  



54 
 

 
 

ANEXOS 

  

 

ANEXO I 

 

 

Questionário enviado para profissionais com experiência em recrutamento e 

seleção. 

 

Pesquisa RH TCC Administração 

Este questionário é destinado a profissionais com experiência em recrutamento e 

seleção. As respostas farão parte do Trabalho de Conclusão do Curso de Administração da 

UFRGS entitulado: PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS DOS ALUNOS QUE CURSAM 

ADMINISTRAÇÃO COMO SEGUNDA GRADUAÇÃO. Ressaltamos que a participação é 

completamente anônima. Agradecemos sua participação desde já. 

 

1) Qual é sua idade? 

 
 
2) Qual é o seu gênero? 

 Feminino; 

 Masculino; 

 
3) Qual é a sua graduação? Fez pós-graduação? Qual? 

 
 
4) Onde você desenvolve sua atividade atualmente? 
Marque quantas opções desejar. 

 Consultoria de RH; 

 Departamento de RH de empresa; 

 Outro departamento de empresa. 

 Outro:  

 
5) Quantos anos de experiência você tem na área de recrutamento e seleção? 

 
 
6) Você já esteve envolvido no recrutamento e seleção de profissional com dois cursos 
de nível superior? Lembra se um dos cursos era Administração? 
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 Sim, um dos cursos era Administração; 

 Sim, mas não lembro se um dos cursos era Administração; 

 Sim, mas nenhum dos cursos era Administração; 

 Não, nunca estive envolvido. 

 Não lembro. 

 
7) Você tem conhecimento de alguma empresa que tenha solicitado duas graduações 
como pré-requisito ou desejável para uma vaga? 

 Sim; 

 Não. 

 
8) Se sim, para qual cargo e quais as graduações solicitadas? 

 
 
9) Como as EMPRESAS percebem candidatos com duas graduações, sendo uma delas 
Administração? 

 
 
10) Como VOCÊ percebe o profissional que possui Administração como segunda 
graduação? 
(Pontos positivos e negativos.) 

 
 
11) Considerando as características/perfil das vagas que estão sendo solicitadas no 
mercado de trabalho atualmente, que cursos poderiam ser complementados com uma 
segunda graduação em Administração? 

 
 
12) Na sua opinião, a recolocação de um profissional que tenha duas graduações é  

 
 
13) Caso queira fazer mais comentários sobre o assunto, por favor, utilize o espaço 
abaixo: 
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ANEXO II 

 

 

Questionário enviado para alunos que cursam Administração. 

 

Pesquisa: Segunda graduação em ADMINISTRAÇÃO 
 

Este questionário é destinado a alunos de Administração que já são formados em 

outro curso de graduação. As respostas farão parte do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Administração da UFRGS entitulado: PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS DOS ALUNOS 

QUE CURSAM ADMINISTRAÇÃO COMO SEGUNDA GRADUAÇÃO. Ressaltamos que 

a participação é completamente anônima. Agradecemos sua participação desde já. 

 

1) Qual é sua idade? 

 
 
2) Gênero? 

 Masculino 

 Feminino 

 
3) Cidade em que reside: 

 
 
4) Estado civil: 

 Solteiro; 

 Casado; 

 Separado; 

 Viúvo; 

 União estável; 

 Outro:  

 
5) Quantos filhos você tem? 

 Nenhum; 

 Um; 

 Dois; 

 Três; 

 Quatro ou mais. 
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6) Quantos irmãos você tem? 

 Nenhum; 

 Um; 

 Dois; 

 Três; 

 Quatro ou mais. 

 
7) Qual é o grau de escolaridade de seu pai? 

 Nenhum; 

 Ensino fundamental (1ª a 4ª série); 

 Ensino fundamental (5ª a 8ª série); 

 Ensino médio completo; 

 Ensino superior completo; 

 Pós-graduado (mestrado, doutorado, MBA, especialização); 

 Não sei; 

 Outro:  
No caso de ensino superior, cite qual: 

 
 
8) Qual é o grau de escolaridade de sua mãe? 

 Nenhum; 

 Ensino fundamental (1ª a 4ª série); 

 Ensino fundamental (5ª a 8ª série); 

 Ensino médio completo; 

 Ensino superior completo; 

 Pós-graduado (mestrado, doutorado, MBA, especialização); 

 Não sei; 

 Outro:  
No caso de ensino superior, cite qual: 

 
 
9) Você está trabalhando no momento? 
Se marcar "não", por favor vá para a questão 10. 

 Sim; 

 Não. 
9-a) Qual é o tipo da organização? 

 Pública; 
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 Privada; 

 ONG. 

 Outro:  
9-b) Qual é o porte da organização? 

 Micro (até 19 funcionários) 

 Pequeno (entre 20 e 99) 

 Médio (entre 100 e 500) 

 Grande (acima de 500) 

9-c) Em que área/setor você trabalha? 

 
9-d) Qual é o seu vínculo com a organização? 
Estagiário, CLT, voluntário, terceirizado, proprietário, sócio, etc. 

 
 
10) Onde você cursou a maior parte do ensino fundamental? 

 Escola pública; 

 Escola particular. 

Em qual cidade? 

 
 
11) Onde você cursou a maior parte do ensino médio? 

 Escola pública; 

 Escola particular. 
Em qual cidade? 

 
 
12-a) Qual é a primeira graduação que você cursou? 

 
12-b) Em qual Universidade? 

 
12-c) Em qual ano/semestre se formou? 

 
 
13) Quais foram as principais motivações para a escolha do primeiro curso de 
graduação? 
Escolha mais de uma se preferir. 

 Influência familiar; 

 Influência de amigos; 

 Influência de professores ou da escola; 

 Oportunidades de emprego na área; 

 Identificação com a área; 
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 Para fazer concurso público; 

 Motivação financeira; 

 Trabalhar na empresa da família; 

 O curso era noturno; 

 Facilidade de ingressar. 

 Outro:  

 
14) Você lembra quanto era aproximadamente a sua renda individual mensal ANTES do 
início do PRIMEIRO CURSO de graduação? 

 Até R$ 1.000,00; 

 Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00; 

 Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00; 

 Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00; 

 Entre R$ 5.001,00 e R$ 9.000,00; 

 Entre R$ 9.001,00 e R$ 13.000,00; 

 Entre R$ 13.001,00 e R$ 20.000,00; 

 Mais de R$ 20.000,00; 

 Não lembro; 

 Não quero informar. 
 
15-a) Em que ano/semestre você ingressou no curso de Administração? 

 
15-b) Em qual Universidade? 

 
15-c) Qual é o ano/semestre previsto para conclusão do curso de Administração? 

 
 
16) Quais foram as principais motivações para a escolha da Administração como 
segundo curso de graduação? 
Escolha mais de uma se preferir. 

 Influência familiar; 

 Influência de amigos; 

 Influência de colegas de trabalho; 

 Desilusão com a primeira graduação; 

 Poucas oportunidades de emprego na área da primeira graduação; 

 Mais e/ou melhores oportunidades de emprego na área de ADM; 

 Identificação pessoal com a área de ADM; 

 Para fazer concurso público; 
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 Motivação financeira; 

 Trabalhar na empresa da família; 

 Busca de uma formação mais abrangente; 

 Para buscar uma promoção; 

 Para complementar a primeira formação; 

 Recolocação no mercado de trabalho; 

 Necessidade profissional; 

 Curso noturno; 

 A facilidade de ingresso. 

 Outro:  
 
17) Você lembra quanto era aproximadamente a sua renda individual mensal logo 
ANTES do início do curso de ADMINISTRAÇÃO? 

 Até R$ 1.000,00; 

 Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00; 

 Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00; 

 Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00; 

 Entre R$ 5.001,00 e R$ 9.000,00; 

 Entre R$ 9.001,00 e R$ 13.000,00; 

 Entre R$ 13.001,00 e R$ 20.000,00; 

 Mais de R$ 20.000,00; 

 Não lembro; 

 Não quero informar. 
 
18) No decorrer do curso de Administração houve alteração na sua renda mensal? 

 Sim, minha renda diminuiu significativamente; 

 Sim, minha renda diminuiu um pouco; 

 Não, estou praticamente com a mesma renda; 

 Sim, minha renda aumentou um pouco; 

 Sim, minha renda aumentou significativamente. 

Caso a renda tenha sofrido alteração, foi por causa do curso de Administração? 

 Sim; 

 Não. 

 Outro:  
 
19) Classifique as suas expectativas profissionais para o futuro, depois de formado no 
curso de Administração. 
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Considere 1 como "sem expectativa" e 5 como "expectativa alta". 

 
1 2 3 4 5  

Ser promovido no 

atual emprego:      

Obter um aumento 

da remuneração no 

atual emprego: 
     

Recolocação para 

um emprego 

melhor na área da 

primeira formação: 

     

Recolocação para 

um emprego na 

área de 

Administração: 

     

Agregar 

conhecimentos 

complementares à 

primeira formação: 

     

Abrir meu próprio 

negócio 

relacionado à 

minha primeira 

formação: 

     

Abrir meu próprio 

negócio NÃO 

relacionado à 

minha primeira 

formação: 

     

Estar mais 

preparado para 

concursos 

públicos: 

     

Caso você tenha mais alguma expectativa profissional para o futuro, por favor, 
escreva: 

 
 
20) Qual é a sua expectativa de renda individual mensal APÓS CONCLUIR o curso de 
ADMINISTRAÇÃO? 

 Até R$ 1.000,00; 
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 Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00; 

 Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00; 

 Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00; 

 Entre R$ 5.001,00 e R$ 9.000,00; 

 Entre R$ 9.001,00 e R$ 13.000,00; 

 Entre R$ 13.001,00 e R$ 20.000,00; 

 Mais de R$ 20.000,00; 

 Não tenho expectativa de renda. 

 

21) Se quiser fazer mais comentários sobre o assunto, por favor, utilize o espaço 

abaixo: 

 
 


