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RESUMO 

 

Esta monografia trata de um estudo sobre que caminhos os jovens universitários brasileiros 

devem seguir para alcançar boas oportunidades no mercado de trabalho, e o tema está 

relacionado a desenvolvimento de carreira. O seu objetivo é identificar o que leva a um jovem 

universitário a ser suficientemente competitivo para alcançar boas oportunidades no mercado. 

Para isto, foram discutidos temas relacionados a planejamento de carreira, desenvolvimento 

de competências, diferencial competitivo e boas oportunidades no mercado de trabalho. 

Constata-se então que para alcançar-se a boas oportunidades do mercado de trabalho é 

necessário primeiro construir seu próprio planejamento de carreira e nele definir bem seu 

objetivo profissional e incluir as oportunidades do mercado, assim como é essencial 

desenvolver algumas competências, pois são elas que fazem a diferença entre um profissional 

do outro. Todos estes aspectos citados anteriormente estão descritos e analisados nos 

primeiros capítulos da pesquisa, na parte bibliográfica. Na pesquisa de campo, foram 

aplicados questionários com jovens universitários de 18 a 30 anos, universitários ou recém-

formados que estão atualmente em boas oportunidades que o mercado oferece, mais 

precisamente em empresas de grande porte com viés internacional, e com isso, foi verificado 

o perfil, as competências e as experiências que esses jovens viveram. Com isso tudo, foi 

constatado que para alcançar-se a boas oportunidades do mercado de trabalho é necessário 

desenvolver um leque de competências, com destaque principalmente às interpessoais, 

técnicas, intelectuais e intrapessoais, que são desenvolvidas através de experiências práticas 

de liderança, trabalho voluntário, intercâmbio e estágio na área de estudo. 
 

PALAVRAS CHAVE: Caminhos; Oportunidades; Mercado; Competitivo; Planejamento; 

Carreira; Competências; Experiências; 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is study on ways the Brazilian university young students must achieve good 

opportunities in the job market, and this theme is related to career development. Its objective 

is to identify what leads a young university student to be enough competitive to achieve good 

opportunities in the job market. For this, it is discussed themes related to career plan, 

competences development, competitive advantage and good opportunities in the job market. 

Then it appears that achieving good opportunities in the job market starts with a career plan 

build by the own individual and it must be well defined its professional objective and what are 

the job opportunities, as well as it is essential to develop competences, because they are the 

big advantage between a professional from another. All of these aspects previously mentioned 

are described and analyzed in the first chapters of this research, bibliography research. In field 

research, questionnaires were applied with university students or recent graduates from 18 to 

30 years old, who are currently in good opportunities that the market offers, specifically in 

large companies with international bias, and it was checked profile, competences and 

experiences that these young people lived. With all this, it was concluded that to achieve good 

opportunities in the job market it is necessary to develop a range of competences, with 

emphasis mainly to interpersonal, technical, intellectual and intrapersonal, which are 

developed through practical leadership experience, volunteer work, international exchange and 

internship in the study area. 

 

Keywords: Ways; Opportunities; Market; Competitive; Plan; Career; Competences; 

Experiences; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2010, divulgado pelo Ministério da 

Educação (MEC), a maioria dos universitários brasileiros estudam o curso de Administração, 

e as matrículas aumentam a cada ano. Fortaleza por ser uma cidade grande, a quinta maior do 

Brasil, com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, dados segundo o IBGE, aporta 

grande parte desses universitários estudantes de Administração. 

Tomando como base o curso superior de Administração, estima-se que o piso salarial 

de um administrador de empresas deve valer algo ao redor de dois salários mínimos, ou 

atualmente, aproximadamente R$ 1.400,00. Dados tirados do sitio eletrônico da câmara dos 

deputados. 

A perspectiva de carreira nas empresas hoje no Brasil não estão as mais favoráveis 

em comparação com empresas em outros países da América Latina como Colômbia, México, 

Argentina e Chile e acredita que isso é veio devido a grande ascensão econômica que o Brasil 

teve entre 2004 e 2011 fazendo com que as empresas deixassem o plano de carreira de lado. 

(dados da Revista eletrônica Exame). 

Para alguns autores clássicos da Administração, como Chiavenato, dentre os 

principais fatores de motivação no trabalho estão perspectivas de futuro, bom relacionamento, 

ambiente de trabalho e realização profissional, não estando o salário entre esses principais 

fatores. Porém sabe-se que, no Brasil, especificamente, o salário também é bastante levado em 

consideração devido à realidade econômica do país a desigualdade social, não havendo muitas 

oportunidades parecidas para muitos. 

Tendo em vista isso e levando em consideração os fatores: perspectivas de 

crescimento (plano de carreira de uma empresa) e oferta de salário, entende-se que as 

melhores oportunidades do setor corporativo hoje, são os programas de trainee ofertados por 

multinacionais, como: Ambev, Whirpool, Nestlé, Danone, PwC, Telefônica, Itaú, entre 

outros. Tanto porque a oferta salarial inicial dos programas dessas empresas ultrapassam 

cinco salários mínimos (algo superior a R$ 4.000,00), como também porque elas oferecem, 

através desse programa de trainee, um plano de carreira estruturado e com boas perspectivas 

de crescimento. Muitas vezes as melhores perspectivas de crescimento nessas empresas são 
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justamente para os que entram por esse programa. O atual presidente da Ambev, por exemplo, 

entrou na empresa através do seu programa de trainee. 

Muitos desses jovens universitários entram na universidade sem saber muito bem 

sobre que caminhos devem seguir para conseguir um destaque profissional e, em muitos 

casos, não recebem a orientação necessária para que tomem as melhores decisões. Isso tudo 

em conjunto com o contexto atual de excesso de informações e de oportunidades para todos 

os lados, faz com que esses jovens não tenham um foco claro e optem ou por fazerem diversas 

atividades ao mesmo tempo ou por fazer alguma determinada atividade que não o levará a 

alcançar o seu objetivo profissional. 

Como se trata de uma pesquisa voltada para alcance de boas oportunidades de 

mercados e ascensão profissional com relação a profissionais jovens universitários, essa 

pesquisa é inédita, pois há autores que escrevem sobre temas relacionados, mas não 

exatamente algo voltado para caminhos que levam os jovens universitários ao alcance de boas 

oportunidades de mercado.  

Tendo-se em vista que cada vez mais temos mais profissionais sendo gerados no 

Brasil e que as melhores oportunidades são escassas, entende-se que os jovens universitários 

devem estar sempre mais preparados e competitivos. Então o que leva a um profissional 

jovem a ser suficientemente competitivo para alcançar boas oportunidades de mercado hoje? 

Acredita-se que o que os diferencia uns dos outros são as experiências vividas, como 

experiência internacional, a experiência de liderança e a experiência de voluntariado, além de 

estagiar em sua área de estudo. Acredita-se como hipótese secundária que as competências 

comportamentais são o que faz com que os profissionais se destacarem uns dos outros, pois 

competências técnicas são de comum conhecimento ou de fácil aprendizado. 

Essa pesquisa se torna bastante importante porque esse tema é bastante discutido 

entre os universitários, no dia-a-dia, e poucos encontram estudos embasados para poder tomar 

boas decisões com relação a seus planejamentos de carreira. 

Assim, a pesquisa tem como objetivo geral identificar o que leva a um jovem 

universitário a ser suficientemente competitivo para alcançar boas oportunidades no mercado. 

E como objetivos específicos definir o que torna um jovem universitário um diferencial entre 

os outros, investigar também quais competências comportamentais são essenciais para 
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alcançar a essas boas oportunidades do mercado e também investigar as principais 

problemáticas ou principais desafios para se chegar a essas oportunidades de mercado. 

Os procedimentos metodológicos, para esta pesquisa, estão subdivididos em: 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

Na pesquisa bibliográfica, o estudo se concerne em livros, pesquisas já realizadas 

(monografia, dissertações, etc), revistas físicas e revistas eletrônicas que tratam dos assuntos 

relacionados como: gestão de recursos humanos, planejamento de carreira, liderança, 

desenvolvimento de competências e etc. 

A metodologia aplicada na pesquisa de campo consiste em obter as respostas de 

aproximadamente quarenta estudantes universitários de perfil jovem (18 a 30 anos, 

graduandos ou recém-graduados) dos mais diversos cursos superiores, que já passaram ou 

atualmente estão em boas oportunidades oferecidas pelo mercado, e isso através da aplicação 

de questionários feitos de modo virtual, pela internet, ferramenta do Google, que coleta e 

armazena as informações numa planilha, a qual foi gravada numa pasta e usada para a análise 

de dados. A amostra da pesquisa é não probabilística e os jovens respondentes foram 

indicações de contatos profissionais do pesquisador e tem-se registrado informações como 

nome, sobrenome, data de nascimento, faculdade e curso superior de cada um. A aplicação 

dos questionários tem a finalidade de entender o que levou esses jovens a chegar até lá, para 

após cruzar os dados e identificar quais são as experiências e os diferenciais mais claros e que 

mais se repetem para estes terem alcançado a essas oportunidades.  

Estes questionários conterão vinte perguntas objetivas e dezessete perguntas 

subjetivas. Porém, as dez primeiras perguntas objetivas são relacionadas a perfil, como: 

nome/sobrenome data de nascimento, faculdade e curso, mês e ano de formatura, onde 

trabalha, quando assumiu esse cargo e etc. sendo, portanto perguntas de fácil resposta e que 

não desgasta o candidato, pois não terão que pensar muito para responder. As outras dez 

perguntas objetivas são de marcar, sendo as cinco primeiras perguntas relacionadas a 

conhecimento técnico, três sobre idiomas, uma sobre informática e a outra sendo livre, 

buscando respostas objetivas para marcar entre: básico, intermediário e avançado. Também 

sendo de fáceis respostas, sem cansar muito o respondente. E as outras cinco objetivas são 

perguntas de sim ou não, buscando entender que tipos de experiências o respondente viveu, 

entre elas: liderança, intercâmbio, voluntariado, estágio e emprego. As perguntas subjetivas 
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não são respondidas por todos, apenas responde quem tiver vivido alguma das experiências 

citadas acima, onde há três ou quatro perguntas para cada experiência, como: em que 

organização foi essa experiência, quanto tempo durou, qual era seu cargo, o que você fazia e 

etc. Também com o objetivo de ser rápido para coletar o máximo de informações de 

qualidade não cansando o respondente. 

A pesquisa se divide em cinco capítulos, de modo que o primeiro é a introdução; o 

segundo capítulo trata de planejamento de carreira; o terceiro trata de desenvolvimento de 

competências e diferencial competitivo; o quarto de boas oportunidades de mercado e o 

quinto trata da análise de resultados, além das considerações finais, referências, apêndices e 

anexos. 

Portanto, com base nessas considerações, a pesquisa será realizada, pautada numa 

perspectiva de procurar atingir os objetivos propostos, confirmando ou não, as hipóteses 

previamente formuladas e contribuindo para a realização de outros estudos sobre o assunto.  
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2 PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

 

Tratar de um capítulo sobre planejamento de carreira nessa pesquisa faz bastante 

sentido porque se está lidando com o tema de desenvolvimento de carreira. E para todo bom 

desenvolvimento, seja de carreira, seja pessoal ou profissional, um planejamento é essencial 

para que se possa alcançar os objetivos com sustentabilidade, em termos de construir algo 

consolidado e duradouro. É tratado neste capítulo o conceito de carreira, depois o processo de 

escolha de carreira para em seguida tratar de planejamento de carreira em si, buscando quais 

são os pontos que devem ser levados em consideração confrontando opiniões de diferentes 

autores. 

 

2.1 Conceito de carreira 

 

Carreira pelo que se entende no dia-a-dia é profissão, é um trabalho específico de 

uma pessoa em determinado seguimento que é realizado de maneira contínua e com esperança 

de crescimento. 

Uma boa definição de carreira é dada por London e Stumph (apud DUTRA, 1996, p. 

17): 

Carreira são sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a 

vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e a ocorrência de 

transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e 

expectativas e imposições da organização e da sociedade. Da perspectiva do 

indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação de sua experi~encia profissional, 

enquanto da perspectiva da organizção, engloba políticas, procedimentos e decisões 

ligadas a espaços ocupacionais níveis organizacionais, compensação e movimento 

de pessoas. Estas perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de 
constante ajuste, desenvolvimento e mudança. 

 

Ou seja, em termos conceituais, carreira traz a perspectiva de contínuos trabalhos 

realizados durante a vida e nas transições destes trabalhos existem as expectativas pessoais, 

organizacionais e sociológicas. Havendo todo um ambiente não só interno, mas também 

externo para influenciar se uma carreira vai ser bem sucedida ou não. 
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2.2 Processo de escolha de uma carreira 

 

Para Silva (2007, apud DUTRA, 1996), o processo de escolha de carreira se consiste 

em duas vertentes: na compatibilidade e no processo de escolha. Segundo a vertente da 

compatibilidade, a carreira é escolhida por interesses e necessidades de um indivíduo que 

podem vir tanto de interesse, quanto identidade, quanto da personalidade do indivíduo ou até 

mesmo da sua experiência social. O interesse, por exemplo, por esse indivíduo ter visto 

alguém que admira praticando essa profissão, a identidade por ter encontrado em profissionais 

desse ramo características profissionais, quanto a personalidade, é parecida com a questão da 

identidade, porém mais em termos pessoais, e a experiência social é explicado pelas atitudes e 

comportamentos das pessoas, por exemplo, um indivíduo que se comunica bem em público 

ou que naturalmente é um bom líder provavelmente pode se identificar com profissões 

diferentes e mais relacionadas a lidar com pessoas, enquanto que indivíduos que são mais 

tímidos e intelectuais, por exemplo, podem vir a se interessar mais por profissões que 

requerem um teor mais técnico. 

Com relação ao processo de escolha da carreira que não vem necessariamente por 

compatibilidade, tem-se ele principalmente marcado pelos estágios de vida. O seguinte 

utiliza-se para que se entenda de uma maneira mais simples esse processo: 

 

Quadro 1: Estágios de vida em relação a carreira. 

Estágio Período Características 

Crescimento Até 14 anos 

 Desenvolvimento do “autoconceito” através da 

identificação com figuras – chaves da situação 

familiar e escolar; 

 Predominância das necessidades e da 

imaginação; 

 Importância da capacidade à medida que 

aumentam a participação social e os choques 

com a realidade; 
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Estágio Período Características 

Crescimento 

(continuação) 

Até 14 anos 

(continuação) 

 Fases de crescimento: Imaginação (4-10) – 

predominam as necessidades; Interesses (11-

12) – imitação de determinadas aspirações; e 

atividades e capacidade (13-140 – aptidões 

ganham mais peso. 

Exploração 15 a 24 anos 

 Ocorrência de auto-análise, representação de 

papéis e exploração ocupacional na escola, em 

atividades de lazer e trabalho; 

 Fases de exploração: tentativa (15-17) – 

tentativas de escolhas são efetuadas e 

desenvolvidas na imaginação (18-21) – 

acentuam-se as considerações acerca da 

realidade, à medida que o jovem entra para o 

mercado profissional ou para o treinamento 

pessoal; e experiência (22-24) – um campo de 

interesse definido e experimentado. 

Estabelecimento 25 a 44 anos 

 Concentração de esforços para permanecer 

numa área, quando encontrada; 

 Tentativas de mudança no início e 

estabelecimento de carreira; 

 Fases de estabelecimento; experiência (25-30) 

– mudanças antes que a vida profissional seja 

definitivamente assumida; e estabilização (31-

40) – esforço para estabelecer um lugar 

permanente no universo do trabalho. 
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Estágio Período Características 

Permanência 44 a 64 anos 

 Consolidação de uma posição ou situação; 

 Tendência para a continuidade dos planos 

estabelecidos. 

Declínio 65 em diante 

 Declínio da capacidade física e mental; 

 Desenvolvimento de novos papeis; 

 Fases de declínio: enfraquecimento (65-70) e 

aposentadoria (de 71 em diante). 

Fonte: Adaptado de Silva (2007). 

 

Tem-se então que o processo de escolha de carreira tem duas vertentes principais que 

é a compatibilidade e o processo de escolha natural pelos estágios de vida, na compatibilidade 

se identificando principalmente com características pessoais e profissionais pelo próprio 

indivíduo e quando isso não acontece os estágios da vida por si influenciam nesse processo de 

escolha, fazendo com que ele aconteça também de uma maneira ou de outra. 

 

2.3 Como planejar uma carreira 

 

De acordo com Silva (2007), o planejamento de carreira de uma pessoa acontece, em 

métodos, de uma maneira parecida com o de uma empresa, iniciando então pelo planejamento 

estratégico. Sendo assim o que se deve fazer primeiramente é estabelecer fatores como 

missão, visão e valores. Ou seja, o indivíduo deve ter claro qual é o objetivo dele a longo 

prazo, aquilo que o vai guiar independente se seu caminho mude ou não, assim como ter claro 

quais são seus valores pessoais, para que desta maneira possa estar seguindo caminhos e 
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dando passos que estão alinhados com o que se tem como crença e cultura, assim como ter 

uma visão de curto, médio e longo prazo para ficar sempre claro onde se quer chegar. 

Porém não é só de estabelecimento de visão, missão e valores que se faz um 

planejamento estratégico, é necessário estabelecer metas e estratégias claras para ter-se um 

plano completo. O estabelecimento de metas vem baseado na missão pessoal, e a partir daí se 

estabelecem as metas conceituais (relacionadas a valores, interesses e aptidões) e as metas 

operacionais (relacionadas a ocupação de cargos específicos), ambas devem ser estabelecidas 

tanto a curto como a longo prazo. (CAVALCANTE, 2008). 

Segundo Chiavenato (apud BRAGA, 2010), existem quatro aspectos que 

fundamentam o planejamento de carreira, dentre eles o desempenho no cargo, o grau de 

exposição, a lealdade organizacional e o subordinado-chave. O desempenho no cargo se 

consiste em que o funcionário subirá em sua carreira a medida que estiver tendo um bom 

desempenho naquilo que realiza. Já o grau de exposição traz na verdade um complemento 

porque de acordo com este não adianta apenas ter um bom desempenho, se as pessoas certas 

não estiverem observando isso de nenhuma maneira, esse funcionário não terá destaque e não 

será promovido. A lealdade organizacional se consiste em que o funcionário busca uma 

carreira naquela empresa perpetuamente se fechando a outras possíveis boas oportunidades e 

indo até onde der, isso é bom para a organização pois aumenta a taxa de retenção e diminui a 

rotatividade por conseguinte, além de ser bom para o funcionário caso esteja certo e realizado 

onde está. O quarto ponto é relacionado a subordinados-chave, que são basicamente os 

subordinados ideias, que desempenham uma ótima atividade naquilo que faz e conquistam a 

confiança do gestor, ganhando atividades estratégicas adicionais, assim quando gestor é 

promovido geralmente este funcionário também o é. 

Ainda mencionando Silva (2007), pode-se fazer um planejamento de carreira com 

uma metodologia parecida com o planejamento estratégico de uma empresa, trazendo missão, 

visão, valores, o que foi complementado por Cavalcante (2008), que também deve incluir 

metas claras. Além isso, a autora Silva traz também para o planejamento estratégico a 

importância de antes de mais nada fazer-se uma análise do ambiente, tanto interna como 

externa, essa análise sendo conhecida habitualmente por SWOT (no português: forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças), trazendo uma perspectiva não só externa como interna 

do indivíduo. A relevância disso é para se entender em qual contexto está inserido essa 

pessoa, em qual ambiente exatamente, para que se possa aproveitar das melhores 
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oportunidades usando o seu máximo potencial para de fato ter uma carreira de sucesso, e aí 

baseado nisso se construir todo o planejamento estratégico, que tende a ter ainda mais sucesso 

quando se tem informações para se tomar tal decisão. 

 

Quadro 2: Exemplos de ameaças e oportunidades. 

Eventos Ameaças Oportunidades 

Econômico 

Uma pressão de redução de preços 

acaba resultando em achatamento 

dos salários. O profissional com 

salário considerado pode ficar 

vulnerável. 

O crescimento econômico de uma 

região cria novos postos de 

trabalho. O profissional que 

almeja encontrar uma 

oportunidade de subir um patamar 

na escala gerencial pode ter aí sua 

grande chance. 

Social 

Com o crescimento demográfico 

acelerado em uma região, o 

profissional antes conhecido e 

reconhecido poderá cair no 

anonimato e ter suas atividades 

afetadas. 

A sociedade passa a valorizar a 

ação responsável e ética das 

empresas. O Professor de 

Administração que tem formação 

em filosofia de repente pode se 

ver mais requisitado. 

Político 

 

O governo regulamenta determinada 

atividade e isso traz dificuldades 

adicionais a um profissional 

autônomo que atuava nessa área. 

 

O partido no poder tem um plano 

que contempla a inclusão social e 

isso vai trazer novas perspectivas 

de trabalho para um profissional 

que trabalha numa ONG com essa 

missão. 
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Eventos Ameaças Oportunidades 

Tecnológico 

A internet provocou uma forte 

redução em um tipo de trabalho e os 

profissionais da área passam a ter 

dificuldades de colocação. 

A internet rompe barreiras 

geográficas e um profissional 

especializado em uma área passa a 

fazer atendimento em nível 

nacional. 

Empresarial 

As grandes empresas passam a 

adotar um processo de juniorização d 

seus quadros. O executivo de meia-

idade fica vulnerável. 

As empresas passam a enxugar 

quadros e terceirizar as atividades. 

O profissional capaz com algum 

recurso para estabelecer-se como 

autônomo encontra oportunidade 

aí. 

Fonte: Adaptado de Silva (2007). 

 

 

Com essa análise externa, percebe-se que o indivíduo pode ou não mudar o rumo da 

sua carreira em ordem de conseguir um destaque profissional maior baseado nas variáveis 

externas. Acredita-se que muito vem da competência do indivíduo para que ele tenha sucesso 

e assim por mais desfavorável que seja o mercado para determinada profissão ele ainda sim 

pode ter sucesso, porém, quando o mercado está a favor as chances são maiores e a 

progressão pode vir mais rapidamente. Além da análise externa, tem-se a interna, a qual se 

apresenta no quadro a seguir: 
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Quadro 3: Exemplos de forças e fraquezas. 

Características Forças Fraquezas 

Perfil emocional O profissional tem grande 

capacidade de enfrentar situações 

adversas. Torna-se particularmente 

elegível para a empresa que está 

trabalhando em mercado muito 

difícil. 

O profissional está mal resolvido 

em relação a seus valores. Assim, 

vai ocupar um cargo de nível 

elevado, mas não consegue adotar 

políticas que, embora necessárias, 

desagradam. 

Currículo O profissional, um executivo de 

finanças, fala japonês. Isso o torna 

particularmente elegível para 

empresas japonesas que interagem 

muito com suas matrizes. 

O profissional ocupa um cargo 

elevado e não tem curso superior. 

Isso o torna vulnerável em 

processo seletivos e de promoção. 

Histórico O profissional já morou no exterior. 

Isso passa a ser interessante para a 

empresa que está começando a atuar 

no comércio exterior. 

O profissional, embora com 

excelente formação, nunca atuou 

na função executiva. Torna-se 

menos elegível para um cargo que 

vai ficar vago na empresa. 

Fonte: Adaptado de Silva (2007). 

 

Tendo então a sua autoanálise e a análise do ambiente em que está inserido clara, o 

indivíduo pode então tomar uma decisão mais certa e com mais perspectivas de que realmente 

funcione. 

Mais uma vez mencionando Cavalcante (2008), depois de toda parte de análise e 

definição de objetivo, visão (perspectiva futura) , valores pessoais e metas, vem a parte de 

definição de estratégias. Aqui temos algumas das estratégias mais observadas nas 

organizações: 
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 Competência no trabalho atual; 

 Envolvimento no trabalho; 

 Desenvolvimento e aquisição de habilidades; 

 Desenvolvimento de oportunidades; 

 Desenvolvimento de alianças e relacionamento de apoio; 

 Construção de imagem; 

 Política organizacional; 

 

Há pesquisas que definem que dentre todos esses pontos a estratégia mais eficaz é o 

desenvolvimento de habilidades, viver experiências diferentes, autoconhecimento e 

networking. 

Após definida qual estratégia ou quais estratégias serão seguidas, cabe o 

estabelecimento de um planejamento operacional, também assim como se faz em uma 

empresa, para deixar claro como será atingido o planejamento estratégico. O planejamento 

operacional basicamente se consiste em definir as atividades que serão feitas, o responsável 

por elas, o momento em que serão feitas ou o prazo para entrega e a definição de uma meta 

clara para cada atividade. Pondo-se então tudo dentro de um cronograma simples que poderá 

ser seguido através de um checklist. 

Quando se tem o plano operacional pronto o que vem em seguida é a sua 

implementação, ou seja, pô-lo em prática e acompanhá-lo. Provavelmente haverão mudanças 

no meio do caminho para o atingimento do planejamento de carreira, porém o mais 

importante é ter muito claro qual é a missão, ou objetivo final, e assim os passos podem ir 

mudando, mas sempre para o mesmo objetivo. 
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3 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E DIFERENCIAL 

COMPETITIVO 

 

Com o contexto globalizado que se tem hoje, as organizações são cada vez mais 

pressionadas a se adaptar às demandas criadas pelo próprio mercado, e assim os seus líderes 

também são pressionados a serem cada vez mais resilientes e qualificados para conseguirem 

levar a organização para frente. 

Para ter um destaque profissional não basta apenas ter experiência de mercado e 

formação acadêmica, pois esses fatores a maioria dos profissionais que competem pelas 

melhores oportunidades já tem, o diferencial vem justamente através de fatores que vem além 

disso, como competências. Nem todo mundo nasce com determinadas competências ou as 

adquirem enquanto na sua formação como pessoa, por isso aqui é abordado o 

desenvolvimento dessas competências e como isso chega a ser um diferencial competitivo 

para o mercado. 

Como menciona Rabelo (2008), “hoje é necessário um novo perfil gestor com 

habilidades e competências adequadas ao mercado contemporâneo”. 

Nesse capítulo é abordado o conceito de competências, competências e habilidades 

pessoais e o diferencial competitivo. O primeiro tópico é mais introdutório para dar uma base 

sobre o que vai ser discutido no tópico seguinte, o qual aborda as competências mais 

importantes para um profissional hoje, além disso as habilidades mais importantes e o que 

elas significam, e o terceiro tópico trata de uma contextualização do mercado no sentido de 

entender o que é um diferencial competitivo hoje e quais são os casos de sucesso que se há e 

por onde eles passaram. 

 

3.1 Conceito de competências 

 

Com relação ao conceito sobre o que é competência, Morais (2008), em sua 

dissertação faz uma sistematização com a conceituação de dez autores diferentes, como segue 

adiante: 
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Quadro 4: sistematização do conceito de competência. 

Autor Competências 

Boog (1991) Competência é a qualidade de quem é capaz e apreciar e resolver 

certo assunto, fazer determinada coisa, significa capacidade, 

habilidade, aptidão e idoneidade. 

Perren006Fud (1999) Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) para solucionar 

com pertinência e eficácia uma série de situações. 

Green (1999) Competência individual é uma descrição escrita de hábitos de 

trabalhos mensuráveis e habilidades pessoais utilizadas para 

alcançar um objetivo de trabalho. 

Nisembaum (2000) Competência individual é a integração sinérgica das habilidades, 

conhecimentos e comportamentos manifestada pelo alto 

desempenho da pessoa que contribui para os resultados da 

organização. Então embutidas no conceito, a noção de 

aprendizagem, evolução e transferibilidade. 

Zarifan (2001) Competência é o tornar iniciativa e o assumir responsabilidade do 

indivíduo diante de situações profissionais com as quais se depara. 

Le Boterf (2001) Competência é um conjunto de aprendizagens sociais e 

comunicacionais nutridas pela aprendizagem, formação e pelo 

sistema de avaliação, é um saber agir responsável e que é 

reconhecido pelos outros, são sempre contextualizados. 

Parry apud Rabaglio 

(2004) 

Competência é um agrupamento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes correlacionadas que afeta parte considerável da atividade de 

alguém que se relaciona com o seu desempenho, que pode ser 

medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser 

melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. 

Fleury & Fleury 

(2004) 

Competência é um saber agir responsável e reconhecido que implica 

em mobilizar, interagir, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor 
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social ao indivíduo. 

Autor Competências 

Daólio (2004) Competência é um comportamento ou um conjunto de 

comportamentos que descrevem a performance excelente, num 

contexto de trabalho. 

Stroobants apud 

Kilimnik (2004) 

Competência é a resultante de três componentes principais: saberes 

formais, saber-fazer e saber-ser. 

Fonte: Adaptado de Morais (2008). 

 

Resumindo então a opinião de todos os autores acima, tem-se que competência é 

conhecimento, comportamento, habilidade e atitude. Conhecimento tanto teórico como 

prático (know-how), habilidade técnica em conjunto com habilidade comportamental e atitude 

que é o pôr em prática. 

 

3.2 Competências e habilidades pessoais 

 

As competências mais importantes para o desempenho de um cargo de gestão são as 

seguintes e estão divididas em quatro grupos: intelectuais, técnicas, intrapessoais e 

interpessoais. (RABELO, 2008). 

 Competências intelectuais: faz referência à capacidade de raciocínio, e são 

competências utilizadas para planejamento, análises, definição de estratégias, 

tomadas de decisão e elaboração de conceitos. 

 Competências técnicas: faz referência ao conhecimento de uma área/atividade 

em específico, pode ser desenvolvida rapidamente através do treinamento e da 

prática. 
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 Competências intrapessoais: faz referência a capacidade de lidar consigo 

mesmo, é o seu autoconhecimento, no sentido de entender os seus limites, as 

suas reações, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, além de sua 

capacidade de se automotivar e se organizar. 

 Competências interpessoais: faz referência a capacidade de lidar com outras 

pessoas, no sentido de se relacionar, de liderar, trabalhar em equipe. Quanto 

mais elevado for o seu cargo mais necessária a competência interpessoal ao 

invés da técnica. 

 

Segundo Maximiano, 2004 (apud Rabelo, 2008), alguns exemplos de competências 

interpessoais são: o entendimento do próprio cargo no sentido de entender quais são os 

requisitos e que impacto causa para a organização; capacidade de se entender e moldar seu 

comportamento a partir daí; capacidade de entender o comportamento do outro e saber como 

lidar com aquela pessoa; capacidade de aprender com a própria experiência e com a 

experiência do outro; capacidade de através do seu autoconhecimento superar desafios. 

De acordo com Katz (apud CHIAVENATO, 1999), o sucesso de um profissional 

vem do desempenho/performance dele dentro da organização, não basta apenas ter 

competências, tem-se que ter um bom desempenho nas atividades, e as competências vem 

como meios para que esse profissional tenha um bom desempenho. Com isso, tem-se três 

habilidades principais que resultam no bom desempenho de um profissional: as habilidades 

técnicas, que envolve o conhecimento específico em determinada área de trabalho, como 

programação de linguagem (Tecnologia da Informação), contabilidade, engenharia e etc. as 

habilidades humanas, onde se destaca o relacionamento com pessoas e a facilidade disso, 

capacidade de se comunicar, de motivar uma outra pessoa baseado na leitura que se faz dela e 

do entendimento do que a motiva e do que não a motiva, resolver conflitos, entre outros. E as 

habilidades conceituais, que são mais estratégicas, é uma visão holística que se tem da 

empresa, uma facilidade para elaboração de planejamento e utilização de conceitos teóricos 

para isso. 
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  Quadro 5: Habilidades gerenciais segundo Katz. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Fonte: Adaptado de Rabelo (2008). 

 

De acordo com o quadro anterior, observa-se que o supervisor de primeira linha 

precisa ter bastante habilidade técnica e humana e pouca habilidade conceitual, o gerente 

intermediário precisa de um equilíbrio entre as três habilidades, porém com destaque para a 

humana e diminuindo a técnica, já o administrador superior ele precisa ter bastante habilidade 

conceitual e humana, e pouca habilidade técnica. De acordo com Katz (apud RABELO, 

2008), quanto mais se sobe na hierarquia, menos as habilidades técnicas vão sendo 

necessárias. 

Segundo Chiavenato (apud RABELO, 2008), o sucesso profissional não vem apenas 

quando se tem essas três habilidades, é necessário colocá-las em prática e para isso necessitam 

de determinadas competências pessoais, dentre elas três principais que são duráveis, ou seja, 

que mesmo em tempos modernos como os atuais, elas nunca são descartáveis. Dessas três 

competências, tem-se o conhecimento, que é todo o leque de informações, conceitos, ideias e 

experiências que um indivíduo tem sobre sua área específica; a perspectiva, que é a 

capacidade de pôr esse conhecimento em ação, o saber fazer, mais conhecido também como 

know-how; e a terceira é a atitude, que é a aplicação, a ação e representa o estilo individual da 

pessoa de fazer as coisas acontecerem, liderar, motivar, se comunicar e acompanhar. 

 

 

Administração  

Superior 

 

Gerência 

Intermediária 

 

Supervisão de  

Primeira Linha 

   HABILIDADES 

   CONCEITUAIS 

 

 

HABILIDADES 

  HUMANAS 

 

HABILIDADES 

TÉCNICAS 
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  Quadro 6: Habilidades gerenciais segundo Katz. 

 

  Fonte: Adaptado de Rabelo (2008). 

 

Como ilustra o quadro 6, o sucesso profissional vem através da junção das 

habilidades conceituais, humanas e técnicas com as competências que as implementam que 

são o conhecimento, a perspectiva e a atitude. 

 

3.3 Diferencial competitivo 

 

Muitos acreditam que obtendo um ótimo desempenho na universidade consegue-se 

um bom emprego e assim sucesso profissional. E de fato conseguem, porém não 

necessariamente no setor corporativo. Isso faz mais sentido para a academia, manter notas 

altas para conseguir entrar em um bom mestrado e um doutorado são caminhos e ferramentas 

que fazem bastante sentido para os que almejam carreira acadêmica como professor 

universitário por exemplo. 

 De acordo com Laszlo Bock, Vice-Presidente de Recursos Humanos da Google, em 

uma entrevista com o jornal The New York Times. (fonte: <http://www.nytimes.com/>. 

Referente a junho de 2013. Encontrado em outubro de 2013), o desempenho acadêmico, na 

universidade, não há correlação alguma com o desempenho profissional e não é usado como 

critério de contratação. A explicação disso de acordo com ele é de que depois de dois ou três 

http://www.nytimes.com/2013/06/20/business/in-head-hunting-big-data-may-not-be-such-a-big-deal.html?pagewanted=2&_r=1&smid=tw-nytimesbusiness&partner=socialflow
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anos as habilidades para ter um bom desempenho na empresa são totalmente não relacionadas 

com as habilidades para se ter um bom desempenho na universidade, e isso porque as 

habilidades adquiridas na universidade são muito diferentes, assim como a pessoa também 

muda bastante, reflete, amadurece e começa a pensar de maneira diferente. Além disso, 

Laszlo também destaca que o ambiente acadêmico acaba sendo muito artificial. As pessoas 

que vencem nesse ambiente são condicionadas a isso, muitas das respostas já são óbvias e não 

há muito que pensar ou discutir. 

Na dissertação de mestrado de Morais (2008), sobre as competências profissionais 

demonstradas pelos egressos de Administração da Universidade Federal do Ceará oriundos de 

programas de estágios, foi pesquisado, em termos gerais, se o estágio contribui para a 

aquisição e o desenvolvimento de competências, se o estágio consolida a aprendizagem e se 

essas competências contribuem para atender as exigências que o mercado de trabalho busca. 

Foi constatado que “todas as competências elencadas no questionário, foram passíveis de 

desenvolvimento no decorrer do estágio, de acordo com a percepção dos egressos”, assim 

como todas as competências propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação do administrador também. (MORAIS, 2008, p. 116). Algumas das competências 

pesquisadas foram: reconhecer e definir problemas, exercer a tomada de decisão, negociação, 

comunicação interpessoal, iniciativa, determinação, abertura às mudanças (resiliência), entre 

outras. Nota-se então pela conclusão da pesquisa que o desenvolvimento dessas competências 

veio através de uma experiência prática de aprendizado, o estágio. 

De acordo com uma entrevista feita pela revista Você S/A com Nitin Nohria, reitor 

da Harvard Business School, a escola de negócios mais prestigiada do mundo, foi incluído o 

aprendizado prático no seu programa de MBA. Os estudos de casos que são destaques nesta 

escola de negócios ainda são utilizados desde 1920, porém a aplicação do Field (Field 

Immersion Experiences for Leadership Development), ou em português, imersão no campo da 

experiência para o desenvolvimento de liderança, foi necessário porque leva os alunos ao 

mundo real, diminuindo a distância entre a teoria e a prática. O Field serve justamente para 

combinar o conhecimento, a análise e a experiência, com o intuito de criar um novo estágio de 

ensino. (dados da Revista Exame). 

A revista Você S/A fez uma pesquisa com diversos jovens que passaram em 

programas de trainee em diferentes multinacionais no Brasil para buscar entender quais são os 

principais fatores que os levaram a ter alcançado tal conquista, foi constatado que a graduação 



32 

 

 

em uma faculdade renomada e conhecimentos avançados em idiomas estrangeiros não estava 

entre os principais fatores que os fizeram ser selecionados e que não foram fatores decisivos 

para as suas aprovações.  

 Jarbas, 24, passou em sete programas de trainee, acredita que o seu principal 

diferencial foi a habilidade para lidar com a diversidade cultural, onde adquiriu 

num intercâmbio de seis meses na Austrália, ele também ressalta que foi uma 

grande experiência de autoconhecimento. Afirma também já ter feito trabalho 

voluntário na recepção de intercambistas de uma rede internacional de 

estudantes. 

 Carolina, 27, passou em quatro programas e abandonou voluntariamente dez 

outros programas na fase final. Acredita que o seu principal diferencial foi o 

autoconhecimento, usou bem dos seus pontos fracos a seu favor. Outro ponto 

que destaca é o fato de ter trabalhado em empresas juniores durante seu período 

de faculdade, situações que obrigava-a a dar palestras, ajudando-a na 

autoconfiança nas entrevistas das seleções de trainee. Ela acredita ter ganho 

bastante desenvoltura para falar em público com essas experiências. 

 Luis, 25, passou em dois programas. Acredita que o seu diferencial foi de ter 

estudado boa parte da sua infância e adolescência numa escola alemã e de ter 

três idiomas fluentes: inglês, espanhol e alemão. Diz que a experiência de vida 

proporcionada por um intercâmbio na Inglaterra contou também de maneira 

positiva. 

 Sâmara, 22, passou em três programas de trainee. Acredita que o seu diferencial 

foi ter mostrado resultados concretos das experiências profissionais que teve. 

 

Conclui-se então que para se tornar um profissional de sucesso é necessário ter 

algumas competências e habilidades que são desenvolvidas principalmente através de 

experiências práticas, seja um estágio, seja um intercâmbio ou qualquer outro tipo de 

experiência que possa proporcionar aprendizado prático para desenvolver determinadas 

competências. 
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4 BOAS OPORTUNIDADES DE MERCADO 

 

Nos dois capítulos anteriores foi visto tanto planejamento de carreira como 

desenvolvimento de competências e diferencial competitivo, e este capítulo trata de boas 

oportunidades de mercado, complementando o ciclo que passa pelo planejamento da carreira, 

desenvolvimento de competências para se tornar um profissional competitivo e assim alcançar 

a boas oportunidades no mercado. 

Neste capítulo mais especificamente é abordado o que essas boas oportunidades na 

nossa atualidade, segunda década do século XXI, e no nosso contexto, oportunidades para 

jovens universitários e recém formados no Brasil e como elas podem ser aproveitadas. 

 

4.1 Conceito de boas oportunidades de mercado no contexto atual 

 

Tratando do contexto do século XXI e geração Y, tem-se que os jovens estão cada 

vez mais ansiosos para crescimento rápido, encantados por desafios, buscando flexibilidade 

de horários e perspectiva de carreira. (artigo do sitio eletrônico Administradores). E com isso 

é essencial que as oportunidades oferecidas pelas empresas ou a cultural organizacional da 

empresa tenha características que se adequem a esses jovens, pois eles são os universitários e 

recém formados atuais, nascidos entre o início da década de 80 e meados de 90. 

Por isso foi identificado pelo autor dessa monografia que a oportunidade que mais se 

encaixa com esse perfil e contexto, no setor corporativo atualmente no Brasil, é a do programa 

de trainee que é ofertado em diversas grandes empresas a nível nacional. 

O sitio eletrônico vida de trainee, está há quase três anos escrevendo matérias e 

atualizando notícias sobre oportunidades de trainee no Brasil, como é o processo, como se 

preparar, tirando dúvidas, mostrando vídeos relacionados e etc. com o objetivo de ajudar a 

jovens universitários e recém formados a alcançar a esse sonho que é o de passar em algum 

desses programas, é então uma ótima maneira de os jovens se atualizarem sobre as 

oportunidades e se prepararem para elas (dados do Vida de Trainee). A palavra trainee do 

inglês significa aquele que está em treinamento e portanto às vezes se confunde com 
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programas de estágio, porém o trainee é uma pessoa contratada pela empresa com carteira 

assinada e com todos os benefícios e obrigações de um colaborador. 

O que se entende no Brasil pelo programa de trainee é que se trata de um programa 

de desenvolvimento de líderes corporativos para determinada empresa, e já a partir daí se 

percebe que é uma oportunidade que inclui planejamento de carreira por parte da empresa e 

perspectivas de crescimento. Como foi mencionado anteriormente, a atual presidente da 

Ambev entrou na empresa como trainee há poucos mais de dez anos. 

As principais vantagens de ser um trainee, agora justificando o porque de que essa 

oportunidade se encaixa tanto com o perfil jovem universitário e recém formado da geração Y 

é que se é oferecido um salário acima da média, muitas vezes superando o dobro ou até mais 

do piso salarial de um recém formado de qualquer área; existe um treinamento holístico onde 

o trainee passa geralmente por diferentes setores da empresa com o intuito de ganhar uma 

visão estratégica e holística da organização; há não apenas treinamentos técnicos, mas 

também os comportamentais e se é investido bastante nisso dependendo da empresa; há um 

acompanhamento e preocupação maior do setor de RH com relação a esse profissionais, 

muitas empresas selecionam apenas 20 trainees por ano, apesar de ter milhares de 

funcionários e se inscreverem mais de 60 mil pessoas, como é o caso de processos como o da 

Ambev; há uma aproximação maior com pessoas de mais altos cargos dentro da organização e 

com isso mais visibilidade; o desenvolvimento e crescimento dentro da empresa é mais 

acelerado, em geral um trainee chega a um cargo de gerência muito mais rapidamente do que 

quem entra como estagiário ou colaborador normal; além de haver oportunidades de trabalho 

no exterior; 

Na página de Economia, do sitio eletrônico Terra, tem-se uma matéria sobre os 

programas de estágio e trainee abertos pelo país, dentre eles se destacam as seguintes 

oportunidades: 

 Empresa: Bosch, multinacional alemã, 19 vagas para o Brasil. Salário inicial de 

R$ 5.750,00, é requerido ser recém formado há no máximo 2 anos ou estar no 

último ano do ensino superior dos seguintes cursos: administração, economia, 

contabilidade, controladoria, logística, marketing e as engenharias, além de 

fluência no inglês e mobilidade nacional e internacional. O programa é de 2 

anos. 
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 Empresa: Bunge, empresa de agronegócios e alimentos, 27 vagas para o Brasil. 

Salário inicial de R$ 4.800,00, requerido estar formado há no máximo dois anos 

ou estar no último ano de graduação dos seguintes cursos: engenharia, comércio 

exterior, administração, economia, contabilidade, marketing e comunicação 

social. 

Analisando as oportunidades aí destacadas anteriormente, vê-se que ambas são 

empresas globais, que ofertam um alto salário inicial, poucas vagas para o Brasil e que tem 

como requisitos para participar do processo um perfil específico. Seguramente são empresas 

que estão buscando um profissional muito qualificado, caso não em currículo, com certeza em 

termos de competências comportamentais e juntando a esse perfil específico eles tem um 

profissional com um alto potencial a se desenvolver e vai ser neles que a empresa vai investir 

para garantir a sustentabilidade em termos de novos líderes para a empresa dentro dos 

próximos anos. 

 

4.2 Calendário e etapas dessas oportunidades 

 

Os calendários dos programas de trainee são anuais, geralmente as datas são as 

mesmas para todos os anos e são diversas empresas que possuem o programa no Brasil, até 

empresas que não são multinacionais também aderiram. O quadro 7 mostra o calendário do 

mês de setembro dos programas de trainee ofertadas com seus respectivos prazos, é possível 

de que ainda hajam outros que aí não estão destacados. Dentre as grandes empresas se 

destacam: Philip Morris, Ambev, Mercedes-Benz, Unilever, Bosch, entre outras. Dados de 

acordo com o sitio eletrônico Vida de Trainee (2013). 
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Quadro 7: Calendário de programas de trainee mês de setembro de 2013. 

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

      [1] Philip 

Morris; 

Embraer 

Pee; Abril; 

ALL. 

[2] Embraco [3] 

Americanas; 

B2W 

[4] Saint-

Gobain 

[5] Modelez [6] Ambev; 

Mercedes-

Benz 

[7] [8] 

[9] 

International 

Paper; CCR 

JBS 

[10] Gerdau [11] [12] [13] [14] Jovens 

Consultores 

Falconi 

[15] 

TOTVS; 

Cremer 

[16] Danone; 

Unilever; 

Odebrecht; 3M 

[17] [18] [19] [20] 

Qualicorp 

[21] [22] Bosch; 

SHELL 

[23] [24] VLI; 

Cielo 

[25] 

BRMALLS 

[26] 

Simpress; 

Stefanini 

[27] [28] [29] Itaú 

BBA; Líder 

aviação 

[30] Carmargo 

Corrêa; 

Leader; 

Skanska 

      

Fonte: Adaptado de Vida de trainee (2013). 

 

A Philip Morris, uma empresa multinacional produtora de tabaco e derivados, com 

produtos vendidos em mais de 180 países, seu marketshare não contando com China e 

Estados Unidos chega a 27,6%. Essa empresa, por exemplo, oferece o programa nas áreas de 

assuntos corporativos, comercial/vendas, finanças, marketing, operações, RH. Oferece como 

benefícios: plano de saúde, odontológico, refeição, estacionamento, vale transporte, seguro de 

vida, participação nos lucros, previdência privada e auxílio moradia. Não divulga o salário, 

apenas discrimina no sitio eletrônico “salário competitivo”, o que se entende por salário acima 

da média. No programa o trainee passa por: integração, job rotation (que significa passar por 

diferentes áreas, o objetivo em geral é que o trainee adquira conhecimento holístico da 

organização), visitas as unidades, coaching, treinamentos e projetos. 
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Como um outro exemplo, a Ambev, a maior  empresa da América Latina com um 

valor de mercado superior a 120 bilhões de dólares, eleita pela Great Place to Work em 2009 

como uma das cem melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Essa empresa oferece o 

programa na área comercial/vendas, no sitio eletrônico não se encontra nem quais benefícios 

são ofertados nem tampouco a oferta salarial o que era uma prática de costume, porém com 

tantos inscritos para o programa, cerca de 60 mil a cada ano, pode-se ter deixado de expô-los 

por questões estratégicas. O desenvolvimento do programa inclui visita às unidades, 

treinamentos e módulo internacional, na segunda parte do programa há uma viagem ao 

exterior. Estima-se que o salário inicial seja ao redor de R$ 5.000,00, o que atualmente são 

mais ou menos 7 salários mínimos, fora os benefícios. 

Para o mês de outubro outras oportunidades em grandes empresas também são 

ofertadas, como Nestlé, Nokia, Honda, Deloitte, entre outras, como segue no quadro 8 a 

seguir. 

 

Quadro 8: Calendário de programas de trainee mês de outubro de 2013. 

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

 [1] [2] [3] Nestlé [4] HSBC [5] Real 

Estate 

[6] 

GRPCOM 

[7] Nokia 

Siemens; 

Gafisa 

[8] PDG [9] [10] Marisa [11] Honda [12] [13] Linde 

[14] Cargill [15] Nordisk [16] Ouro 

Verde 

[17] [18] 

Votorantim 

[19] Silvana 

Carvalho 

[20] Privália 

[21] Banco 

Safra 

[22] [23] [24] [25] São 

Martinho 

[26] [27] 

[28] Brinks e 

Pago 

[29] [30] Tecnisa [31] FedEx; 

Deloitte; 

Bunge 

   

Fonte: Adaptado de Vida de trainee (2013). 
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A Nestlé, uma multinacional suíça fundada há quase 150 anos, produtora de 

alimentos, possui mais de 280 mil funcionários e tem valor de mercado superior a 200 bilhões 

de dólares. Essa empresa, por exemplo, oferece o programa de trainee para as áreas de 

comercial/vendas, engenharia/técnica, finanças, logística/supply chain, marketing, operações, 

produção e qualidade. A parte do salário, se oferece plano de saúde, odontológico, vale 

refeição e alimentação, estacionamento, vale transporte, seguro de vida, participação nos 

lucros e vários outros. No programa em si é trabalhado integração, job rotation, 

tutoria/mentoria, coaching, avaliações, treinamento, projetos e um módulo internacional. Algo 

parecido com o que é ofertado pela Ambev, por exemplo. 

A Nokia Siemens, uma das maiores empresas de telecomunicações, tendo surgido da 

fusão da Siemens Communications com a rede Nokia, também oferta em outubro seu 

programa de trainee que oferece viagens internacionais, sendo uma de três meses para a 

Alemanha e seis meses em algum país da América Latina, há apenas cinco vagas para o Brasil 

e o programa oferece tutoria/mentoria, coaching, treinamentos, projetos e o módulo 

internacional que são essas viagens anteriormente mencionadas. 

O calendário do mês de novembro tem como destaque as empresas TIM, Microsoft e 

Ernst&Young, como mostra o quadro 9 a seguir. 

 

Quadro 9: Calendário de programas de trainee mês de novembro de 2013. 

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

    [1] Mosaic [2] [3] 

[4] [5] [6] Henkel [7] Laureate [8] Minerthal [9] [10] TIM 

[11] SEBRAE [12] [13] [14] [15] 

Processor 

[16] [17] Kerry 

[18] 

Capgemini 

[19] [20] [21] [22] [23] [24] MRV 
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SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

[25] Cimento 

Tupi 

[26] [27] 

Telefônica 

Vivo 

[28] BT [29] 

Microsoft; 

Ernst&Young 

[30]  

Fonte: Adaptado de Vida de trainee (2013). 

 

A TIM, empresa multinacional subsidiada pela Telecom Italia, do segmento de 

telecomunicações, oferece no seu programa de trainee integração, job rotation, 

tutoria/mentoria, coaching e módulo internacional e além do salário mensal, benefícios como 

plano de saúde e odotonlógico, vale refeição e alimentação, seguro de vida, participação nos 

lucros, previdência privada, entre outros. 

E como último exemplo, a Microsoft, empresa multinacional estadunidense, fundada 

há quase 40 anos, tem atuação global e possui quase 100 mil funcionários, presente nas 

principais bolsas de valores do mundo e possui faturamentos bilionários ultrapassando a casa 

dos 60 bilhões, e foi destaque na classificação da Great Place to Work, considerada uma das 

melhores empresas de TI para se trabalhar. Oferece uma boa oportunidade de 

desenvolvimento de carreira, além de benefícios como horário flexível, trabalho em casa, 

entre outros. 

Tendo conhecido então as principais oportunidades e o que é ofertado nelas, cabe 

aqui tratar das etapas de seleção, quantas e quais são elas. A primeira etapa em geral é a 

inscrição, onde se provê dados relacionados ao currículo e se passa por uma triagem pelas 

empresas, estando dentro do perfil o candidato segue em frente para a segunda etapa, que 

geralmente, é a de testes e provas on-line, conhecida como a etapa que mais reprova 

candidatos. Principais informações retiradas do sitio eletrônico Vida de Trainee 

(http://www.vidadetrainee.com/). 

Em geral são feitos testes relacionados a inglês, português, raciocínio lógico, 

atualidades e conhecimentos gerais. Nos testes de inglês são levados em consideração pontos 

como gramática, vocabulário e interpretação de texto, a nota depende bastante da empresa, as 

que exigem maior nível de inglês são empresas estadunidenses. Quanto aos testes de 
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raciocínio lógico há um equilíbrio entre problemas matemáticos e questões de lógica. Com 

relação ao teste de português, ela não é das mais comuns, mas costuma reprovar bastantes 

pessoas, a maioria das questões estão voltadas para gramática. Os testes de atualidades são 

bastantes comuns, às vezes um pouco desatualizados, com fatos de um ou dois anos atrás e 

que já saíram da mídia, o importante é nunca deixar de se manter atualizado. Por último os 

testes de conhecimentos gerais, geralmente são abordados temas sobre sustentabilidade, 

blocos econômicos e geralmente algo relacionado ao negócio da empresa em questão também. 

Após os testes online, os candidatos aprovados geralmente são convidados a 

participar de uma dinâmica de grupo, que são simulações de situações reais de interação com 

pessoas para que possa ser observado determinados comportamentos e atitudes num trabalho 

em equipe. Após as dinâmicas, grande parte dos programas, seguem com o painel de negócio, 

que é algo parecido com uma dinâmica de grupo, há o chamado “quebra-gelo” ou momento 

de alívio de tensão com algumas palavras dos avaliadores geralmente, em seguida uma 

apresentação pessoal, o aplicação do case, ou de uma situação que simula a realidade no 

ambiente de trabalho e em seguida o fechamento. A principal diferença para a dinâmica é que 

geralmente não há apenas a presença da consultoria de RH que faz a seleção, mas também de 

gestores da empresa em questão. Nessa etapa, há também a presença dos melhores candidatos, 

são os que foram aprovados também em todas as outras etapas anteriores e que estão lá, então 

o candidato precisa estar bastante confiante de si. 

A última etapa do processo geralmente é a entrevista. De acordo com a Cintia 

Reinaux, 29, profissional de Recursos Humanos e autora do sitio eletrônico Vida de Trainee, a 

maioria das empresas adotam uma entrevista baseada em competências, por meio delas os 

avaliadores buscam evidências de certas competências em experiências passadas vivenciadas 

por eles. 

 

4.3 Pré-requisitos dos principais programas de trainee no Brasil 

 

Tomando como base as empresas anteriormente destacadas pelos seus programas de 

trainee, trata-se aqui dos principais pré-requisitos para fazer parte dos seus programas. Dados 
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retirados de dois sítios eletrônicos especializados em programas de trainee, o Vida de Trainee 

e o Mytrainee, e também dos próprios sitios eletrônicos das empresas em questão. 

A Philip Morris busca graduados ou graduandos, bacharel ou licenciatura de 

quaisquer cursos, com inglês fluente e disponibilidade para viagens e mudanças. São 

buscados perfis de pessoas que tem uma postura constante por busca de informações e 

conhecimentos, construção de relacionamentos, curiosidade e convicção. 

A Ambev busca profissionais graduados ou graduandos de cursos como engenharias, 

administração, agronomia, análise de sistemas, biologia, bioquímica, biotecnologia, ciências 

de alimentos, ciências da computação, comércio exterior, contabilidade, design, direito, 

economia, estatística, farmácia, física, matemática, processamento de dados, psicologia, 

química, relações internacionais e sistemas de informações. Buscam candidatos com inglês 

fluente com disponibilidade para mudança. Além disso é requisitado também um amplo 

conhecimento em informática, é desejável fluência em outros idiomas estrangeiros, habilidade 

para gerenciamento com pessoas, negociação, capacidade de liderança e visão empreendedora 

são também requisitos importantes. Um diferencial é ter experiência com trabalho voluntário. 

A Nestlé tem como pré-requisitos graduados ou graduandos, de diploma bacharel, 

dos cursos de humanas, exatas, engenharias, administração, biologia, comunicação social, 

contabilidade, economia, química, farmácia, entre outros. É requisitado um inglês avançado e 

disponibilidade para viagens e mudança, além disso possuir conhecimento em pacote Office. 

A Nokia Siemens busca profissionais graduados ou graduandos, de preferência com 

diploma de bacharel de cursos principalmente de exatas ou administração. É requerido 

também a fluência no inglês e em mais um outro idioma, a disponibilidade para viagens e 

mudanças no Brasil e no exterior. No site a empresa também destaca pontos que são 

importantes como atividades extra curriculares, rápido aprendizado, habilidade de lidar com 

diferentes tipos de pessoas na empresa. 

A TIM nível superior de quaisquer cursos e tipos seja tecnológico, bacharel, 

licenciatura e preferencial pós-graduação. É requerido também a fluência no inglês e 

disponibilidade para viagens e transferências. 

A empresa Microsoft tem como principais requisitos um candidato com diploma de 

bacharel ou pós-graduação, que tenha formação nas seguintes áreas: exatas, engenharias, 
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administração, ciências da computação, direito, economia, jornalismo, marketing, 

publicidade, relações internacionais, sistemas de informação entre outros. É requisitado 

também inglês fluente e disponibilidade para mudança e para trabalhar em fins de semana. 

Pode-se concluir que os principais pré-requisitos para participação de um programa 

de trainee são estar recém graduado ou ser graduando, falar inglês nível avançado/fluente, ter 

disponibilidade para viajar e residir em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Tendo todos 

esses pré-requisitos, o candidato pode se candidatar a uma vaga de trainee que atualmente é 

tão disputa quanto grandes concursos públicos no Brasil, como é o caso do programa da 

Unilever e da Ambev tendo mais de 50 mil inscritos a cada ano. No próximo capítulo será 

analisado quais foram os principais diferenciais entre os que passaram nesses programas já 

que todos tinham os pré-requisitos básicos e assim será feito um confronto da teoria com a 

prática para se chegar a uma conclusão em ordem de confirmar ou não a hipótese da pesquisa. 
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5 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE RESULTADOS 

 

A pesquisa de campo foi realizada através de questionários aplicados a 41 jovens 

universitários com o perfil de 18 a 30 anos de idade, universitários ou recém formados, de 

nacionalidade brasileira, entre colaboradores (trainees, analistas, etc.) e estagiários, de 

empresas que são necessariamente de grande porte e de atuação internacional. 

As empresas são definidas pelo tamanho geralmente através de dois fatores, o 

faturamento e o número de funcionários, portanto para ser considerada de grande porte no 

Brasil, de acordo com o BNDES, por exemplo, ela precisa ter um faturamento superior a 300 

milhões de reais, o que dá aproximadamente 130 milhões de dólares (cotação.do dia 

18/11/2013 pelo sitio eletrônico da Finance One). 

A coleta de dados possui respostas de jovens provenientes de, na maioria das vezes, 

empresas como estas, de grande porte, dentre elas: Ambev, Danone, Deloitte, Ernst&Young, 

Gerdau, Honda, Japan Tabacco, Kimberly Clark, Philip Morris, PwC, Siemens, Tata 

Consultancy, TOTVS, Whirlpool, entre outras. 

 

5.1 Perfil do respondente 

 

Foi buscado identificar diversos pontos do perfil do respondente com a intenção de 

identificar se há um perfil específico em comum buscado por essas empresas, jovens das 

cinco regiões do Brasil estão presentes na pesquisa, e para isso os questionários tinham 

perguntas como: qual a sua faculdade e curso, qual é seu mês e ano de formatura, qual a sua 

data de nascimento, qual a sua empresa atual, qual o seu cargo atual, mês e ano que entrou na 

empresa e mês de ano de ter assumido o cargo atual. Por último foi-se perguntado também se 

a pessoa tinha uma segunda graduação ou uma pós-graduação. 

Primeiramente apresenta-se um gráfico comparativo entre a relação de respondentes 

que são de universidades/faculdades privadas e os que são de públicas, como segue no gráfico 

1. 
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 Gráfico 1: Privadas VS Públicas. 

 
 Fonte: própria. 

 

Dos 41 respondentes, aproximadamente 40% vem de universidades/faculdades 

particulares e os outros 60% de universidades/faculdades públicas. Não há portanto uma 

grande diferença entre os dois. O gráfico 2 mostra as universidades dos respondentes. 

 

 Gráfico 2: Faculdades/Universidades dos respondentes. 

 
 Fonte: própria. 
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Outra informação interessante de se buscar correlação é com relação ao curso 

superior do respondente. no gráfico 3 temos os cursos deles e podemos identificar os mais 

frequentes. 

 

 Gráfico 3: Formação dos respondentes. 

 
 Fonte: própria. 

 

Pela formação superior dos respondentes, tem-se que 16 deles, aproximadamente 

40% são estudantes de Administração, 5 são estudantes de Relações Internacionais, 4 de 

Economia e 2 de Contabilidade. O que há em comum entre esses cursos é que todos estão 

relacionados a ciências econômicas ou ciências sociais aplicadas e relacionadas a gestão e 

Administração. No total são 27 de cursos afins a essa área de estudo, representando 65% do 

total. A parte isso, 8 respondentes são estudantes de Engenharias, o que representa 

aproximadamente 20% do total. Entre outros cursos, tem-se um total de 15% restantes. 

Analisando os dados, percebe-se que a idade média que os respondentes entraram na 

empresa como estagiário é de 22 anos, enquanto quando eles entram na empresa como 

colaboradores, e isso inclui cargos de trainee, gerência, analista e demais, eles geralmente 

entram com uma média de 24 anos. 
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Com relação a data de formatura, em média, os que entraram diretamente como 

colaboradores da empresa, em média, eles entraram poucos meses depois de se formar. 

Enquanto os que entraram como estagiários ainda faltava em média dois anos para se 

formarem. 

O gráfico 4 ilustra quais são os cargos dos respondentes. 

 

 Gráfico 4: Cargos dos respondentes. 

 
 Fonte: própria. 

 

Nota-se que 80% dos respondentes são colaboradores e 20% são estagiários. Dos 

colaboradores, tem-se 22% de analistas, 22% de trainees e 15% em cargos de liderança. 

Ainda com relação aos cargos, foi-se analisado se estão nestes mesmos cargos desde quando 

entraram na empresa e viu-se que 33 dos 41 respondentes, ou 80% está nesse cargo desde 

quando entrou na empresa, seja estagiário ou colaborador e apenas 20% deles, há um ano em 

média, já passaram por algum outro cargo anteriormente. 

O último ponto qeu buscou-se analisar, com relação ao perfil do respondente, é se ele 

fez alguma outra graduação o algum curso de pós-graduação. E como o gráfico 5 ilustra, 

apenas 15% deles fizeram uma outra faculdade ou entraram em pós-graduação, contra 85% 

em média que não fizeram. 
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 Gráfico 5: Fez uma segunda faculdade ou pós-graduação? 

 
 Fonte: própria. 

 

Pelos dados apresentados com relação ao perfil, nota-se que não há muita correlação 

o fato de o universitário ser de uma universidade/faculdade pública ou privada, porém nota-se 

que a maioria das universidades/faculdades dos respondentes são de renome a nível nacional. 

Outro ponto interessante que se sobressaiu foi o da formação dos respondentes, sendo a 

grande maioria de cursos relacionados a Ciências Econômicas (Administração, Economia, 

Contabilidade, Relações Internacionais) e Engenharias. Além disso, analisando a faixa etária 

dos jovens na época que entraram na empresa, percebeu-se que a maioria tem por volta de 24 

anos quando entram diretamente como colaboradores (analista, trainee¸assistente, etc.) e por 

volta de 22 anos quando entram como estagiários. E em média quando entram como 

estagiários ainda tem aproximdamente dois anos pela frente para se formar, em contrapartida 

quando entram como colaboradores, em média, se formaram há alguns poucos meses. 

 

5.2 Conhecimento técnico do respondente 

 

Foi analisado basicamente conhecimento técnico em idiomas estrangeiros e em 

informática, e dentre as perguntas feitas, houveram uma voltada para conhecimento em inglês, 

uma para conhecimento em espanhol, uma em aberto para qualquer idioma, uma para 
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informática em geral e por última uma pergunta em aberto para qualquer outro tipo de 

conhecimento que se possa vir a ter. 

Com relação ao conhecimento técnico foram dadas as opções de selecionar entre 

básico, intermediário e avançado. O gráfico 6 ilustra as respostas com relação ao nível de 

inglês. 

 

 Gráfico 6: Nível de inglês. 

 
 Fonte: própria. 

 

A grande maioria dos jovens, ou mais precisamente 88% deles, consideram que seu 

nível de inglês é avançado, os outros 12% responderam que seu nível é intermediário, não 

houve nenhum respondente classificando seu nível como básico. 

O gráfico 7 ilustra a resposta dos jovens referente a seu nível de conhecimento no 

idioma espanhol. 
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 Gráfico 7: Nível de espanhol. 

 
 Fonte: própria. 

 

Percebe-se uma diferença clara entre o nível de conhecimento em inglês e em 

espanhol. Se tratando do último, apenas 37% dos respondentes consideram que tem um nível 

avançado de espanhol e 19% se consideram com nível intermediário. 

Inglês é o idioma estrangeiro mais comumente ensinado nas escolas brasilerias, além 

disso é também o idioma estrangeiro mais requerido pelas empresas. Com relação ao 

conhecimento sobre um quarto idioma, como ilustra o gráfico 8, apenas 24% dos respodentes 

mencionam ter algum conhecimento. 

 

  Gráfico 8: Conhecimento em outro idioma. 

 
  Fonte: própria. 
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Com relação a conhecimento em informática, onde também se buscou parâmetros 

entre básico a avançado, tem-se que a maioria dos respondentes consideram ter um nível 

avançado no assunto, conforme gráfico 9. 

 

 Gráfico 9: Conhecimento em outro idioma. 

 
Fonte: própria. 

 

Apenas 3% dos respondentes consideram ter nível básico em informática e 34% 

considera ter nível intermediário. Como último ponto com relação a conhecimento técnico se 

deixou em aberto para ser mencionado qualquer outro tipo de conhecimento a parte idiomas 

estrangeiros e informática e apenas 2 dos 41 respondentes, o que representa 5% deles apenas, 

mencionou ter algum outro tipo de conhecimento técnico em específico. 
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 Gráfico 10: Conhecimento em outro idioma. 

 
 Fonte: própria. 

 

Nota-se a partir desse tópico que os principais conhecimentos técnicos destes jovens 

são em inglês, tendo a maioria considerado obter nível avançado, e em informática, onde a 

maioria também considerou ter nível avançado e apenas 3% mencionou ter conhecimento 

básico no assunto. Conhecimento em outros idiomas não foi algo que se destacou, espanhol 

teve alguma representatividade apenas. 

 

5.3 Experiência do respondente 

 

Nesse quesito foram buscadas respostas referentes a cinco tipos de experiências 

diferentes, a de liderança, a internacional, a de voluntariado, a de estágio e a de trabalho 

remunerado. Primeiramente analisando friamente as pessoas que viveram e as que não 

viveram as experiências, temos os seguintes cinco gráficos, o gráfico 11 relacionado a 

experiência de liderança, o gráfico 12 relacionado a experiência internacional, o gráfico 13 

relacionado a experiência de voluntariado, o gráfico 14 relacionado a experiência de estágio  e 

por fim o gráfico 15 relacionado a experiência de trabalho remunerado. Todos eles buscam 

objetivamente a resposta de se a pessoa viveu sim a experiência em questão ou não. 
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 Gráfico 11: Experiência de liderança. 

 
 Fonte: própria. 

 

Nota-se pelo gráfico 11 e 12 que a grande maioria das pessoas viveu experiências 

tanto de liderança como experiência internacional. 

 

 Gráfico 12: Experiência internacional. 

 
 Fonte: própria. 
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Percebe-se também que pelo gráfico 13, a grande maioria das pessoas viveu uma 

experiência de voluntário também. 

 

 Gráfico 13: Experiência de voluntário. 

 
 Fonte: própria. 

 

Tão expressiva quanto os gráficos anteriores, o gráfico 14 também demonstra 

expressiva maioria tendo vivido a experiência de estágio. 

 

 Gráfico 14: Experiência de estágio. 

 
 Fonte: própria. 
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Por último, analisando o gráfico 15 que trata de mensurar o número de respondentes 

que viveu a experiência de trabalho remunerado, tem-se que foi maioria, porém apenas 56%, 

não sendo tão expressivo quanto as outras quatro experiências. 

 

 Gráfico 15: Experiência de trabalho remunerado. 

 
 Fonte: própria. 

 

É interessante perceber que a maioria dos respondentes já viveu todas as cinco 

experiências o que variou de 78 a 90% por cada experiência, com exceção da experiência de 

trabalho remunerado que ficou com 56%, com isso se entende que há correlação entre a 

vivência dessas experiências e o diferencial competitivo, pois, em geral, não são muitos 

jovens universitários no Brasil hoje que já viveram quatro ou cinco dessas experiências. 

Foi buscado mais a fundo o que está por trás dessas experiências, ou seja, entender o 

que se era feito, quantas pessoas estavam sendo lideradas, em que organizações, qual foi o 

tipo de experiência internacional (turismo, trabalho ou estudo), quanto tempo duraram cada, 

entre outros fatores. 

Com relação a experiência de liderança, foram classificadas as organizações em que 

os respondentes viveram essas experiências em cinco tipos: ONG internacional gerida por 

universitários, Empresa Junior (EJ) ou Centro Acadêmico (CA), Colégio, empresa, exército, 

conforme ilustra o gráfico 16. 
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 Gráfico 16: Onde foram as experiências de liderança. 

 
 Fonte: própria. 

 

A soma não dá necessariamente sempre 41 a partir do gráfico 14 porque há a 

possibilidade de o respondente ter respondido ter vivido uma experiência mais de uma vez. A 

maioria dos respondentes tiveram experiências em organizações universitárias como ONG 

internacional gerida por universitários, Empresa Júnior ou Centro Acadêmico, totalizando 31 

das 47 experiências, dando aproximadamente 66%. 

Para facilitar o entendimento, são chamadas as organizações universitárias como 

organizações de tipo A e as organizações demais como empresas, colégio e exército como 

organizações de tipo B. Foi verificado os principais cargos que os jovens tiveram nas 

organizações de tipo A e nas organizações de tipo B, observar gráficos 17 e 18. 
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 Gráfico 17: Cargos em organizações do tipo A. 

 
  Fonte: própria. 

 

 Gráfico 18: Cargos em organizações do tipo B. 

 
 Fonte: própria. 

 

Percebe-se que a maioria dos jovens que tiveram suas experiências de liderança em 

organizações do tipo A tiveram cargos altos dentro da organização, a maioria foi presidente 

ou diretor. Já nas organizações do tipo B o cargo mais alto foi o de Coordenador. Além disso 

também foi analisado o número de pessoas que foram lideradas pelos jovens em cada tipo de 
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organização. Nas organizações do tipo A, a média de pessoas que eram lideradas era de 22 

pessoas, enquanto a média de pessoas lideradas por jovens em organizações do tipo B era de 

12 pessoas. A média de tempo da experiência na organização de tipo A é de 1,01 anos e a 

média em organizações do tipo B é de 1,28 anos. 

Sobre a experiência internacional, buscou-se analisar, dos que viveram essa 

experiência, a qual, conforme o gráfico 12 foi de 78%, quantos tiveram uma experiência de 

trabalho, além disso quantos países foram visitados e quanto tempo durou. 

 

 Gráfico 17: Experiência Internacional de Trabalho. 

 
 Fonte: própria. 

 

Como se observa no gráfico 17, dos respondentes 77% tiveram experiências 

internacionais de trabalho e apenas 23% voltada somente a turismo ou estudos. Em média os 

respondentes estiveram em três países diferentes e, em média, passaram aproximadamente 

nove meses fora. 

Tratando agora das experiências de voluntariado, dois principais pontos dessa 

experiência foram levados em consideração, o cargo do jovem, para entender que tipo de 

trabalho voluntário ele faz, se é assistencialista ou se é administrativo e quanto tempo durou 

em média. 

 



58 

 

 

 Gráfico 18: Experiência de voluntariado. 

 
 Fonte: própria. 

 

Observa-se que, de acordo com o gráfico 18, mais de 90% das experiências desses 

jovens são voltadas para cargos e atividades administrativas da organização a qual trabalham 

e apenas 9% deles de fato fazem ou faziam um trabalho assistencialista onde prestavam ajuda 

comunitária direta. Essas experiências de voluntariado voltadas para cargos administrativos 

estão relacionadas às organizações de tipo A, ou seja, ONGs internacionais geridas por 

universitários, Empresas Juniores e Centros Acadêmicos Universitários. A média de tempo do 

desse trabalho, de acordo com as respostas dos jovens, é de dois anos. 

O trabalho voluntário muitas vezes é levado em consideração pela empresa não por 

valorizar a sensibilidade do candidato ou a sua empatia comunitária, mas sim por valorizar o 

sentimento de propósito e engajamento com algo que não lhe motive pelo dinheiro, pois a 

motivação advinda do dinheiro é inconstante e como alguns autores já escreveram, não são 

elas que fazem com que os profissionais se sintam satisfeitos e deem o melhor do seu 

desempenho. Mas o propósito e a identificação com determinada causa ou área de atuação sim 

são fatores primordiais para a satisfação no ambiente de trabalho, o que naturalmente traz um 

maior desempenho do colaborador. 

Sobre a experiência de estágio, avaliaram-se duas principais vertentes, quantos 

estágios foram feitos e qual foi em média a duração de tempo de cada um deles. 
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 Gráfico 19: Quantidade de estágios. 

 
  Fonte: própria. 

 

Pelo que se observa no gráfico 19, a maioria dos jovens fizeram apenas um estágio, 

59% deles e 20% deles fizeram dois estágios, tendo apenas 21% feito três ou mais. Tirando-se 

uma média de tempo de que se passou em cada estágio o resultado foi de aproximadamente 

dez meses, tendo respostas variando de três a vinte quatro meses. 

Fez-se a mesma análise com relação ao trabalho remunerado, avaliou-se a quantidade 

de trabalhos remunerados e também quanto tempo durou em média. 

 

 Gráfico 20: Quantidade de trabalhos realizados. 

 
 Fonte: própria. 
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Percebe-se que, assim como com os estágios, a maioria das pessoas só teve uma 

experiência, apesar de que se destacou bem mais o índice, foram 83% que viveram uma 

experiência só, 13% que viveram duas experiências e outros 4% que viveram três 

experiências ou mais. O tempo de duração média é de 20 meses em cada empresa. 

Portanto, baseado na análise de resultados, conclui-se que não é fator definitivo estar 

em universidade pública, mas é um fator importante, e vale ressaltar a palavra importante no 

sentido de que ela não quer dizer excludente, estar em uma universidade de renome. As 

formações principais encontradas foram relacionadas a Ciências Econômicas e Engenharias, 

porém como foi visto no capítulo 4 há portas abertas para profissionais de diversas outras 

áreas porque o que vai ser mais decisivo são fatores comportamentais desenvolvido através de 

experiências. Ainda tratando de alguns “pré-requisitos” a maioria desses jovens falam inglês 

em nível avançado e tem conhecimento de informática em nível avançado também. Agora 

tratando-se de experiências, acredita-se que, pelo analisado, viver experiência de liderança, 

voluntariado, internacional e de estágio na área, incluir todas as quatro no planejamento de 

carreira até antes da formatura é um grande diferencial pois são elas que irão desenvolver as 

competências que o profissional que esse mercado busca. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sugere-se a construção de um planejamento de carreira para universitários de 

quaisquer cursos, de preferência, desde quando entrem na universidade, assim como também 

se sugere que nesse plano de carreira sejam incluídas experiências de voluntário e de 

liderança em ONG internacionais geridas por universitários, por exemplo na AIESEC, na 

AFS ou IAESTE, em Empresas Juniores da faculdade/universidade em que estuda e ou em 

Centros Acadêmicos do curso na faculdade/universidade que estuda, experiência internacional 

prática (de trabalho) e experiência de estágio na sua área de estudo. 

Conclui-se que em termos de perfil se destacaram as universidades/faculdades de 

renome, porém, vale ressaltar que é perfil e isso não está relacionado a competências senão 

que, provavelmente, a pré-requisitos, não é um considerado um diferencial competitivo pelo 

pesquisador porque não está vinculado ao desenvolvimento próprio. Outro ponto com relação 

a perfil entendido foi que a distinção entre universidades/faculdades públicas ou privadas não 

foi evidente, havendo um equilíbrio. Outros dois pontos que se destacaram nesta parte foram 

os cursos afins a Ciências Econômicas e Engenharias e também a média de idade de 22 anos 

para entrar em estágios e 24 anos para entrar como colaborador. Em termos de conhecimento 

técnico, novamente, o que se destacou foi o conhecimento em inglês avançado tendo sido algo 

em comum a quase todos os jovens, assim como o conhecimento avançado em informática. E 

se tratando de experiências vividas, a grande maioria viveu quatro principais experiências, a 

de liderança, a internacional, a de voluntariado e a de estágio, sendo a de liderança 

principalmente em organizações geridas por universitários e as de voluntariado também, se 

concentrando principalmente em cargos de gestão como Coordenadorias, Diretorias e 

Presidências. As principais experiências internacionais foram as de trabalho e a maioria 

também já viveu uma experiência ou duas de estágio que durou em média 8 a 10 meses. Com 

essas experiências em específico, acredita-se que os jovens tenham desenvolvido as 

competências profissionais necessárias para terem um diferencial competitivo frente aos 

outros que possivelmente estavam dentro do mesmo perfil.  

Recapitulando o embasamento teórico, no capítulo 3, Rabelo (2008), menciona as 

principais competências para um gestor atuar no mercado que são as intelectuais, técnicas, 

intrapessoais e interpessoais, as quais Morais (2008) concluiu em sua dissertação de mestrado 
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que são desenvolvidas com experiências práticas, como é relatado pelos trainees selecionados 

recentemente pelas multinacionais abordadas no capítulo 4. E essas experiências práticas são 

estágios que podem desenvolver tanto competência técnica como interpessoal, o intercâmbio 

que desenvolve principalmente competências intrapessoais, de autoconhecimento e também 

competências interpessoais como liderança, relacionamento com pessoas e trabalho em 

equipe, principalmente quando são intercâmbios de trabalho.  

Assim como as experiências de liderança que trabalham bastante o quesito de 

competências intra e interpessoais. Além das experiências de voluntariado, que como foi 

visto, na maioria das vezes, são realizadas em organizações geridas por universitários onde se 

tem cargos altos como Diretor e Presidente que dão oportunidade de fazer planejamento, 

definir estratégias e tomar decisões, desenvolvendo competências intelectuais e em paralelo 

interpessoais pelo fato de ter-se que trabalhar em equipe e liderar pessoas. Para finalizar a 

conclusão, pelo que foi analisado, o jovem terá mais dificuldades de alcançar a esses cargos 

caso não faça seu próprio planejamento de carreira deixando claro qual é o seu objetivo e 

conhecendo-se e conhecendo o mercado em que está envolvido para aproveitar as melhores 

oportunidades, além disso, caso também não inclua no seu planejamento as quatro principais 

experiências se terá mais dificuldade de alcançar as melhores oportunidades, pois essas 

experiências são essenciais para o desenvolvimento de competências que o mercado em geral 

requer hoje, que são as experiências de liderança, a experiência internacional de trabalho, a 

experiência de voluntariado administrativa e a experiência de estágio na sua área de estudo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário para Monografia em Administração de Empresas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, 

CONTABILIDADE E SECRETARIADO 
QUESTIONÁRIO PARA MONOGRAFIA EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Prezado (a), este questionário tem como objetivo coletar informações para se realizar uma monografia 
que busca identificar que caminhos os jovens universitário/recém formados devem buscar para 

alcançar boas oportunidades no mercado hoje. 

Os dados pessoais aqui informados são confidenciais e não serão publicados em hipótese alguma, 

porém são importantes para a conclusão da pesquisa. 
 

OBJETIVAS (perguntas rápidas) 

1. PERFIL 

Seu nome e sobrenome: _______________________________________________________ 
Faculdade: _________________________, curso: __________________________________ 

Mês e ano de formatura: _____________________ de ___________ (ex: outubro de 2015). 

Data de nascimento: ____/____/________ 

Empresa atual: ___________________________, cargo atual: __________________________ 
Mês e ano que entrou nessa empresa: __________________________ de _______________ 

Mês e ano que assumiu esse cargo: __________________________ de _______________ 

Caso tenha uma segunda faculdade ou tenha uma pós-graduação, informe aqui: 
_____________________________________________________________________________ 

 

2. CONHECIMENTO TÉCNICO (mencione o seu conhecimento antes de alcançar o cargo que tem 

hoje) 

Nível de conhecimento em inglês:  (   ) Básico          (   ) Intermediário          (   ) Avançado 
Nível de conhecimento em espanhol:  (   ) Básico          (   ) Intermediário          (   ) Avançado 

Outro idioma: ____________________: (   ) Básico          (   ) Intermediário          (   ) Avançado 

Nível de conhecimento em informática: (   ) Básico          (   ) Intermediário          (   ) Avançado 
Algum outro conhecimento específico: _____________________________________________ 

 

3. EXPERIÊNCIAS 

Já teve uma experiência de liderar pessoas? (   ) SIM     (   ) NÃO 

Já teve uma experiência internacional? (   ) SIM     (   ) NÃO 
Já teve uma experiência de voluntário? (   ) SIM     (   ) NÃO 

Já teve uma experiência de estágio? (   ) SIM     (   ) NÃO 

Já teve uma experiência de trabalho remunerado? (   ) SIM     (   ) NÃO 
 

 

Continue, na próxima página, apenas se você tiver respondido SIM para alguma das perguntas 

anteriores do item 3 “EXPERIÊNCIAS”. 
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SUBJETIVAS 

Se respondeu SIM para: “experiência de liderança”, por favor, responda: 

Em que organização/organizações foi/foram essas experiências? 
_____________________________________________________________________________ 

Qual era seu cargo? ____________________________________________________________ 

Quantas pessoas você liderava? __________________________________________________ 

Quanto tempo durou? __________________________________________________________ 
 

 
Se respondeu SIM para: “experiência internacional”, por favor, responda: 

Foi de turismo, trabalho ou estudo? _______________________________________________ 
Qual/quais foi/foram o(s) país(es)? ________________________________________________ 

Quanto tempo durou? _________________________________________________________ 

 

 

Se respondeu SIM para: “experiência de voluntário”, por favor, responda: 

Foi em que organização(ões)? ____________________________________________________ 

Qual era seu cargo? ____________________________________________________________ 

Que atividades você fazia? 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Quanto tempo durou? __________________________________________________________ 
 

 

Se respondeu SIM para: “experiência de estágio”, por favor, responda: 

Foi em que organização(ões)? ____________________________________________________ 

Qual era seu cargo? ____________________________________________________________ 
Quanto tempo durou? __________________________________________________________ 

 

 

Se respondeu SIM para: “experiência de trabalho remunerado”, por favor, responda: 

Foi em que organização(ões)? ____________________________________________________ 

Qual era seu cargo? ____________________________________________________________ 

Quanto tempo durou? __________________________________________________________ 

 

Muito obrigado!  

Você está contribuindo para que mais jovens possam chegar onde você chegou! 
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APÊNDICE B – Declaração 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, Sandra Benevides Pedrosa, RG 27921081, licenciada em Letras Português-Italiano 

pela Universidade Federal do Ceará, com o número de registro LP – 9218, declaro ter 

realizado a análise e correção ortográfica da Monografia tendo como título: 

“Desenvolvimento de carreira” do aluno Lucas Henrique Benevides e Braga, do curso de 

Administração de Empresas da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

Por ser verdade firmamos o presente. 

 

Fortaleza, 4 de dezembro de 2013. 

 

 

 

________________________________ 

Sandra Benevides Pedrosa 

 


