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DURAN, Jackeliny D. Fatores que influenciam na escolha pelo curso de           

Bacharelado em Administração: Um estudo realizado no Instituto Federal de          

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. [Trabalho de Conclusão de Curso            

de Bacharelado em Administração]. Instituto Federal de São Paulo. 2019. 

 

RESUMO 

 
O estudo teve como objetivo analisar, a partir da perspectiva do estudante do             
Instituto Federal de São Paulo - câmpus São Roque, os fatores que influenciam a              
escolha pelo curso de Bacharelado em Administração. A proposta se justificou na            
necessidade de estudos que auxiliem os estudantes no momento do processo           
decisório e que também proporcione uma maior visibilidade dos motivos que levam o             
estudante a optar por esse curso. Foi efetuada uma pesquisa bibliográfica, que            
gerou um modelo conceitual, cujas hipóteses foram testadas com amostra de 109            
alunos e com operacionalização dos constructos por meio de Modelagem de           
equações estruturais. Os resultados indicaram que todas as hipóteses apresentaram          
um impacto positivo e significante. A dimensão econômica representa aquela que           
exerce maior força na escolha pelo curso de Bacharelado em Administração . Além             
disso, ficou evidenciada a influência da dimensão social no processo de escolha. O             
estudo contribui com futuras revisões do projeto de curso, ao indicar os fatores que              
mais atraem os estudantes para profissão. 
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DURAN, Jackeliny D. Factors that influence the choice of Bachelor of Business            

Administration: A study conducted at the Federal Institute of Education, Science           

and Technology of São Paulo. [Bachelor of Business Course Completion Paper].           

Federal Institute of Sao Paulo. 2019. 

 

 

ABSTRACT 

  
The aim of the study was to analyze, from the perspective of the student at the                
Federal Institute of São Paulo, the factors that influence the choice of the Business              
Administration course. The proposal was justified by the need for studies that help             
students in the process of decision making and also provide greater visibility of the              
reasons that lead the student to choose this course. Bibliographic research was            
made to generate a conceptual model in which hypotheses were tested from a             
sample with 109 students and constructs were analyzed by structural equation           
modeling. The results indicated that all hypotheses had a positive and significant            
impact. The economic dimension represents the strongest construct in choosing the           
Business Administration course. In addition, the influence of the social dimension           
making was highlighted. The study contributes to improving the design of this course             
revisions by indicating the factors that attract students to this profession. 
 
Keywords: Influences; Professional choice; Administrator; 
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1. INTRODUÇÃO  

 
A escolha profissional é considerada um tema que afronta grande parte das            

pessoas, principalmente os jovens que estão prestes a entrar na faculdade ou a             

atuar no mercado de trabalho. Esse processo de tomada de decisão é cercado de              

variáveis e pressões devido a importância que é atribuída neste estágio, que pode             

ser considerado o início de uma vida adulta e consequentemente o direcionamento            

para um futuro bem ou malsucedido (HEY et al., 2015). Soma-se a isso, as              

incertezas relacionadas ao mercado de trabalho, atreladas ao grande volume de           

informações, bem como a concorrência para conquistar uma vaga. Esse conjunto de            

variáveis afetam diretamente essa decisão tão importante de planejamento para o           

futuro (PINHEIRO, 2008). 

Neste contexto, Silva e Machado (2006) ainda salientam que, em função da            

realidade socioeconômica e de necessidades financeiras imediatas, a profissão dos          

sonhos muitas vezes acaba sendo abandonada. Isso porque o mercado de trabalho,            

somado à pressão familiar e ao desejo de consumo, acarretam escolhas que levam             

muito mais em consideração aspectos financeiros do que sonhos e projetos. 

Neste sentido, tendo por base o curso de Administração, que está presente            

no ranking dos cursos com maior quantidade de matrículas (INEP/MEC, 2017) e por             

proporcionar ao estudante uma ampla área de estudos e um leque de opções para o               

mercado de trabalho (CAMARGOS et al., 2008), é evidente, em muitos casos, a             

quantidade de dúvidas que este aluno tem a respeito da carreira a seguir. Assim, em               

virtude deste grande volume de alunos que buscam cursos de graduação em            

Administração (BOMTEMPO, 2005) e pela falta de estudos relacionados a essa           

temática, a presente pesquisa busca responder a seguinte pergunta: Quais são os            

principais fatores que levam os estudantes a escolherem o curso de Administração?  

Com base na pergunta problema de pesquisa, o objetivo geral do presente            

trabalho é identificar os principais fatores que levam os acadêmicos a optar pelo             

curso de Bacharelado em Administração. Já no que tange aos objetivos específicos,            

o trabalho propõe-se em, analisar a dimensão psicológica como fator de escolha;            

entender a influência da dimensão social no processo de escolha do curso; e             

 



 

verificar o impacto da dimensão econômica sobre a escolha do curso. 

Levando-se em consideração a existência de diversos fatores que influenciam          

a decisão de qual curso superior escolher ou seguir, este estudo se justifica por              

evidenciar os principais motivos que levam o acadêmico à optar pela graduação de             

bacharelado em Administração, proporcionando assim, um auxílio para outros         

estudantes no momento do processo decisório, já que a partir desse estudo, eles             

terão uma maior visibilidade dos motivos que levam o estudante a optar por este              

curso. Ademais, por trazer informações referentes à expectativas de especialização          

quanto ao futuro profissional, poderá contribuir com os empresários da região, que            

terão a partir desse estudo, informações sobre as expectativas dos atuais ou futuros             

funcionários de seus estabelecimentos. 

Os resultados dessa pesquisa também podem contribuir com futuras revisões          

do projeto do curso, ao indicar os fatores que mais atraem os estudantes para esta               

formação profissional. Conhecendo estes fatores, é possível pensar em alternativas          

para atração e retenção dos estudantes no curso, contribuindo, por exemplo, com as             

narrativas de divulgação do curso, bem como com medidas para evitar evasão. 

No que se refere à estrutura do trabalho, este foi dividido em cinco partes. A               

primeira, apresenta a contextualização, o problema de pesquisa, os objetivos (geral           

e específicos) e a justificativa da pesquisa. A segunda parte aborda o embasamento             

teórico e a formulação de hipóteses. A terceira parte contém o método de trabalho              

com a sua respectiva amostragem. Posteriormente tem-se a análise e discussão dos            

resultados obtidos por meio da coleta de dados. A última parte traz resposta à              

pesquisa, bem como as contribuições alcançadas, limitações acadêmicas e         

sugestões para estudos futuros. Abaixo tem-se a representação ds respectivas          

etapas. 

 



 

Figura 1: Estrutura do TCC. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

  

 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 
A presente seção expõe os conceitos e teorias fundamentais que servirão de            

base para o esclarecimento do problema de pesquisa e para análise e discussão dos              

resultados, tendo como norte a questão problema, objetivos e justificativa deste           

estudo.  

Na primeira parte tem-se a contextualização do curso de Administração.          

Nesta etapa, destaca-se o conceito de administração, bem como seu estudo no            

Brasil, suas características, o mercado de trabalho e expectativas de especialização.           

A segunda parte, traz especificidades da Escolha profissional, Modelos teóricos de           

orientação vocacional e por fim os Fatores que influenciam na escolha pelo curso.  

 

2.1. Conceito de administração 

 
Obviamente, não se pode escrever um artigo sobre os fatores que influenciam            

na escolha pelo curso de Administração, sem definir o termo “Administração”. 

Na sua origem, esse termo possui um sentido distinto da terminologia atual.            

Segundo Chiavenato (2009), o conceito de Administração, que vem do latim ad            

(junto de) e ministratio (prestação de serviços), estava diretamente relacionado à           

ação de prestar serviço ou ajuda. Ou seja, “aquele que presta um serviço a outro ou                

uma atividade que se recebe por delegação de outrem” (CHIAVENATO, 2009, p. 6).             

Entretanto, ainda conforme o autor, atualmente em uma concepção usual, o termo            

remete à atividades de Planejamento, Organização, Direção e Controle de uma ação            

empresarial na condução de uma organização.  

Neste sentido, Maximiano (2007) também reconhece que a Administração         

está atrelada à condução de empresas ou organizações por meio das respectivas            

atividades destacadas anteriormente. Contudo, o autor complementa a ideia com a           

concepção de que administrar refere-se a busca de realizar seus objetivos próprios            

ou de terceiros (organizações) com o propósito de alcançar as metas traçadas            

(MAXIMIANO, 2007). Certo (2003), por sua vez, em conformidade, afirma que:           

“Administrar é o processo que permite alcançar as metas de uma empresa, fazendo             

uso do trabalho com e por meio de pessoas e outros recursos da empresa”. 

 



 

Levando-se em consideração tais concepções, é inegável que por mais          

semelhanças que existam ao definir o termo administração, ainda sim cada autor o             

conceitua sob sua ótica particular. Sendo assim, pode-se afirmar que, de maneira            

geral, a essência da administração relaciona-se com as atividades práticas exercidas           

no dia a dia das organizações (SCHULTZ, 2016).  

 
2.2. O curso de Administração  

 
Com o intuito de investigar os motivos pelos quais os acadêmicos escolhem o             

curso de Bacharelado em Administração, observa-se a importância de melhor          

contextualizar o ambiente do administrador. Iniciando pelo ensino no Brasil,          

passando pelas características do curso e finalizando com o mercado de trabalho e             

suas expectativas de especialização. 

 

2.2.1. O ensino de administração no Brasil  
 

O curso de Administração, no Brasil, teve a sua gênese na vertente do             

pensamento norte americano (BARBOSA, 2002), que por sua vez foi impulsionado           

pelas contribuições de Frederick Taylor, com a visão da empresa industrial a partir             

da fábrica, e de Henry Fayol, com seu modelo burocrático (BERTERO, 2007). 

Conforme Nicolini (2000), o estudo da administração no Brasil teve seu ponto            

de partida em 1902, quando a Escola Álvares Penteado, no Rio de Janeiro, e a               

Academia do Comércio, em São Paulo, começam a ministrar aulas sobre o tema.             

Contudo, vale ressaltar que, nesta época, este ensino ainda não era regulamentado            

e, portanto, no ano de 1905, o Decreto legislativo nº 1.339, do Governo Federal,              

passou a reconhecer esses dois cursos como utilidade pública, validando, assim, o            

diploma por elas concedido (NICOLINI, 2000).  

Mais tarde, de acordo com Bomtempo (2005) e Nicolini (2000), em 1931, foi             

fundado o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), em São Paulo,            

com o intuito de solucionar problemas ligados a racionalização da administração das            

empresas e aperfeiçoamento do desempenho gerencial por meio da “divulgação de           

teorias e métodos da administração Científica e Clássica” (BOMTEMPO, 2005 p.           

21).  

 



 

Além disso, pode-se dizer que a criação do Departamento de Administração           

do Setor Público (DASP), em 1938, foi crucial para o desenvolvimento da gerência             

científica, uma vez que possibilitou a modernização do Estado Brasileiro em           

concordância com as características da organização burocrática weberiana e as          

teorias da administração de Taylor e Fayol (NICOLINI, 2000). Nicolini (2000) afirma            

que se criou condições que motivaram a criação de cursos com ênfase nesta             

gerência científica, dentre os quais, se destaca o ensino de administração, já que,             

nesta época, por meio da difusão da gerência, os governos passaram a demandar             

administradores capazes de gerir uma organização burocrática, tendo em vista a sua            

complexidade. 

Considerando este avanço, anos depois, impulsionado pelo aumento da         

demanda de administradores, por meio de recursos junto à classe empresarial           

paulista, criou-se a Escola Superior de Administração de Negócios, despertando          

assim, o interesse pela formação profissional de dirigentes para o comércio e a             

indústria (BARBOSA, 2001; NICOLINI, 2000). 

Outro importante marco para o ensino de Administração foi a criação da            

Faculdade de Economia e Administração (FEA) na Universidade de São Paulo, em            

1946, com o “objetivo de colaborar com as empresas privadas e órgãos do setor              

público” (NICOLINI, 2000, p. 15). Ainda segundo o autor, neste momento, dentro da             

universidade (FEA-USP), foram fundados diversos institutos relacionados ao poder         

econômico, dentre eles o de Administração, que por sua vez era responsável por             

formar funcionários para os grandes estabelecimentos de Administração pública e          

privada (CFA, 2015). 

Vale ressaltar que, segundo o Conselho Federal de Administração (CFA,          

2015), inicialmente, a nova Faculdade oferecia apenas dois cursos: Ciências          

Econômicas e Ciências Contábeis e Atuariais. Somente depois de um tempo,           

passou por uma reformulação, em que dividiu suas graduações em cinco distintas:            

Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Administração de        

Empresas e Administração Pública.  

Durante o final da década de 60, de acordo com Bomtempo (2005), o ensino              

de administração começa a aumentar o seu alcance. O que antes abrangia mais             

especificamente o contexto de ensino e pesquisa, passa a abranger também           

 



 

faculdades isoladas privadas, que por sua vez começam a ser criadas em larga             

escala (BOMTEMPO, 2005). Neste contexto Conselho Federal de Administração         

(2015) aponta o surgimento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Faculdade de             

Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP) como marcos para            

o ensino e pesquisa de temas econômicos e administrativos no Brasil, “contribuindo            

para o processo de desenvolvimento econômico do país” (CFA, 2015). 

Para Barbosa (2002, p. 36), citada por Bomtempo (2005), esta expansão está             

atrelada ao “crescimento do período no modelo de desenvolvimento neoliberal”, que           

sugere o livre mercado como única via da sociedade humana, valorizando assim, o             

preparo da mão de obra qualificada voltada para o trabalho (BARBOSA, 2002, citada             

por BOMTEMPO, 2007). Conforme apresentado, as mudanças econômicas foram         

consideradas como uma das bases que acentuaram a tendência à profissionalização           

do administrador. Por fim, acredita-se que a ampliação do campo de trabalho do             

administrador, deva-se, principalmente, à regulamentação desta atividade, que        

ocorreu por meio da Lei nº 4.769 de 9 de setembro de 1965 (CONSELHO FEDERAL               

DE ADMINISTRAÇÃO, 2015). Na próxima seção são apresentadas e descritas as           

características do curso de administração. 

 
2.2.2. Características do curso 
 

Por meio da Resolução nº 4, de junho de 2005, fixada pelo Conselho Federal              

de Educação, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de           

Graduação em Administração, bacharelado, e outras providências (BRASIL, 2005).  

A partir de seu Art. 3º, a resolução descreve o perfil desejado para este              

formando. Conforme a resolução, o perfil desejado para este formando deve           

contemplar “capacitação e aptidão para compreender questões científicas, técnicas,         

sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis           

graduais do processo de tomada de decisão” (BRASIL, 2005). Além disso, precisa            

ser flexível intelectualmente e possuir capacidade de adaptação, tendo em vista           

situações diversas que podem ser presentes ou emergentes no campo de atuação            

do administrador (BRASIL, 2005). 

 



 

Obviamente, ao descrever as características do curso de administração, é          

importante destacar o que esta graduação deve possibilitar ao formando, e neste            

sentido, nesta mesma resolução, mais especificamente no Art. 4º, são descritas as            

seguintes competências e habilidades que este curso deve desenvolver no aluno: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar         

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar       

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes         

graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício          

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações         

interpessoais ou intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo            

sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre         

fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de          

modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das            

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da           

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação             

profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional       

adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos          

em organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e          

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais,       

estratégicos e operacionais (BRASIL, 2005). 

É importante mencionar que atualmente as universidades e as instituições de           

ensino de graduação possuem uma maior autonomia para definir seus currículos, “o            

que lhes coloca o desafio de definir o perfil do profissional que atenda ao mercado               

 



 

de trabalho em permanente transformação” (MATSUMOTO et al., 2010, p.12).          

Dentro dessa optica, a próxima seção retratará o mercado de trabalho e as             

expectativas de especialização do profissional de administração. 

 

2.2.3. O mercado de trabalho e as expectativas de especialização 
 

Por se tratar de um curso que dialoga com diversas expertises e por possuir              

múltiplas ofertas de áreas de atuação no mercado de trabalho, os cursos de             

administração possuem ampla procura (PATTAS; BENEVIDES, 2018), ocupando o         

terceiro lugar no ranking de matrículas realizadas (682.555) ficando atrás apenas do            

curso de Pedagogia (714.345) e do de Direito (879.234) (INEP/MEC, 2017). Além            

disso, vale ressaltar que é o curso de nível superior mais oferecido pelas             

universidades (INEP/MEC, 2013), levando a uma crescente e significativa oferta          

destes profissionais no mercado de trabalho 

Levando em consideração estes aspectos, é importante analisar esta         

realidade para então conseguir compreender os fatores que influenciam os          

estudantes a optarem pela graduação em administração, tendo em vista que na            

grande maioria dos casos, os jovens ainda não tem uma definição convicta de seu              

planejamento para o futuro (HEY el al., 2005). 

Para Matsumoto et al. (2010), o mercado de administradores públicos tem-se           

mostrado bastante promissor, isso porque a modernização do serviço público, tem           

exigido cada vez mais que essas áreas sejam gerenciadas por profissionais de            

carreira e não por políticos. Ademais, ainda segundo o autor, para que este             

profissional tenha maior chance de obter colocação no mercado, é necessário ter            

domínio de idiomas, conhecimento de informática e especialização em alguma área           

de atuação. 

Conforme Werle e Diehl (2015) a tamanha abrangência da formação do           

administrador permite ao formando um rol de possibilidades de atuação em diversos            

tipos de organizações e níveis, tanto em cargos técnicos quanto gerenciais. Portanto            

este profissional poderá atuar tanto na área pública quanto na privada, podendo ter             

como opções de atividades que podem ser desenvolvidas, segundo o Centro           

Universitário Univates (2014), a área Financeira, Orçamentária, Administração        

 



 

Estratégica, Administração de Materiais, Produção e Logística, Administração de         

Vendas e de Marketing, Administração de Recursos Humanos e Administração de           

Sistemas de Informações. Além de poder também atuar nessas áreas como           

professor acadêmico ou empreendedor. 

 
2.3. Escolha profissional 

 
Durante o decorrer da vida de uma pessoa, ela se ‘esbarra’ em diversas             

situações em que é necessário fazer uma escolha dentre diversas alternativas. Para            

Lôbo, Silva e Júnior (2017), a escolha profissional é uma das mais difíceis, já que               

esta decisão certamente definirá o futuro deste indivíduo, e claro, os resultados            

desta decisão, podem ser positivos ou negativos, impactando diretamente toda a           

vida deste. Tal constatação se aproxima da visão de Nunes (2011), que por sua vez,               

acredita que além de ser uma decisão complicada e difícil, nesse momento surgem             

dúvidas e inseguranças a respeito do futuro profissional, e dado o fato que diversos              

são os fatores, tanto externo, quanto internos que influenciam nesta decisão, fica            

cada vez mais “difícil saber qual é o melhor caminho” (NUNES, 2011, p. 27). 

Complementando esta ideia, Paim (2007) salienta que a tomada de decisão           

referente à escolha profissional, em nossa cultura, é entendida como “expressão de            

um momento marcante na vida do sujeito, sendo vivenciado socialmente como um            

ritual de passagem da infância/adolescência para a adolescência/vida adulta” (PAIM,          

2007, p. 3). E por se tratar de um momento de transição, que envolve diversas               

variáveis (influências), esse processo pode desencadear em crises na adolescência,          

marcadas pelo medo e pela ansiedade (PAIM, 2007).  

Além disso, para Paim (2007), esse momento é marcado por muitos afetos e             

convicções diversas, que entram em constante atrito, a exemplo dos sonhos,           

vontades pessoais do indivíduo, versus os discursos familiares. Assim, acaba que os            

adolescentes, motivados muitas vezes pela pressão familiar, situação do mercado e           

desejo de consumo, passam a levar em consideração muito mais os aspectos            

financeiros imediatos do que sonhos e projetos (SILVA et al., 2005). Essa colocação             

vem de encontro com a concepção de Lemos (2002), que acredita que o jovem de               

hoje em dia, quer cada vez mais uma profissão que lhe proporcione uma boa              

 



 

remuneração, não importando qual ela seja. Portanto, entende-se que o fator           

financeiro, exerce grande influência no processo de tomada de decisão. 

Levando-se em consideração os aspectos apresentados, observa-se que        

existem muitos conflitos e influências atreladas à escolha profissional, e não é            

diferente no caso da escolha pelo curso de Administração. Camargos et al. (2008)             

aponta que alguns fatores que podem influenciar a escolha pelo curso de            

administração são: a não identificação com profissões consideradas de maior          

prestígio, como medicina e direito, que por sua vez apresentam um maior grau de              

exigência para o ingresso em uma faculdade; a maior facilidade de ingresso em             

universidades, quando comparada à outros cursos, já que em alguns casos a            

relação candidato-vaga é baixa; razões pessoais como vocação e atuação na área;            

por ser considerado um curso bastante generalista, oferecendo amplas         

oportunidades no mercado de trabalho; e também por ser considerado por algumas            

pessoas um curso com menor exigência acadêmica.  

Na mesma linha de pensamento, Silva e Machado (2006) destacam que as            

justificativas para a opção pelo curso de administração giram basicamente em torno            

de dois eixos. O primeiro refere-se aos próprios aspectos e características           

imputadas pelo curso, baseando-se na ideia de que o curso possui fraca exigência             

acadêmica, além também da concepção de que este oferece maleabilidade para o            

mercado de trabalho. Já o segundo eixo justifica esta escolha por meio do âmbito da               

individualidade, ou seja, a razão da opção por este curso refere-se ao gosto,             

vocação e personalidade. Por outro lado, o autor ainda enfatiza que essa escolha             

também pode estar atrelada à ausência de uma vocação definida até o ensino             

médio, que pode, por conseguinte acarretar em escolhas erradas, cujo resultado           

seria desde, “a insatisfação com o curso, o desinteresse e desmotivação, até mesmo             

o abandono precoce da carreira escolhida” 

Vale ressaltar ainda, que alguns estudos realizados por Santos e Sá (2001)            

apontam que existe um alto índice de estudantes que não têm o curso de              

administração como primeira opção, ressaltando que muitas são as pessoas que           

fazem o curso por falta de opção, ou seja, por não saber que caminho seguir. Além                

disso, em seus resultados, destacou que existe uma grande parcela de pessoas que             

optam pelo curso por exclusão e simplesmente por sua amplitude. 

 



 

Assim sendo, as informações destacadas acima revelam a tamanha         

quantidade de motivos que influenciam os estudantes a optar por determinado curso,            

neste sentido, na próxima seção serão apresentados mais detalhadamente os          

fatores de influência na escolha pelo curso. 

  

 



 

2.3.1. Modelos de teorias relacionados à escolha do curso 

 
Diversos são os fatores que permeiam interferência na escolha de          

determinado curso e carreira associada (HEY et al., 2015), entretanto, por meio da             

pesquisa de Bomtempo (2005) apoiada na classificação de Crites (1974) foi possível            

destacar que os fatores centrais (predominantes) que estão focados nesta          

abordagem, são os psicológicos, sociais e econômicos.  

Os fatores psicológicos, estão diretamente ligados à personalidade do         

indivíduo. Sendo assim, pode-se dizer que o ponto determinante para este fator são             

as experiências vividas pelo indivíduo durante sua vida (HEY et al., 2015), a exemplo              

de aptidões, interesses, valores e necessidades (SUPER; BOHN JUNIOR, 1980) 

Desta forma, o estudo dos fatores psicológicos se dá por meio de pesquisas             

voltadas a entender quais são as características pessoais do indivíduo que irão            

conduzi-lo a uma escolha profissional (BOMTEMPO, 2005). Ainda neste sentido o           

autor baseando-se na obra de Holland (1975) aponta que essa teoria se relaciona             

com o ideal de uma profissão que permita ao indivíduo a oportunidade de exercer              

suas habilidades e capacidades, expressando suas atitudes e valores. Em resumo a            

teoria destaca que cada indivíduo possui uma personalidade única, a qual interfere            

no momento das suas escolhas individuais. H1: A dimensão psicológica tem           

impacto positivo na escolha pelo curso de Bacharelado em Administração. 

Já relacionado aos fatores sociais, Bomtempo (2005) destaca que as ações           

exercidas pela sociedade sobre o indivíduo, são os influenciadores na decisão de            

seu objetivo vocacional e aborda como principais pontos influenciadores: classe          

social, oportunidades de educação, família, religião, raça e nacionalidade. Sendo          

assim, pode-se dizer que as opções de profissão para o indivíduo, são apenas             

aquelas que o seu meio de vivência pode oferecer, limitando assim a sua escolha. 

Neste contexto, o autor ainda salienta as importâncias das oportunidades de           

educação e cultura junto com as relações familiares e religiosas no processo de             

escolha. H2: A dimensão social tem impacto positivo na escolha pelo curso de             

Bacharelado em Administração. 

No que tange aos fatores econômicos, a escolha de determinada profissão, é            

influenciada muitas vezes por aspectos econômicos como o mercado de trabalho,           

 



 

salários, procura de mão de obra, prestígio, segurança e estabilidade (HEY et al.,             

2015). Esse ponto é complementado pela percepção de Bomtempo (2005), na qual            

salienta os aspectos já mencionados e destaca também a influência da política            

salarial, do desenvolvimento tecnológico, estrutura económica, crescimento       

populacional, dentre outros. 

Neste sentido, para Hey et al., (2015) estas perspectivas quanto ao futuro            

esperado, de ter um bom emprego, uma remuneração satisfatória e possibilidade de            

status, são aspectos que influenciam diretamente no processo decisório de          

determinado curso/profissão.  

Fortalecendo estes argumentos, Folmer-Johnson (2000) inclui outras       

variáveis influenciadoras do processo de escolha vocacional, como, prestígio das          

ocupações, estabilidade e segurança no trabalho, exigências de atividades do          

trabalhador, dentre outras, ou seja, o indivíduo tende a fazer a escolha que imagina              

trazer-lhe maiores vantagens. Em suma, a teoria econômica relaciona-se         

diretamente com recompensa a ser obtida por conta dos esforços dedicados durante            

o período de estudo. H3: A dimensão econômica tem impacto positivo na            

escolha pelo curso de Bacharelado em Administração. 

 
2.3.2. Fatores que influenciam na escolha pelo curso 

 
Como já visto anteriormente, muitos são os fatores que influenciam no           

processo de escolha de uma profissão, assim, Almeida e Pinho (2008) afirmam que             

esses fatores podem estar relacionados desde às características pessoais,         

convicções políticas, religiosas, valores, até questões de contexto socioeconômico e          

família. Complementando essa ideia, Ávila (2009) destaca ainda que a globalização           

e o avanço tecnológico também passaram a exercer um papel influenciador na            

escolha profissional, tendo em vista que a facilidade advinda por meio da internet             

pode promover ao jovem uma maior aproximação da profissão que pretende           

escolher, por meio de depoimentos, vídeos, gravações, dentre outros. 

Por meio das pesquisas realizadas é possível afirmar que os motivos que            

levam os estudantes a optarem por determinado curso ou carreira são em geral             

 



 

muito semelhantes independentemente da área e pouco caracterizados como razões          

específicas (BOMTEMPO, 2005). 

Pinheiro e Santos (2010) em um estudo realizado junto à 579 alunos de             

Ciências Contábeis em doze Instituições de Ensino Superior da Capital e Grande            

São Paulo demonstraram que os principais motivos que levaram os alunos a            

optarem pelo curso foram: escolha por maior oferta de emprego (508 respondentes            

concordam); pelo mercado não estar saturado para esta profissão (361          

respondentes concordam); pela possibilidade de atuar em diferentes áreas da          

empresa (503 respondentes concordam); por completar a formação profissional (414          

respondentes concordam) e por proporcionar melhor remuneração (374        

respondentes concordam). 

Hey et al. (2015) com o intuito de identificar quais fatores influenciam na             

escolha pelo curso de Ciências Contábeis na Universidade Estadual do Centro           

Oeste do Paraná - UNICENTRO, Campus Santa Cruz, constatou que os fatores            

mais influentes foram: o fato do curso de ciências contábeis oferecer várias áreas de              

atuação, boas ofertas de emprego e grande procura (versatilidade); o fato da            

oportunidade de desenvolvimento pessoal, profissional e intelectual do aluno e o           

último fator se relaciona com o futuro proporcionado à profissão, como, ter uma             

profissão de prestígio, oportunidade de ascensão profissional e boa remuneração. 

Já Bury e Filachowski (2016) em seu estudo realizado em instituições de            

ensino superior de Pato Branco que oferecem o curso de Ciências Contábeis,            

buscou apurar os fatores que levam os alunos a optar pelo curso de Ciências              

Contábeis em Pato Branco-PR. Em seus resultados pode demonstrar que em geral            

os acadêmicos escolheram essa área principalmente “pelas opções do mercado de           

trabalho, pelas expectativas futuras da profissão, por ser uma profissão valorizada e            

pelas diversas possibilidades de atuação na área” (BURY; FILACHOWSKI, 2016.          

p.56). 

Em um pré-teste realizado por Godoy, Santos e Moura (2001), que descrevia            

as características básicas de um instrumento destinado a avaliar o impacto dos             

anos de graduação sobre os alunos de dois cursos de graduação de uma faculdade              

particular de São Paulo, avaliou diversos aspectos quanto ao curso, incluindo os            

motivos que levaram os alunos a optar pelo curso de Administração de Empresas e              

 



 

Ciências Contábeis. Em seus resultados, optaram por categorizar os fatores          

conforme a sua natureza, como apresentado no quadro 1, a seguir: 

  

 



 

Quadro 1: Motivos de Escolha do Curso. 
Pessoais Profissionais Práticos 

● Interesse ou gosto pela 
área; 

● identificação pessoal; 
● influência de amigos. 

● Amplo mercado 
profissional;  

● ajuda na rotina 
profissional. 

● Imagem da faculdade; 
● facilidade de ingresso; 
●  duração de curso;  
● atuação na área. 

Fonte: Adaptado de Godoy, Santos e Moura (2001). 
 

Examinando as respostas foi possível dizer que neste caso, os motivos para            

escolha do curso estavam fortemente voltados para razões de ordem prática (31            

respondentes concordaram), inclusive apoiando-se nas oportunidades oferecidas       

pelo mercado de trabalho nestas áreas. 

Há que se considerar também um estudo realizado por Silva e Machado            

(2006) que tinha por objetivo, analisar os motivos que levam os alunos do Estado da               

Paraíba a cursar graduação em administração. Para isso contou com um universo            

de 3.482 alunos, sendo 1.953 de IES públicas e 1.529 de IES privadas. 

Em sua análise de dados observou-se uma convergência entre as respostas            

das instituições públicas e privadas, onde grande parte dos alunos afirmaram que            

“era mais importante realizar um curso que garantisse maiores chances de emprego,            

sendo a obtenção de uma formação para o desempenho de uma futura profissão, a              

principal razão que os levaram cursar administração” (SILVA; MACHADO, 2006, p.           

14), mais especificamente. 

Por outro lado, quando deixamos de considerar áreas da ciência social           

aplicada, e passamos a observar resultados de pesquisa de ciências humanas,           

observa-se algumas variações. Em uma pesquisa realizada por Oliveira (2001) com           

estudantes universitários do último ano de pedagogia, incluindo período diurno e           

noturno pôde-se constatar que a minoria das pessoas afirmou que optaram por essa             

graduação por conta da duração do curso (apenas 7,32% concordaram com a            

afirmativa), diferentemente da pesquisa de Godoy, Santos e Moura (2001).          

Entretanto, a compatibilidade com a atual ocupação profissional e aquisição de           

novos conhecimentos para melhorar a sua capacitação tiveram destaque, 30,49% e           

25,61% respectivamente. 

Outra contribuição para esse tema refere-se à pesquisa realizada por          

Bomtempo (2005) em sua dissertação de mestrado. Após realizar seus estudos,           

 



 

pôde elencar nove fatores básicos de influência na escolha pelo curso de            

administração, sendo eles, a influência familiar e outros grupos; vestibular e oferta            

de vagas; falta de informação, criação de estereótipos e visão romântica da            

profissão; gosto e identificação pessoal; mercado de trabalho; publicidade; prestígio          

e sucesso profissional; aperfeiçoamento profissional; e por último, a viabilidade          

financeira. Neste mesmo estudo, o autor pôde identificar que os fatores de maior             

relevância para a escolha pelo curso de administração foram: possibilidade de atuar            

em diferentes áreas da empresa (amplitude), ampliação da cultura geral e do            

desenvolvimento intelectual, preparação do indivíduo para ter seu negócio próprio,          

atualização perante a evolução do mercado de trabalho e identificação com as            

habilidades do administrador. 

Discorrendo os principais fatores apontados pelo autor, pode-se dizer que a           

família é abordada pela literatura como um dos fatores fundamentais que ajudam ou             

dificultam na ocasião da escolha e na decisão de qual curso seguir (SANTOS, 2005),              

isso porque cada jovem pertence a uma família que tem história e características             

próprias (BOCK ; AGUIAR 1995 citado por SANTOS, 2005). 

Neste contexto é importante mencionar que segundo Lucchiari (1997), há por           

um lado, a necessidade do filho de se identificar com seus pais e de representar um                

modelo de adulto, demonstrando assim que chegou à fase madura. E por outro lado,              

existe muitas vezes o ideal de reprodução, em que o desejo dos pais é ver o filho                 

continuando a sua própria história, portanto, projetando a carreira do filho a partir de              

suas próprias expectativas e visões baseadas em suas experiências vivenciadas.          

Por meio dessas ideias, os pais criam uma espécie de modelo com o qual o filho                

deveria se parecer (WHITAKER 1895 citado por (LUCCHIARI,1997). Além disso, no           

que se refere ao tema, existe uma lógica contraditória, já que por mais que exista o                

ideal de reprodução em alguns casos, em outros existe o de diferenciação, em que              

os pais desejam que os filhos realizem tudo o que não puderam realizar             

antigamente, encorajando a singularidade, a autonomia e a oposição (GAULEJAC          

citado por LUCCHIARI, 1997). 

Para Lucchiari (1997) a história familiar é o ponto de partida para a             

compreensão do indivíduo, e para ele, as escolhas se dão a partir dos modelos              

familiares. Em conformidade com Lucchiari (1997), Coutrim e Cunha (2011) em um            

 



 

estudo realizado com alunos concluintes do ensino médio, em quatro escolas           

públicas do estado de Minas Gerais, acerca das escolhas profissionais, demonstrou           

que há significância influência dos pais na escolha de profissão desses estudantes.            

Cerca de 81,2% dos jovens apontam que conversam com seus pais no que diz              

respeito ao seu futuro profissional.  

Contrapondo às referências anteriormente citadas, Harris (1995) apresenta        

por meio de suas pesquisas, evidências que o papel dos pais não têm um efeito               

duradouro no desenvolvimento desses jovens, contudo, para ele, o contexto em que            

os jovens vivem, a socialização com amigos e seus pares, são os verdadeiros             

responsáveis pela formação e construção de valores.  

Tendo em vista essas contraposições, o estudo visa verificar se os fatores            

“família” e “outros grupos” também são realmente aspectos que influenciam na           

escolha pelo curso de administração. 

Saindo deste quesito de família e grupos e entrando na competitividade cada            

vez mais acirrada, pode-se dizer que os candidatos disputam vagas com muitas            

expectativas quanto aos ganhos salariais e maiores oportunidades de escolha no           

mercado de trabalho (SILVA et al., 2009). Entretanto, essa grande concorrência que            

existe para ingressar em uma universidade, pode desestimular os alunos à escolha            

da profissão desejada, haja vista que muitas vezes os jovens encaram tentativas            

malsucedidas como uma espécie de fracasso, provocando assim uma redução da           

autoestima (BOMTEMPO, 2005).  

O autor ainda salienta que o problema disso é que muitos estudantes acabam             

desistindo da carreira desejada, e ao se formarem acabam percebendo que não            

possuem vocação ou habilidades de acordo com a profissão escolhida, podendo           

desencadear ansiedade, preocupação e falta de confiança no indivíduo. 

Complementando esta ideia D’ Avila e Soares (2003) destacam que o           

vestibular pode gerar conflitos no indivíduo podendo acarretar em distúrbios          

psicofisiológicos e até mesmo depressão. 

Diante deste cenário, agravado ainda por expectativas familiares, condições         

socioeconômicas, mercado de trabalho, dentre outros, torna-se compreensível a         

opção do jovem por cursos de baixa relação candidato-vaga (BOMTEMPO, 2005). 

 



 

O momento da escolha profissional para muitos é uma obrigação, e a falta de              

informação interfere diretamente nessa escolha (DIAS; SOARES, 2012). Conforme         

Moura e Menezes (2004, p.03), se vê “muitas escolhas sendo realizadas sem            

critérios ou com critérios pouco consistentes”, ou seja, as pessoas aliam-se à visões             

distorcidas, idealizadas ou estereotipadas, acerca das opções profissionais, como         

por exemplo a possibilidade de status entrando em determinada universidade, o           

prestígio e até mesmo a facilidade de ingresso em um curso por baixa concorrência. 

Neste sentido os autores supracitados afirmam que os critérios de escolha           

baseados em estereótipos e idealizações, muitas vezes, podem produzir         

posteriormente, sentimentos de arrependimentos e decepção. 

Além desses fatores, é relevante destacar que tanto a publicidade quanto a            

mídia também influenciam assertivamente a tomada de decisão do jovem. De acordo            

com Bomtempo (2005), por meio de entrevistas com grandes empresários, histórias           

de sucesso, e promoção de ações que geram impactos organizacionais, a imagem            

do curso de administração ganha cada vez mais prestígio e status, conquistando            

assim o interesse do estudante. 

Dado ao fato de atualmente pequena parcela da população tenha          

possibilidade de acesso à educação pública, é comum que grande parte recorra à             

instituições privadas, nas quais a educação é paga. Diante disso, é comum que o              

estudante ingresse no mercado de trabalho antes mesmo do que no curso de             

graduação, visto que, o primeiro se torna um meio necessário para se atingir o              

segundo (Bomtempo, 2005).  

O autor ainda traz, que este ingresso prematuro restringe o estudante à            

cargos de pouca qualificação (operacionais), motivando-o assim, a buscar por meio           

do curso de administração uma melhor qualificação profissional com o intuito           

principal de alcançar um melhor posicionamento no mercado de trabalho          

(BOMTEMPO, 205). 

Reforçando a tese mencionada acima, o estudo de Cardoso e Sampaio           

(1994), afirma que a maior porcentagem dos estudantes dos cursos de Ciências            

Sociais Aplicadas, campo no qual o curso de Administração se enquadra, estão            

inseridos no mercado de trabalho, justificando assim, o interesse pelo curso. 

 



 

Por fim, há que se considerar também a questão da viabilidade financeira            

como influenciador na escolha do curso. No ponto de vista de Silva, Souto e Junior               

(2018) muitas vezes as chamadas “profissões dos sonhos” são abandonadas em           

função da realidade socioeconômica e das necessidades financeiras imediatas do          

indivíduo. Essas restrições que o estudante depara no momento de escolher a sua             

profissão, levam o jovem a optar por uma carreira que esteja de acordo com a sua                

realidade e condição econômica (BOMTEMPO, 2005), pois em alguns casos o custo            

dos estudos tanto para se preparar para o vestibular, quanto para se manter na              

universidade, podem formar obstáculos para este sonho. 

Dentro dessa ótica, Bomtempo (2005) salienta que outro fator ligado à           

viabilidade financeira, refere-se à localização da Instituição Superior de Ensino, que           

para muitas pessoas, deve promover facilidade de acesso, ou disponibilidade de           

estacionamento, segurança, dentre outros, para que se torne viável escolher por um            

determinado curso. 

 

2.3.3 Modelo, hipóteses e matriz de amarração 
 

O Modelo Conceitual do Trabalho de Conclusão de Curso reúne as relações            

entre os constructos bem como deixa claro as hipóteses estabelecidas. A Figura 2             

ilustra o modelo conceitual com as hipóteses desenvolvidas. 

 

Figura 2: Modelo Conceitual e Hipóteses do TCC. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 



 

 

Para haver um alinhamento entre problema de pesquisa, objetivo geral,          

objetivos específicos e hipóteses formuladas, foi usada a matriz de amarração           

ilustrada no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Matriz de Amarração das Hipóteses Formuladas. 

Problema de 
Pesquisa 

Objetivo Geral Objetivos específicos Hipóteses Teste 
Estatístico 

Quais são os 
principais fatores 

que levam os 
estudantes a 
escolherem o 

curso de 
Administração?  

Identificar os 
principais fatores que 

levam os 
acadêmicos a optar 

pelo curso de 
Bacharelado em 
Administração 

Analisar a dimensão 
psicológica como fator 

de escolha 

H1  
Modelagem 

de 
Equações 
Estruturais Entender a influência 

da dimensão social no 
processo de escolha 

de um curso 

H2 

Verificar o impacto da 
dimensão econômica 
sobre a escolha do 

curso 

H3 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 



 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A Figura 3, a seguir, apresenta as oito etapas da pesquisa realizada neste             

estudo, destacando os seguintes procedimentos metodológicos: identificação do tipo         

de pesquisa; descrição do método; montagem do instrumento de coleta; pré-teste do            

instrumento; aplicação do instrumento; análise e interpretação dos dados;         

apresentação dos dados e discussões; e considerações finais. 

 

Figura 3: Etapas da pesquisa. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

3.1 Método 

 

Dentre as diversas classificações sobre pesquisa, Vergara (2005) apresenta         

dois níveis, o primeiro relaciona-se com os fins e o segundo com os meios da               

investigação. No que tange aos fins, a pesquisa deste trabalho é classificada como             

descritiva, tendo em vista que por meio da concentração de respostas, é possível             

verificar a posição específica do discente em administração, frente aos aspectos           

teóricos apresentados.  

Por outro lado, em relação aos meios, a pesquisa é classificada como            

bibliográfica, porque faz uso de material já publicado sobre o assunto (PRODANOV,            

2013), e pesquisa de campo, dado que esta tem o “objetivo de conseguir             

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos           

 



 

uma resposta” (PRODANOV, 2013, p.59), por meio da realização de uma pesquisa            

bibliográfica, somada à técnicas de coletas de dados e definição da amostra. 

O método de pesquisa direcionador deste trabalho é de natureza quantitativa           

que considera “tudo aquilo que é quantificável” (PRODANOV, 2013, p. 69), ou seja,             

traduz em números as opiniões e informações para depois poder classificá-las e            

analisá-las (PRODANOV, 2013). Conforme o autor esse método requer o uso de            

algumas técnicas estatísticas como, porcentagem, média, mediana, desvio padrão,         

dentre outras. 

O objeto de estudo será o Instituto Federal de Educação, Ciência e            

Tecnologia de São Paulo -IFSP- Campus São Roque, mais especificamente o curso            

de Bacharelado em Administração. O campus está localizado na Rodovia Prefeito           

Quintino de Lima, no bairro Paisagem Colonial, distante cerca de sessenta           

quilômetros da cidade de São Paulo e quarenta da cidade de Sorocaba. Atualmente             

(ano de 2019) possui 1072 alunos, incluindo aproximadamente 553 estudantes dos           

cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio e 519 dos cursos superiores, sendo            

que 163 são do Curso de Bacharelado em Administração. 

O instrumento de coleta de dados escolhido foi um questionário estruturado,           

adaptado da pesquisa de Bomtempo (2005), uma vez que foi validado por diversos             

profissionais das áreas de Educação, Administração, Psicologia e Economia e          

utilizado por diversos outros estudos. 

Este instrumento foi aplicado em quatro instituições de Ensino Superior da           

rede privada, localizadas na cidade de São Paulo, e procurou identificar os fatores             

que influenciam os alunos na escolha pelo curso de graduação em Administração            

considerando os fatores sociais, psicológicos e econômicos (BOMTEMPO, (2005). 

A descrição do instrumento de coleta de dados é apresentada abaixo,           

juntamente com cada variável, somado às bases referenciais e suas respectivas           

questões. 

 

 

  

 



 

Quadro 3: Descrição do Instrumento de Coleta de Dados Baseado nos Modelos 
Teóricos. 

Dimensões Variáveis Referências/estudos / pesquisas Indicadores/questões 

Psicológica 

Influência familiar e 
de outros grupos 

Pain (2007); Bomtempo (2005); Santos 
(2005); Lucchiarin (1997); Coutrim e Cunha 
(2011); Almeida e Pinho (2008); Godoy, 
Santos e Moura (2001); Harris (1995). 

*Tive boas recomendações de amigos, 
família, gerente, outros; 
*Tive sugestões familiares; . 

Vestibular / oferta 
de vagas 

Bomtempo (2005); D’ Ávila e Soares 
(2003); Camargos et al. (2008); Godoy, 
Santos e Moura (2001); Silva et al. (2009); 
Dias e Soares (2012). 

*É um curso de fácil ingresso (menos 
concorrido). 

Falta de 
informação, criação 

de estereótipos e 
visão da profissão 

Bomtempo (2005); Moura e Menezes 
(2004); Dias e Soares (2012). 

* É um curso que apresenta menor 
dificuldade de compreensão. 

Gosto e 
identificação 

pessoal 

Silva e Machado (2006); Bomtempo (2005); 
Godoy, Santos e Moura (2001); Camargos 
et al. (2008); Silva e Machado (2006); 
Santos e Sá (2001); Hey et al. (2015); 
Oliveira (2011). 

*Imaginei que ele me traria maior prazer 
que os demais; *É a profissão que melhor 
contribui para meu desenvolvimento 
pessoal; *Amplia minha cultura geral e 
meu desenvolvimento intelectual; *Tenho 
habilidades verbais, de liderança, 
interpessoais e outras típicas do 
Administrador; *Nenhum outro curso me 
interessou. 

Mercado de 
trabalho 

Camargos et al. (2008); Silva e Machado 
(2006): Santos e Sá (2001); Hey et al. 
(2015); Cardoso e Sampaio (1994). 

*É uma carreira que proporciona 
autonomia de atuação, preparando-me 
para o meu "negócio próprio". 

Publicidade Godoy, Santos e Moura (2001). * A imagem da instituição é boa (tradição, 
experiência, credibilidade e qualidade; 

Aperfeiçoamento 
profissional 

Bomtempo (2005). Recebi pressão da empresa onde trabalho 
/ trabalhei. 

 

Social 

Influência familiar e 
de outros grupos 

Harris (1995); Bomtempo (2005). *Pretendo conduzir a empresa da família; 
* Temos tradição familiar nesta carreira. 

Falta de 
informação, criação 

de estereótipos e 
visão da profissão 

Dias e  Soares (2012); Bomtempo (2005). *Proporciona ascensão profissional mais 
rápida; *Permite-me alcançar mais 
facilmente um cargo gerencial ou 
diretivo; *É um curso que se mantém 
atualizado com as evoluções de 
mercado; 
*É uma profissão sólida, que dá 
estabilidade e segurança no emprego. 

Mercado de 
trabalho 

Bury e Filachowski (2016); Godoy, Santos e 
Moura (2001); Cardoso e Sampaio (1994). 

*É um curso que se mantém atualizado 
com as evoluções de mercado; *A 
profissão me permite atuar em diferentes 
áreas / segmentos da 
empresa. 

Publicidade Hey et al. (2015). *A Instituição fica num local conveniente 
(acesso, segurança, estacionamento); *É 
um curso muito procurado pelas pessoas 
atualmente. 

Prestígio social e 
sucesso 

profissional 

Camargos et al. (2008); Hey et al. (2005); 
Bury e Filachowski (2016); Dias e Soares 
(2012). 

*É uma profissão de prestígio; 
*Proporciona ascensão profissional mais 
rápida; *Permite-me alcançar mais 
rapidamente um cargo gerencial ou 
diretivo. 

Aperfeiçoamento 
profissional 

Bomtempo (2005). *Proporciona ascensão profissional mais 
rápida. 

 



 

Viabilidade 
financeira 

Lemos(2002); Bomtempo (2005). *A Instituição fica num local conveniente 
(acesso, segurança, estacionamento); *É 
uma profissão sólida, que dá estabilidade 
e segurança no emprego 

Econômica 

Falta de 
informação, criação 

de estereótipos e 
visão da profissão 

Pinheiro e Santos (2010); Bomtempo (2005); 
Dias e Soares (2012). 

 *É uma profissão compatível com minha 
condição social; *O mercado de trabalho 
não está saturado para essa profissão. 

Gosto e 
identificação 

pessoal 

Bomtempo (2005); Silva e Machado (2006); 
Godoy, Santos e Moura (2001). 

*Identifico-me com os profissionais da 
área. 

Mercado de 
trabalho 

Pinheiro e Santos (2010); Bomtempo (2005). *A profissão oferece maiores 
oportunidades de emprego; *O mercado 
de trabalho não está saturado para essa 
profissão. 

Publicidade Pinheiro e Santos (2010); Bomtempo (2005). *A profissão oferece maiores 
oportunidades  de emprego. 

Aperfeiçoamento 
profissional 

Pinheiro e Santos (2010); Godoy, Santos e 
Moura (2001); Bomtempo (2005) 

*Complementa a ocupação profissional 
atual. 

Viabilidade 
financeira 

Almeida e Pinho (2008); Pinheiro e Santos 
(2010); Hey et al (2015); Godoy, Santos, 
Moura (2001); Bomtempo (2005); Silva, 
Souto e Júnior (2018) 

*A profissão proporciona melhor 
remuneração;  
*Tem duração compatível com minha 
situação financeira; * 

Fonte: Adaptado de Bomtempo (2005). 
 

O questionário foi constituído inicialmente por características referentes ao         

perfil social da amostra, com questões sobre gênero, idade, grau de escolaridade,            

renda, dentre outros. Em seguida apresentam-se questionamentos cujas respostas         

podem ser do tipo “sim” ou “não”, por meio de perguntas referentes à importância              

atribuída ao curso, associação do curso à prática profissional, dentre outros. Nesta            

mesma etapa existe uma questão referente às expectativas futuras deste          

acadêmico. 

Na última parte, em que é tratado mais especificamente do objetivo proposto            

pela pesquisa, com a utilização do instrumento adaptado de Bomtempo (2005), é            

solicitado aos respondentes que manifestem-se quanto ao grau de concordância          

com as assertivas propostas, com a utilização dos parâmetros da escala Likert,            

composta respectivamente pelas seguintes opções: discordo totalmente, discordo        

parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, concordo totalmente. 

No tocante à fase pré-teste, o questionário foi aplicado a um grupo de alunos              

estudantes de administração, colegas do pesquisador, para ver a necessidade de           

adequação do instrumento.  

 



 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada no período do dia primeiro ao dia               

onze de outubro de 2019 no próprio local, objeto da pesquisa. Seus dados em              

primeiro momento foram organizados no editor de planilhas Excel e posteriormente           

tabulados por meio do Software SmartPLS. O questionário está disponível no           

Apêndice A. 

 

3.2 Modelagem de equações estruturais 

 
Nos últimos anos o modelo de equações estruturais (MEE) tem sido cada vez             

mais utilizado, tendo em vista que muitas vezes, o pesquisador se depara com             

dados que não são aderentes à distribuição normal multivariada ou que necessitam            

de modelos mais complexos e robustos (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

Segundo Hair et al. (2009) a modelagem de equações estruturais pode ser            

considerada “uma família de modelos estatísticos que buscam explicar as relações           

entre múltiplas variáveis”, em outras palavras, a MEE visa explicar relações entre            

múltiplas variáveis e descrevem relações entre constructos (as variáveis         

dependentes e independentes) envolvidos na análise. 

A MEE consiste em duas avaliações, A primeira avaliação, onde ocorre o            

ajuste do modelo é chamado de análise do Modelo de Mensuração. Nesse modelo             

são avaliadas as cargas fatoriais de cada item, bem como a consistência interna dos              

dados, validade convergente e discriminante. 

A consistência interna dos dados traduz a Confiabilidade que uma escala           

deve possuir para que seja possível a realização de diversos testes estatísticos. Em             

outras palavras, a consistência interna deve refletir o constructo que está medindo            

(Field, 2013). Em se tratando de MEE, é possível analisar o alfa de Cronbach e a                

Confiabilidade Composta. Como o alfa de Cronbach tende a ser mais conservativo            

(Hair et al., 2017), a Consistência interna será mensurada com o uso da             

Confiabilidade Composta, cujo valor deve ser superior a 0,70. 

A Validade Convergente avalia de forma estatística quanto os indicadores ou           

variáveis latentes de um constructo compartilham (convergem) de uma mesma          

proporção da variância comum (Hair et al. 2009). É usada a Variância Média             

Extraída, cujo valor de referência deve ser superior a 0,50. 

 



 

Por outro lado, a validade discriminante estabelece o grau de distinção que            

um constructo apresenta em relação a outro (Hair. et al., 2009). Isso quer dizer que               

cada constructo é único e seus valores e dimensionalidade não são representados            

em nenhum outro constructo do modelo (Hair et al.,2017). 

O critério mais comumente usado é o critério de Fornell Larcker, que se             

baseia na raiz quadrada da AVE de cada variável latente e que deve ser superior               

quando comparada com as correlações de todas as outras variáveis latentes. 

A segunda avaliação da MEE consiste na análise do modelo Estrutural, cuja            

técnica de escolha é o Bootstrapping, que consiste no rearranjo de várias            

subamostras sendo estipulado para esse trabalho o número de 5000 subamostras           

(Hair Jr. et al., 2017). Com os resultados obtidos com esse procedimento, é possível              

mensurar estatísticamente as relações entre os constructos com o uso da tabela t de              

Student, sendo adotado o valor mínimo de 1,96 que corresponde a 95% de             

significância e com p-valor menor que 0,05. 

 

3.3 Amostragem 

 

Para dimensionar de forma adequada o tamanho da amostra foi usado o            

software G-Power, considerando a) tamanho do efeito médio (f² =0,15), b) poder            

estatístico de 80%, c) nível de significância de 5%, d) número de preditores             

relacionados com o modelo adotado (HAIR et al., 2017). 

  

 



 

Tabela 1: Cálculo do Tamanho Mínimo da Amostra do TCC. 
Premissas Adotadas Clientes 

Tamanho do Efeito (f²) 0,15 

Nível de Significância (α) 0,05 

Poder Estatístico (1 – β) 0,80 

Número de Preditores 3 

Tamanho da Amostra 77 
Fonte: realizado pela autora com o uso do software G-Power. 
 

Pelo software GPower, a amostra deveria ter pelo menos 77 respondentes,           

número considerado como pequeno. Porém a coleta de dados teve 109 respostas            

válidas. Ao comparar o tamanho sugerido e o coletado é possível montar a Tabela 2,               

onde é possível verificar a melhoria dos índices. É possível observar a melhoria do              

poder estatístico de 80% para 93% e a melhoria do tamanho do efeito de 15 para                

10%. 

Tabela 2: Cálculo da Amostra. 

Premissas 
Adotadas 

A priori Post hoc Sensibilidade 

Tamanho do Efeito   
(f²) 

0,15 0,15 0,10 

Nível de  
Significância (α) 

0,05 0,05 0,05 

Poder Estatístico  
(1 – β) 

0,80 0,93 0,80 

Número de  
Preditores 

3 3 3 

Tamanho da  
Amostra 

77 109 109 

Fonte: realizado pela autora com o uso do software G-Power. 
  

 



 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO  
 

4.1 Pré-teste 

 

No dia 11 de setembro de 2019 foi realizada a fase pré-teste da pesquisa.              

Essa fase teve como objetivo testar o instrumento de coleta de dados e verificar              

possíveis dúvidas que poderiam ocorrer durante a aplicação da ferramenta e a            

necessidade de melhorias. 

Esse pré-teste foi aplicado de forma aleatória, em amostra com 10 alunos do             

período noturno do Bacharelado em Administração.  

Após o término da aplicação, percebeu-se a necessidade de enfatizar que           

cada questão possuía apenas uma resposta e que a faixa salarial era apenas do              

indivíduo entrevistado e que não fazia referência à renda familiar. Além disso,            

verificou-se a necessidade de ressaltar aos respondentes que todas as questões           

deveriam ser respondidas, e que deveriam responder a pesquisa sobre os motivos            

de escolha, com base no momento que optaram pelo curso e não com a sua               

percepção do momento atual. 

 

 



 

4.2 Descrição da Amostra 

 

A amostra é composta por 109 respondentes, onde 54% do total de pessoas             

se declararam como sendo do sexo masculino. Do total de respondentes, 62            

correspondem aos participantes com idade entre 21 e 30 anos, faixa com maior             

número de elementos nesse quesito (56,9%). Já em termos de renda, a faixa que              

possui recebimentos brutos familiares até R$ 1874,00 representa 40,4% da amostra,           

sendo seguido por faixa de renda entre R$ 1874,00 e R$ 3748,00 (35,8%). As              

tabelas com as estatísticas descritivas são apresentadas no Apêndice B. 

 

4.3 Avaliação do Modelo de Mensuração 

 

A avaliação do Modelo de Mensuração abrange as análises de Consistência           

Interna dos Dados (Confiabilidade Composta), Validade Convergente (Variância        

Média Extraída) e Validade Discriminante (Critério de Fornell Larcker). 

  

 



 

4.3.1 Validade Discriminante, Convergente e Consistência Interna 

 

A partir do Modelo Conceitual Proposto foi realizado cálculo Algoritmo do           

software SmartPLS, para verificar se os itens dos constructos convergiam. Foi           

necessário realizar o ajuste do modelo com remoção de itens com carga fatorial             

inferior a 0,40 (HAIR et al., 2017). Após a eliminação foi realizado novo cálculo do               

algoritmo PLS. 

Os resultados desse novo cálculo permitiram analisar a Consistência Interna,          

Validade Convergente e Validade Discriminante. Para avaliar a consistência interna          

dos dados foi usada a Confiabilidade Composta, índice considerado melhor para           

avaliar a confiabilidade dos dados (HAIR, 2017). O próximo teste realizado é a             

avaliação da Validade Convergente, onde os itens devem convergir para um           

constructo. Essa validade é feita prioritariamente pela Variância Média Extraída          

(AVE), cujo valor de referência deve ser igual ou superior a 0.50. Além da Validade               

Convergente, é necessário mensurar a Validade Discriminante. Essa Validade         

considera que os itens devem mensurar apenas um constructo, embora possam           

existir cargas cruzadas. Os valores apresentados na Tabela 3, comprovam que o            

modelo conceitual do trabalho apresenta dados com elevada Consistência Interna          

devido os valores de confiabilidade composta serem maiores que o valor de            

referência (0.728<CC< 0.814). No quesito validade convergente, os valores de AVE           

de todos os constructos são superiores a 0,50, o que comprova a força de cada item                

na formação do constructo. 

Por fim, a validade discriminante é considerada significante seguindo o critério           

de Fornell-Larcker, onde a diagonal da matriz deve ser superior aos valores da linha              

e da coluna, conforme destacado na Tabela 3. 

 

 



 

Tabela 3: Validade discriminante. 

 
Referência: CC > 0.7; AVE > 0.5, Diagonal da Matriz (Raiz Quadrada do AVE) maior que os demais 
valores das variáveis latentes. 
Fonte: dados da Pesquisa. 

 

O modelo devidamente ajustado e com Validade Convergente, Discriminante         

e Consistência Interna avaliadas, é apresentado na Figura 4. No modelo são            

apresentados os valores das cargas dos itens, os coeficientes de caminho e o R². 

  

Figura 4: Modelo ajustado. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 



 

 

4.4 Avaliação do Modelo Estrutural 

 

A partir da retirada dos itens com cargas fatoriais inferiores ao valor de             

referência, foi realizada novo cálculo do modelo, que se mostrou ajustado. O passo             

seguinte consistiu da Avaliação do Bootstrapping para verificar a significância das           

hipóteses propostas. 

 

4.4.1 Avaliação do Bootstrapping  
  

O procedimento Bootstrapping consiste em fazer diversas reamostragens,        

que normalizam a amostra. Seus resultados permitem avaliar tanto as relações           

diretas quanto a mediação proposta no modelo. Além de fornecer o teste t, também              

fornece o coeficiente estrutural, erro padrão e valor p conforme pode ser observado             

na Tabela 4. 

É possível verificar que as 3 hipóteses foram aceitas e apresentam ainda            

relação positiva entre os constructos pois têm coeficientes estruturais (β) positivos.           

Além disso, na tabela 4 são apresentados valores que permitem afirmar que as 3              

hipóteses propostas foram consideradas significantes, tendo em vista que a hipótese           

H1 (β = 0,606 e teste t = 9,963), H2 (β = 0,210 e teste t = 3,456) e H3 (β = 0531 e                        

teste t = 8,083) apresentam teste t acima de 1,96, como de acordo com a tabela t de                  

Student que se encontra no anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 4: Testes e valores (CSB). 

Valores críticos para T(109)= *p<0.1%=3.29; **p<1% = 2.57; ***p<5% = 1.96; 
****p<10% = 1.64 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A Figura 5 apresenta o Modelo Conceitual do TCC com os resultados do             

procedimento Bootstrapping, sendo possível identificar os coeficientes de caminho. 

 

Figura 5: Resultados do Bootstrapping. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 



 

Ao analisar os resultados alcançados com a pesquisa, foi possível perceber           

que eles confirmam os estudos de Bomtempo (2005), nos quais afirma que tanto a              

dimensão psicológica, que destaca que o indivíduo possui uma personalidade única,           

a qual interfere no momento das suas escolhas individuais, quanto a social, que             

menciona ações exercidas pela sociedade sobre a decisão de seu objetivo           

vocacional, e a econômica que aponta que somos influenciados por aspectos           

econômicos no processo de escolha, impactam significativamente o processo de          

escolha de curso. E isso revela a importância desses constructos no momento de             

ponderar e optar pelo curso de Bacharelado em Administração. 

Por mais que as três hipóteses tenham sido aceitas, a hipótese 1 que trata da               

dimensão econômica, é aquela que possui maior influência (teste t = 9,963). Esse             

resultado corrobora com os estudos de Silva et al. (2015), que afirma que os              

estudantes, muitas vezes motivados por situação do mercado e desejo de consumo,            

passam a levar em consideração muito mais os aspectos financeiros imediatos do            

que sonhos e projetos (SILVA et al., 2005). Dentro dos aspectos econômicos,            

aqueles que exerceram maior força refletem a importância que se dá à            

remuneração, como salientado por Hey et al., (2015) e a compatibilidade do curso             

com a situação financeira e social do indivíduo. 

O resultado da hipótese 2 (dimensão psicológica), com valor de test t de             

3,456 (hipótese que exerce menor impacto), corrobora com os estudos de Silva e             

Machado (2006); Bomtempo (2005); Godoy, Santos e Moura (2001); Camargos et al.            

(2008); Silva e Machado (2006); Santos e Sá (2001); Hey et al. (2005) e Oliveira               

(2011) que mencionam a importância do gosto e identificação pessoal no processo            

de escolha, pois os resultados apontam que um dos fatores que exerceram maior             

peso relaciona-se com o prazer de exercer esta profissão. 

A hipótese 3 (dimensão social) demonstrou ser aquela que exerce maior           

influência, depois da dimensão econômica. Assim como nos estudos de Dias e            

Soares (2012) e Bomtempo (2005), os resultados apontam que o acadêmico leva em             

consideração a ideia de ascensão profissional rápida que a profissão proporciona,           

além do aspecto de que o curso permite alcançar mais facilmente um cargo             

gerencial ou diretivo e que mantém o estudante atualizado com as evoluções do             

mercado. 

 



 

Por último percebeu-se também o peso que exerce a possibilidade de           

preparar-se para ter seu próprio negócio. Esse resultado evidencia a importância           

que se dá ao mercado de trabalho antes de optar por um determinado curso de               

graduação, como apontado por Camargos et al. (2008), Silva e Machado (2006),            

Santos e Sá (2001), Hey et al. (2015) e Cardoso e Sampaio (1994). 

 

4.5 Demais considerações sobre as percepções dos alunos 
 

A tomada de decisão relacionada à escolha do curso abrange outras           

questões relevantes. Quando os acadêmicos foram questionados sobre o momento          

que optaram pelo curso de Bacharelado em Administração, 65% destacou que tinha            

informações suficientes quando optaram pelo curso. Essa informação guarda uma          

relação positiva com segurança na escolha do curso pois 68% dos estudantes            

afirmaram que a sua escolha pelo curso foi realizada com elevado índice de             

confiança. Outro aspecto interessante é que 65 % dos respondentes afirmaram que            

prestaram processos seletivos para outros cursos antes do de Administração. 

Um fato que se relaciona com o aspecto econômico na decisão da escolha do              

curso é relacionada com recurso financeiro pois cerca de 58% dos respondentes            

afirmaram que teriam escolhido outro curso caso tivessem acesso a recursos           

econômicos e financeiros.  

Por outro lado, ao analisar os resultados, foi possível perceber que grande            

parte dos alunos se sentem satisfeitos com o curso, já que 85% destacou que se               

fosse hoje, escolheriam novamente este curso e 90% da amostra acredita que os             

ensinamentos das disciplinas estão sendo proveitosos em seu dia-a-dia. 

Um fato curioso, que vale ser destacado, é que por mais que exista             

representatividade daqueles que optariam novamente pelo curso, 73% da amostra          

mencionou que após a conclusão deste, pretende fazer outra graduação. 

Analisando os resultados da pesquisa sobre o ramo de atuação que os            

estudantes pretendem atuar, percebe-se que 46% (51 pessoas) desejam atuar como           

administradores do setor privado e que 23% pretende atuar como empreendedor           

(Gráfico 1). 

 

 



 

Gráfico 1: Ramo de atuação. 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Por fim, quando questionados acerca de suas expectativas de especialização          

e áreas da administração que pretendem atuar, 28% da amostra afirmou que prefere             

a área Financeira, seguida de 19% que tem interesse pela Administração Estratégica            

e 18% que pretende atuar como Administrador de Recursos Humanos. 

 

Gráfico 2: Áreas de atuação. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo deste trabalho foi analisar os fatores que influenciam na escolha            

pelo curso de Bacharelado em Administração no Instituto Federal - Câmpus São            

Roque, no sentido de mensurar a influência das dimensões econômicas, sociais e            

psicológicas neste processo de decisão. Os resultados apresentados nos itens 4.4 e            

4.4.1 indicam o pleno alcance dos objetivos definidos, ou seja, foram identificados os             

principais fatores que levam os estudantes a optar pelo Bacharelado em           

Administração. Também se conseguiu mensurar estatisticamente a influência da         

dimensão psicológica, da dimensão social e da dimensão econômica sobre a           

escolha do curso. 

Em geral, ficou claro que todas as dimensões analisadas neste estudo           

impactam, direta e positivamente, a decisão do estudante. No entanto, foi observável            

que a dimensão econômica é aquela que exerce maior influência dentre as            

dimensões, ou seja, antes de decidir o curso que o estudante vai seguir, ele leva               

mais em consideração os fatores econômicos do que os sociais e psicológicos. Mas,             

como apontou o teste t, os fatores sociais seguiram de perto os econômicos,             

indicando que essa dimensão também exerce muita influência. 

A decisão pelo Bacharelado em Administração tem uma relação muito grande           

com a expectativa dos estudantes quanto a remuneração e ao status que essa             

profissão representa. Ter um bom salário e ter a chance de se tornar dirigente de               

uma organização são fatores muito significativos entre os respondentes da pesquisa.           

A partir dessa observação, é possível supor que a decisão por cursar o Bacharelado              

em Administração envolve a expectativa de um tipo de sucesso: posição hierárquica            

superior e maior poder aquisitivo. 

Como contribuição para atrair ou reter estudantes no curso, pode-se pensar           

em ações institucionais que aproximem ao máximo os estudantes com o mercado de             

trabalho, oferecendo opções de estágio ou emprego que alavanquem a carreira. Em            

relação a divulgação do curso, uma boa ideia seria dar publicidade aos casos de              

sucesso dos egressos do curso. Quanto maior quantidade e mais prósperos forem            

os exemplos de egressos bem colocados no mercado de trabalho, provavelmente           

atrairá maior atenção de candidatos e servirá de motivação para permanência no            

 



 

curso até sua integralização. Pelo destaque que o Empreendedorismo apresentou,          

também se pode pensar em ações institucionais que possibilitem a prática           

empreendedora, como empresa júnior, parceria com incubadora de novos negócios,          

entre outras, de natureza similar. 

Quanto às contribuições acadêmicas, esta pesquisa corroborou com as         

principais referências sobre o tema. Nota-se convergência entre as afirmações dos           

autores referenciados e as descobertas apresentadas. 

Como limitação, a pesquisa tem amostra não probabilística, ou seja, os           

respondentes pertencem a uma mesma instituição, tendo grande influência da          

mesma cultura institucional. Aliás, é possível que a atual percepção dos estudantes            

respondentes não seja a mesma de antes da matrícula, uma vez que o             

aculturamento pode alterar a visão e o entendimento sobre as coisas. Enfim, não é              

possível generalizar as descobertas desta pesquisa, apesar da robustez dos índices           

estatísticos, sendo recomendável ampliar o público alvo em pesquisas futuras,          

envolvendo estudantes de outras instituições de ensino e de outros municípios. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA 
 
1. Para as afirmativas seguintes, registre seu nível de concordância de acordo com a 
escala abaixo: 
DT: Discordo Totalmente; DP: Discordo Parcialmente; I: Indiferente; CP: Concordo 
Parcialmente; CT: Concordo Totalmente. 

Eu escolhi o curso de administração porque... DT DP I CP CT 

Tive boas recomendações de amigos, família, gerente, 
outros. 

     

Tive sugestões familiares.      

É um curso de fácil ingresso (menos concorrido).      

É um curso que apresenta menos dificuldade de 
compreensão. 

     

Imaginei que ele me traria mais prazer que os demais.      

É a profissão que melhor contribui para o meu 
desenvolvimento pessoal. 

     

Amplia a minha cultura geral e meu desenvolvimento 
intelectual. 

     

Tenho habilidades verbais de liderança, interpessoais e 
outras típicas do Administrador. 

     

Nenhum outro curso me interessou.      

É uma carreira que proporciona autonomia de atuação, 
preparando-me para o meu "próprio negócio". 

     

A imagem da instituição é boa (tradição, experiência, 
credibilidade e qualidade). 

     

Recebi pressão da empresa onde trabalho/trabalhei.      

Pretendo conduzir a empresa da família.      

Temos tradição familiar nesta carreira.      

Proporciona ascensão profissional mais rápida.      

Permite-me alcançar mais facilmente um cargo gerencial ou 
diretivo. 

     

É um curso que se mantém atualizado com as evoluções de 
mercado. 

     

 



 

É uma profissão sólida que dá estabilidade e segurança no 
emprego. 

     

A profissão me permite atuar em diferentes áreas / 
segmentos da empresa. 

     

A instituição fica em um local conveniente no que se refere 
ao seu acesso. 

     

A instituição fica num local conveniente no que tange à 
segurança. 

     

É um curso muito procurado pelas pessoas atualmente.      

É uma profissão de prestígio.      

A profissão oferece maiores oportunidades de emprego.      

É uma profissão compatível com a minha condição social.      

Identifico-me com os profissionais da área.      

O mercado de trabalho não está saturado para esta 
profissão. 

     

Complementa a ocupação profissional atual.      

A profissão proporciona melhor remuneração.      

Tem duração compatível com a minha situação financeira.      

 

2. Qual é a sua idade?  

❏ 17 ou menos 
❏ 18 a 20 
❏ 21 a 29 
❏ 30 a 39 
❏ 40 a 49 
❏ 50 a 59 
❏ 60 ou mais 

 
3. Qual é o seu sexo? 

❏ Feminino 
❏ Masculino  
❏ Prefiro não informar 

 
4. Aproximadamente, qual intervalo abaixo 
representa sua renda mensal? 
 
❏ Até R$ 1.874,00 
❏ De R$ 1.874,00 à R$ 3.748,00 
❏ De R$ 3.748,00 à R$ 9.370,00 
❏ De R$ 9.370,00 à R$ 18.740,00 

❏ R$ 18.740,00 ou mais 
❏ Não tenho renda  

 
5. Qual semestre você está cursando? 

❏ 1º semestre 
❏ 2º semestre 
❏ 3º semestre 
❏ 4º semestre 
❏ 5º semestre 
❏ 6º semestre 
❏ 7º semestre 
❏ 8º semestre 

 
6. Qual período você estuda? 

❏ Diurno 
❏ Noturno 

 

 



 

7. Qual opção do ramo da 
Administração pretende atuar? 

❏ Empreendedorismo 
❏ Administrador público 
❏ Administrador privado 
❏ Professor Acadêmico 
❏ Outro 

 
8. Em que área da Administração você 
pretende atuar? 

❏ Financeira 
❏ Orçamentária 
❏ Administração Estratégica 
❏ Administração de Materiais 
❏ Produção e Logística 
❏ Administração de Vendas  
❏ Administração de Marketing 
❏ Administração de Recursos 

Humanos 
❏ Administração de Sistemas da 

Informação 
❏ Outra 

 

9. Para as afirmativas seguintes, assinale “X” na sua respectiva concordância SIM NÃO 

Sua decisão, no momento da escolha, foi segura?   

Este é o primeiro curso superior que está fazendo?   

Antes deste curso, você passou por processos seletivos para outros cursos?   

Se você tivesse recursos (financeiros, tempo) escolheria outro curso?   

Você tinha informações suficientes quando fez a sua escolha?   

Se fosse hoje, você optaria novamente pelo curso?   

Os ensinamentos da disciplina estão sendo proveitosos para o seu dia-a-dia?   

Após a conclusão do curso você pretende fazer outro curso de graduação?   
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