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RESUMO 

Cada vez mais empresas aderem aos programas de trainee, buscando selecionar talentos recém-

formados. Para isso, durante o período de inscrições, a empresa informa aos candidatos 

interessados quais são as expectativas em relação às competências necessárias para a seleção 

do trainee. Os egressos do curso de Administração são os que mais concorrem às vagas de 

trainee, já que a maioria dos programas tem como requisito essa formação, assim como outros 

cursos superiores. Nesse sentido, comparou-se as competências de egressos do curso de 

Administração, com base nas informações expressas no PPC (Projeto Pedagógico de Curso) de 

diversas instituições de ensino, públicas e privadas, que oferecem o curso superior de 

Administração, com as competências especificadas por várias empresas na seleção de 

candidatos aos seus programas de trainee, informação levantada a partir de revistas que tratam 

sobre o tema trainee. Os resultados indicam relativo equilíbrio entre as exigências para ingresso 

nos programas de trainee e as competências do perfil do egresso de acordo com a expectativa 

da instituição de ensino. Esses resultados enfatizam a necessidade de investigar se, de fato, as 

expectativas da instituição de ensino em relação às competências dos egressos de 

Administração estão adequadas à realidade, ou seja, se as competências estabelecidas no PPC 

são desenvolvidas durante o curso.   

 

Palavras-chave: Competências; Programas de trainee; Projeto Pedagógico de Curso; 

Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

More and more companies apply trainee programs, intending to select newly graduated talent. 

To do this, during the registration period, the company informs interested candidates about the 

expectations regarding the competencies needed to select the trainee. The graduates of the 

Administration course are the ones who compete the most for trainee positions, since most of 

the programs are required for this formation, as well as other undergraduate courses. In this 

sense, the competencies of graduates of the Administration course were compared, based on 

the information expressed in the PPC (Pedagogical Course Project) of several public and private 

educational institutions that offer graduation course of Administration, with the specified 

competencies by various companies in the selection of candidates for their trainee programs, 

from information collected in journals that discuss the trainee theme. The results indicate a 

relative equality between the requirements for admission to trainee programs and the skills of 

the egress profile according to the expectations of the educational institution. These results 

emphasize the need to investigate whether, in fact, the expectations of the educational 

institution regarding the competencies of the graduates of Administration are adequate to the 

reality, in other words, if the competences established in the PPC are developed during the 

course. 

 

Keywords: Trainee programs; Competence; Pedagogical Course Project; Business school.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa 

A cada ano, empresas lançam novos processos para selecionarem talentos recém-formados. 

Essa seleção costuma ocorrer através dos chamados “programas de trainee” e envolve, de 

acordo com a peculiaridade de cada empresa, exigências de determinadas competências.  

Conforme Mclagan (1997 apud FLEURY; FLEURY, 2007) evidencia, o termo competência 

vem assumindo diversas interpretações, sendo algumas ligadas às características dos indivíduos 

e outras à função. Tanto os significados ligados às características do indivíduo como os que 

consideram a função têm sido discutidos pelas organizações para que a gestão de competências 

faça parte da estratégia organizacional, permitindo a identificação das competências essenciais 

do negócio e as competências necessárias para cada função (FLEURY; FLEURY, 2001). 

A partir desse raciocínio, a seleção para os programas de trainee envolve a avaliação das 

competências dos candidatos para reter profissionais que sejam compatíveis com a estratégia 

organizacional da empresa recrutadora (SEBRAE, 2017). Essa perspectiva é semelhante à 

definição de competências abordada por Dutra (2000) que, segundo o autor, é a eficiência do 

indivíduo gerar resultados alinhados aos objetivos estratégicos e organizacionais da empresa. 

Ainda na fase de inscrição dos programas de trainee, a empresa recrutadora informa aos 

candidatos as competências exigidas para o ingresso (KOMETANI, 2012), que costumam ser 

muito parecidas às características dos administradores definidas por Meireles (2003, p. 34):   

[...] Capacidade de identificar prioridades; Capacidade de operacionalizar ideias; 

Capacidade de delegar funções; Habilidade para identificar oportunidades; 

Capacidade de comunicação, redação e criatividade; Capacidade de trabalho em 

equipe; Capacidade de liderança; Disposição para correr riscos e responsabilidade; 

Facilidade de relacionamento interpessoal; Domínio de métodos e técnicas de 

trabalho; Capacidade de adaptar-se a normas e procedimentos; Capacidade de 

estabelecer e consolidar relações; Capacidade de subordinar-se e obedecer à 

autoridade. 

Na opinião do autor, essas são as preferências das empresas quanto às características dos 

administradores. Dessa forma, é necessário verificarmos se, de fato, a formação em 

Administração proporciona o desenvolvimento dessas competências. Para isso, a partir do 

projeto pedagógico de curso das faculdades selecionadas, identificamos as competências, 

definidas no perfil do egresso, previstas de desenvolvimento durante o curso de Administração, 
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já que o PPC deve apresentar parâmetros, especificamente em relação ao perfil do egresso, que 

indicam a expectativa da instituição em relação ao desenvolvimento de determinadas 

competências de seus alunos.  

Com isso, o objetivo geral do estudo é comparar as exigências do mercado de trabalho para 

ingresso nos programas de trainee com a formação dos cursos superiores de Administração, no 

que se refere às competências profissionais. 

Para o alcance do objetivo geral, foram elencados alguns objetivos específicos descritos a 

seguir: 

• Identificar as competências desenvolvidas em cursos de Administração. 

• Verificar as propostas descritas em Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de diversas 

faculdades. 

• Averiguar as exigências apresentadas em processos seletivos para programas de 

trainee. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta etapa da pesquisa, trabalharemos os conceitos necessários para a melhor compreensão do 

objeto deste estudo. Inicialmente, abordaremos o tema das Competências, trazendo o seu 

contexto histórico e conceitos. Em seguida, apresentaremos a visão de alguns autores, 

especificamente nas abordagens norte-americana e francesa.  

Essa fase também apresenta as habilidades do administrador, a partir da perspectiva de diversos 

autores, contribuindo para o embasamento teórico.  

2.1 Competências 

2.1.1 Histórico 

A palavra “competência” é utilizada desde a Idade Média, quando os juristas aplicavam essa 

expressão para fazer referência à característica de alguém ou a alguma entidade para apreciar e 

realizar julgamentos como ferramentas para decidir que determinada corte ou indivíduo possuía 

as competências necessárias, ou seja, seria competente para certo julgamento ou realização de 

algum ato. Posteriormente, o conceito de competência passou a ser utilizado de maneira 

extensiva, para classificar o indivíduo de acordo com suas qualificações para executar 

determinado trabalho (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Nos estudos de McClelland (1973 apud DUTRA, 2004), autor que iniciou o debate sobre 

competência entre os psicólogos e os administradores nos Estados Unidos, a competência foi 

definida como o conjunto de características individuais observáveis – conhecimentos, 

habilidades, objetivos e valores – capazes de causar um desempenho efetivo ou superior no 

trabalho ou em outras situações da vida. 

Em 1968, de acordo com Gomes et al (2008), houve um movimento estudantil contra a 

disciplina rígida, em Paris, além de protestos evolvendo causas sociais e políticas, contando 

com a participação de operários. Assim, nos anos de 1980, o movimento despertou na Europa 

a necessidade de se classificar competências para além de qualificações. 

Para Medef (2002 apud COSTA, 2011), a partir de uma realidade francesa e europeia, é possível 

distinguir os princípios de ação que regem a adoção dos modelos de competência dentro das 

empresas. Esses princípios são: 
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a) Os processos de competências reforçam as especificidades das qualidades profissionais 

requeridas dentro da empresa. 

b) Os objetivos da lógica das competências são garantir a eficácia da empresa e fortalecer as 

ligações dos sistemas educativos e produtivos. 

c) O trabalho e a formação são duas fontes da competência. Na maior parte dos países 

europeus, a experiência é uma fonte de competência e um valor reconhecido no mercado do 

trabalho, muito embora, em algumas empresas, o seu valor seja reduzido. 

d) A responsabilidade é compartilhada entre o empregado e a empresa. O princípio de 

responsabilidade do indivíduo aparece como indissociável nas experiências constatadas na 

Europa. 

A figura a seguir representa a integração de competências, baseada na fusão das abordagens 

norte-americana e francesa. 

Figura 1: Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização  

Fonte: FLEURY e FLEURY (2001, p.188). 

Como vemos na Figura 1, a fusão das abordagens norte-americana e francesa classifica a 

competência individual não só como um conhecimento ou know-how específico, mas 

acrescenta o “saber agir de maneira responsável [...] implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo” (FLEURY; FLEURY, 2007, p.30). 
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No Brasil, a discussão sobre competências, de acordo com Fleury e Fleury (2001), evidencia-

se após os anos de 1990, quando o país começou a se desenvolver no processo de globalização 

produtiva. Dessa maneira, houve alterações no padrão de operações das empresas e na 

perspectiva de sua atuação, com enfoque mais estratégico. Essas mudanças estabeleceram 

novos modos de organização e gestão. 

O debate sobre competências no Brasil estava, inicialmente, fundamentado na literatura norte-

americana, que apresenta competência como input. Posteriormente passou a integrar 

concepções da abordagem francesa, resultando em novas perspectivas (GOMES et al, 2008). 

Fleury e Fleury (2001) discutem a importância da Gestão de Competências articulada à 

estratégia organizacional, afirmando que a organização, ao definir sua estratégia competitiva, 

identifica as competências essenciais do negócio e as competências necessárias para cada 

função, permitindo o planejamento e escolhas estratégicas feitas pela empresa. 

2.1.2 Conceitos 

O termo competência vem assumindo diversos significados, alguns mais ligados às 

características dos indivíduos e outros à função (MCLAGAN, 1997 apud FLEURY; FLEURY, 

2007). De acordo com Dutra (2000), competência pode ser definida como a eficiência do 

indivíduo gerar resultados alinhados aos objetivos estratégicos e organizacionais da empresa, 

podendo ser desenvolvida baseada no mapeamento do resultado esperado e do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o seu alcance. 

Parry (1996 apud FLEURY; FLEURY, 2007) define competência como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, atitudes que influenciam a maior parte do trabalho de uma pessoa, 

e que confrontam com o desempenho no trabalho. 

Por sua vez, Chiavenatto (2000, p. 166) mostra que “competências são aquelas características 

pessoais essenciais para o desempenho da atividade e que diferenciam o desempenho das 

pessoas”. 

Já para Fleury (2000 apud DUTRA, 2001, p.27), a definição de competências é “Saber agir de 

maneira responsável [...] implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 
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Para Dutra (2001), o entendimento que muitas pessoas têm sobre competência, como um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que o indivíduo desenvolva 

suas responsabilidades, tem se mostrado pouco instrumental por não garantir o benefício direto 

à organização. A relação entre a organização e as pessoas, ainda na visão de Dutra (2001), 

proporcionam a transferência mútua de competências. 

Hipólito (2000, p. 7) define dessa maneira: 

O conceito de competência sintetiza a mobilização, integração e transferência de 

conhecimentos e capacidades em estoque, deve adicionar valor ao negócio, estimular 

um contínuo questionamento do trabalho e a aquisição de responsabilidades por parte 

dos profissionais e agregar valor em duas dimensões: valor econômico para a 

organização e valor social para o indivíduo. 

Conforme percebemos na definição segundo a visão de Hipólito (2000, p. 7), a competência 

deve agregar valor tanto ao indivíduo, que no caso é chamado de valor social, como o valor 

econômico à organização. Dessa forma, fica claro que a gestão por competências pode estar 

ligada à estratégia da organização.  

2.1.2.1 Abordagem Norte-Americana 

No começo dos anos de 1970, McClelland deu início ao debate sobre competência ao publicar 

o “Testing for Competence rather than intelligence” no qual, segundo Fleury e Fleury (2001), 

o autor pretendia explicar os testes de inteligência nos Estados Unidos. Para o autor, 

competência é uma característica implícita de uma pessoa, que se relaciona com o desempenho 

superior em uma determinada atividade. 

Até então, segundo Hanashiro et al (2008), os testes de QI (quociente de inteligência), criados 

pelo psicólogo alemão William Stern, eram utilizados para medir o desempenho de uma pessoa 

de acordo com sua inteligência. Segundo o psicólogo, os resultados dos testes de QI serviam 

como indicadores da capacidade do indivíduo em combinar seu pensamento a novos requisitos. 

Esses testes eram utilizados para a seleção de pessoas às instituições de ensino e empresas, 

substituindo os métodos de seleção mediante fatores como classe social, condição econômica, 

entre outras variáveis. 

Após a publicação do artigo de McClelland, outros autores que trabalhavam com ele, como 

Boyatzis e Spencer e Spencer, passaram a fornecer diretrizes à literatura técnica sobre o 

conceito de competências (GOMES et al, 2008). 
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Alguns autores, em sua maioria de origem norte-americana, como o próprio McClelland (1972), 

Boyatzis (1982) e Spencer e Spencer (1993) definiram que competência significa um “conjunto 

de qualificações que a pessoa tem para executar um trabalho com nível superior de 

performance”, de acordo com Dutra (2013, p.127). 

A abordagem norte-americana define competência como “inputs das pessoas, isto é, consistem 

em características que o indivíduo possui como conhecimento, habilidade e atitudes que afetam 

a habilidade para a performance” (PARRY, 1996 apud HANASHIRO et al, 2008). Essa 

definição fundamentou, incialmente, o debate de competências no Brasil, que posteriormente 

passou a considerar também a abordagem, resultando em novas perspectivas (GOMES et al, 

2008). 

2.1.2.2 Abordagem Francesa 

A abordagem sobre o tema competência na França, segundo Zarifian (1996 apud COSTA, 

2011), passa a ter a configuração atual quando as organizações, diante da intensificação do 

desenvolvimento da globalização e aumento da concorrência, são forçadas a desenvolver 

soluções inovadoras para questões cada vez mais complexas, incluindo variáveis como prazos, 

qualidade e custo. 

A partir disso, uma definição de competência bastante aceita nesse país, de acordo com Le 

Bortef (1994 apud FLEURY, 2004) é apresentada como: 

a) Os conhecimentos específicos para a execução de uma tarefa; 

b) As aptidões, a inteligência pessoal e profissional; e 

c) A vontade de colocar em prática e desenvolver novas competências. 

O enfoque no mercado de trabalho surgiu com a corrente britânica, que considera as tarefas 

relativas aos cargos. Os resultados demonstrados através de indicadores de desempenho 

exigidos pelas organizações produtivas estão relacionados às competências (FLEURY, 2004). 

Porém, mesmo que o indivíduo possua as qualificações necessárias para determinado trabalho, 

não garante que sua entrega será de acordo àquilo que lhe foi solicitado, na visão defendida por 

autores como Le Bortef (1994), Zarifian (1996), Jacques (1990), entre outros em sua maioria 

europeus, segundo Dutra (2013). 
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Le Bortef (1994 apud DUTRA, 2013, p. 128) explica que 

A competência não é um estado ou conhecimento que temos, e nem é resultado de 

treinamento. Competência é na verdade colocar em prática o que sabemos em 

determinado contexto, contexto esse marcado geralmente pelas relações de trabalho, 

cultura da empresa, imprevistos, limitações de tempo e recursos, etc. Portanto, 

podemos falar de competência nessa abordagem apenas quando há competência em 

ação, traduzindo-se em saber ser e saber mobilizar conhecimentos em diferentes 

contextos (LE BORTEF,1994 apud DUTRA, 2013, p. 128). 

A abordagem francesa define competência como “os outputs, dimensões de fazer com iniciativa 

e responsabilidade, em determinado contexto, o que se sabe e conhece, mobilizando e 

integrando recursos pessoais” (GOMES et al, 2008, p. 222). 

Para esta pesquisa, será utilizada a definição de competência elaborada por Dutra, que 

reconhece a grande diversidade de conceitos sobre competências, mas acredita que as 

definições se complementam, além de considerar o grau de complexidade das atribuições e 

responsabilidades na relação entre pessoa e organização (DUTRA, 2013). 

2.1.3 Características 

Após a etapa de apresentar os conceitos de competências sob a perspectiva de diversos autores, 

é necessário, a partir dessa fase, esclarecermos quais são as características das competências, 

complementando a compreensão do objeto de pesquisa. 

 

Figura 2: As três Dimensões da Competência 

Fonte: Durand (1999 apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001, adaptado) 
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A Figura 2 acima representa a competência como sendo o conjunto formado por três dimensões 

(CHA): Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. Essa representação confirma que as 

competências não se limitam apenas ao know-how (conhecimento) necessário à uma função. 

As competências podem ocorrer em três níveis: individual, grupal ou organizacional (DUTRA, 

2001). 

No caso das competências individuais, de acordo com Prahalad e Hamel (1990 apud 

BARBOSA, 2008, p.21), é 

[...] o conjunto das competências individuais é a grande riqueza organizacional, 

traduzida em competência essencial que garante a transformação de recursos em 

produtos e serviços com o máximo de agregação de valor e forte competitividade 

empresarial. As competências individuais não se resumem a um conhecimento 

específico, mas à união de vários fatores, como sua formação pessoal, educacional e 

experiência profissional (PRAHALAD; HAMEL, 1990 apud BARBOSA, 2008, 

p.21). 

A avaliação desta competência individual é feita em relação ao conjunto de tarefas da função 

ou posição ocupada pelo indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2007). 

Para Fleury e Fleury (2007), a competência individual não se limita apenas a um conhecimento 

ou know-how específico. Competência então é definida como um “saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo” (FLEURY; 

FLEURY, 2007, p.30), conforme demonstrado na Figura 1. 

Já as competências grupais, na perspectiva de Bitencourt e Klein (2012), caracterizam-se pela 

competência de um conjunto de indivíduos, grupos ou atores que fazem parte da organização. 

As autoras reforçam que para o desenvolvimento das competências grupais, deve-se considerar 

a ideia de tempo e espaço, sendo que 

O tempo é o elemento que envolve a experiência e o conhecimento tácito para a 

competência prática. O espaço diz respeito ao local onde a interação acontece, 

estimulando a competência interpessoal, que ocorre em um determinado momento, 

enquanto a competência prática desenvolve-se continuamente no tempo 
(BITENCOURT; KLEIN, 2012). 

Por fim, a competência organizacional, de acordo com Fleury (2004), tem sua origem na 

abordagem da organização como um conjunto de recursos, inclusive humanos, capazes de gerar 

as vantagens competitivas. 
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Assim, Chiavenato (2005) apresenta três categorias de competências organizacionais: 

a) Competências essenciais: trata-se das competências básicas para o sucesso de uma 

organização em relação ao ambiente externo – clientes, sociedade, concorrentes. As 

organizações devem identificar as competências essenciais, tendo em vista que são 

imprescindíveis para a eficácia organizacional; 

b) Competências de gestão: refere-se à gestão de recursos (financeiros, comerciais, 

produtivos etc.), e como estes recursos são utilizados para a obtenção de melhores resultados, 

garantindo a eficiência interna; 

c) Competências organizacionais: estão relacionadas à vida íntima da organização, à 

sua cultura corporativa, ao modo como a organização se articula para a realização do trabalho 

organizacional. 
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2.2 Habilidades do Administrador 

 

Como a discussão de competências envolve a reflexão sobre as habilidades, é relevante 

abordarmos esse tema relacionado ao profissional administrador, contribuindo para o 

entendimento da formação em Administração, tratada posteriormente nesse estudo. 

O administrador possui três habilidades: técnica, humana e conceitual. Andrade e Amboni 

(2007), classificam a habilidade técnica como a compreensão e domínio das atividades que 

realiza, exigindo conhecimento específico e uso das ferramentas necessárias para o desempenho 

das atividades. Segundo complementa Chiavenato (2007), a habilidade técnica é a realização 

prática e concreta das ações, como o desenho de um projeto, composição de um cronograma, 

planejamento de produção, entre outros exemplos. 

De acordo com Araújo (2007), a habilidade humana é descrita como os esforços, talentos e 

capacidade para estabelecer uma atmosfera de colaboração entre as pessoas para o alcance de 

um objetivo comum. Chiavenato (2007), complementa que o administrador lida com pessoas e 

equipes para atingir objetivos através da liderança, comunicação, motivação e gestão de 

talentos. Dessa maneira, segundo Daft (1999), a Habilidade Humana do administrador 

proporciona aos seus liderados que estes expressem suas convicções sem receio, encorajando-

os à participação. 

Para Chiavenato (2003), as habilidades conceituais envolvem a visão sistêmica da organização, 

facilidade em trabalhar com teorias e conceitos. O profissional de Administração que possui 

habilidades conceituais está qualificado a interpretar as diversas funções da organização e a 

interação entre as partes que a compõem. As habilidades conceituais estão ligadas à perspectiva 

do pensamento, com o raciocinar, e à resolução das questões e/ou alternativas de solução dos 

problemas, demonstrando a capacidade intelectual do administrador, o que lhe possibilita o 

planejamento do futuro, a compreensão da missão, o desenvolvimento da visão e aproveitar 

oportunidades. 

A relação dos níveis hierárquicos da organização com as habilidades se comporta conforme a 

Figura 3.
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Figura 3: Níveis Hierárquicos 

 

Fonte: Chiavenato (2003, adaptado) 

Para Meireles (2003, p. 34), as características dos administradores das quais as organizações 

preferem são 

[...] Capacidade de identificar prioridades; Capacidade de operacionalizar ideias; 

Capacidade de delegar funções; Habilidade para identificar oportunidades; 

Capacidade de comunicação, redação e criatividade; Capacidade de trabalho em 

equipe; Capacidade de liderança; Disposição para correr riscos e responsabilidade; 

Facilidade de relacionamento interpessoal; Domínio de métodos e técnicas de 

trabalho; Capacidade de adaptar-se a normas e procedimentos; Capacidade de 

estabelecer e consolidar relações; Capacidade de subordinar-se e obedecer à 

autoridade (MEIRELES, 2003, p. 34). 

Como podemos analisar, os administradores que as organizações procuram devem ser 

preparados para qualquer nível da organização, contando com a capacidade tanto de delegar 

funções ou liderar uma equipe, como estar disposto a subordinar-se e obedecer sua autoridade.    

De acordo com a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, no seu Artigo 2º: 

A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão 

liberal ou não, mediante: 

a) Pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria 

em geral, chefia intermediária, direção superior; 

b) Pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 
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coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 

administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, 

administração de material, administração financeira, administração 

mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como 

outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos. 

As principais competências, na visão de diversos autores, estão apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1: Principais competências do Administrador 

Competência Definição Autor 

Adaptação 
                      Manter-se produtivo apesar dos 

obstáculos. 

Regio et al (2014) e 

Schein (1978, apud 

GOMES et al, 2008) 

Pensamento Analítico 

Envolve a compreensão da situação, 

organizando suas implicações em 

cada detalhe. 

Spencer e Spencer (1993) 

e Schein (1978), apud 

GOMES et al (2008). 

Habilidades 

Interpessoais 

Capacidade de influenciar, 

supervisionar, liderar, manipular e 

controlar pessoas em qualquer nível 

organizacional para atingir objetivos 

mais eficientes. 

Spencer e Spencer (1993) 

e Schein (1978), apud 

GOMES et al (2008). 

Visão Sistêmica 

“[...] profissional com visão 

sistêmica da organização para 

promover ações internas criando 

sinergia entre pessoas e recursos 

disponíveis e gerando processos 

eficazes. [...]” 

(CFA, 2004, p. 23) 

Visão Estratégica 

Entender o objetivo e a cultura 

organizacional, suas implicações nos 

processos, e realização de ajustes 

visando a agregação de valor. 

                 Coda (1999, apud 

COSTA, 2011) 

Comunicação 
Eficiência e eficácia ao comunicar-

se 

Regio et al (2014), 

Moreira et al (2014) 
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Proatividade 

Fazer além do que é requerido em 

uma tarefa, o que trará melhores 

resultados; encontrar e/ou criar 

oportunidades. 

Regio et al (2014), 

Moreira et al (2014) e 

Spencer e Spencer (1993 

apud GOMES et al, 

2008). 

Perfil Empreendedor                   Ligado à capacidade de inovação e 

criação 

      Echeveste et al (1999 

apud MOREIRA et al, 

2014) 

Solucionar 

problemas 

                     Identificar, formular e implantar 

soluções 

CFA (2006 apud 

MOREIRA et al, 2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme podemos notar, há coerência entre a perspectiva desses autores com aquilo que 

Meireles (2003, p. 34) nos apresenta, ou seja, as características dos administradores das quais 

as organizações preferem estão de acordo com a expectativa em relação às competências desse 

profissional.  
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2.3 Histórico das faculdades de Administração no Brasil 

Como um dos objetivos do estudo é averiguar quais são as competências desenvolvidas no 

curso de Administração, é importante discutirmos, de acordo com o contexto histórico e o ponto 

de vista de deferentes autores, a origem das faculdades que oferecem esse tipo de ensino no 

Brasil.  

De acordo com Santiago (1995), a administração no Brasil passa a ser discutida a partir da 

década de 1930, quando o país passava por grandes mudanças, preparando-se para o processo 

conhecido como “projeto industrializador”, o que alterava a economia nacional que, até então, 

era baseada principalmente na agricultura. Assim, a indústria se desenvolveu no país, por conta 

do acúmulo de capital gerado com as exportações de café, o que trouxe a necessidade de 

aprofundar-se na administração como ciência (SANTIAGO, 1995). 

Com o desenvolvimento da indústria no Brasil, acentuou-se a necessidade de mão-de-obra 

qualificada e, consequentemente, a formalização do ensino de Administração. O contexto para 

a formação do Administrador no Brasil passou a receber maior atenção na década 1940. A partir 

desse período, percebeu-se a necessidade de mão-de-obra qualificada e, consequentemente, da 

profissionalização e ensino de Administração. A partir dessa necessidade, a Escola Superior de 

Administração de Negócios (ESAN), considerada a primeira escola de Administração do Brasil 

e da América Latina, foi fundada em 1941 pelo padre jesuíta Roberto Sabóia de Medeiros. Ele 

buscou inspiração no modelo da Graduate School of Business Administration (Faculdade de 

Administração) da Universidade de Harvard. No início, a duração do curso era de dois anos, 

além de um ano de especialização. Mais tarde, antes de encerrar seu governo, Getúlio Vargas 

criou, através de decreto-lei com data de 20 de dezembro de 1944, a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). O foco da instituição era desenvolver estudos e pesquisas no campo da administração 

pública e privada, além de promover qualificação profissional para o exercício dessas atividades 

(CFA, 2015). 

Surgiram outras instituições fundamentadas ao desenvolvimento do ensino de Administração 

no Brasil, como tem sido o caso da Universidade de São Paulo (USP), que surgiu em 1934, 

através da fusão de instituições já existentes e criação de outros centros de ensino, como a 

Faculdade de Economia e Administração (FEA), criada no ano de 1946, com o propósito de 

qualificar funcionários para organizações tanto da inciativa pública como privada. Assim como 

a FGV, a FEA “foi criada com um objetivo prático e bem definido: atender, por meio da 
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preparação de recursos humanos, às demandas oriundas do acelerado crescimento econômico” 

(CFA, 2015). 

De acordo com o CFA (2015), no início da década de 1960, a FEA deu origem ao Departamento 

de Administração. Com isso, segundo Martins (apud CFA, 2015), a FEA passou a oferecer os 

primeiros cursos de pós-graduação, sendo que em 1963 incluiu o curso de graduação em 

Administração de Empresas e Administração Pública.  

No ano de 1965, o ensino de Administração no Brasil desenvolveu-se ainda mais, por conta da 

regulamentação da atividade do administrador profissional, através de Lei nº 4.769, de 09 de 

setembro de 1965 (BRASIL, 2015).  

No ano seguinte à regulamentação da profissão, por meio do Parecer nº 307/66, aprovado em 

8 de julho de 1966, o Conselho Federal de Educação estabeleceu o primeiro currículo mínimo 

do curso de Administração, institucionalizando, no Brasil, a profissão do administrador e a 

Formação técnica em Administração (CFA, 2015). 

Com o passar dos anos, o ensino de Administração multiplicou-se no Brasil, conforme o 

quadro a seguir. 

Quadro 2: Evolução do número de cursos 

DÉCADAS  
NÚMERO DE 

CURSOS 

Até 1960 2 

1960 31 

1970 247 

1980 305 

1990 823 

2000 1462 

2010 1805 

Fonte: CFA (2015), adaptado 

Atualmente, o curso de Bacharelado em Administração está entre os cursos com maior número 

de alunos matriculados no ensino superior. De acordo com o Censo da Educação Superior de 

2016, elaborado pelo INEP, encontravam-se matriculados 457.402 alunos nos diversos cursos 

superiores ligados à Administração, conforme o Quadro 3 a seguir.  
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Quadro 3: Matrícula dos cursos de Administração em 2016 
 

Número de Matrículas 

Total Instituição Pública Instituição 

Privada Federal Estadual Municipal 

Gerenciamento e administração   457.402 15.167 10.629 1.061 430.545 

Administração   186.039 6.198 1.017 664 178.160 

Administração de cooperativas   100 . . . 100 

Administração dos serviços de 

saúde   

250 . . . 250 

Administração em micro e 

pequenas empresas   

4 . . . 4 

Administração hospitalar   7.048 . . . 7.048 

 Administração pública   47.330 8.969 5.389 . 32.972 

Empreendedorismo   62.607 . 4.223 99 58.285 

Gestão da informação   14.002 . . . 14.002 

Gestão da segurança   1.355 . . . 1.355 

Gestão de comércio   155 . . . 155 

Gestão de pessoal / recursos 

humanos   

81.390 . . 184 81.206 

Gestão de qualidade   2.263 . . . 2.263 

Gestão de serviços   36 . . . 36 

Gestão financeira   21.940 . . 46 21.894 

Gestão logística   32.883 . . 68 32.815 

Fonte: Adaptado de INEP (2017) 
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2.4 Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

Segundo o MEC (Resolução CNE/CES nº 1/2004), o projeto pedagógico de curso apresenta, 

além da clara concepção do curso, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, outros elementos estruturais, específicos de cada curso. Para a graduação de 

Administração, são:  

• Objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucional, política, geográfica e social; 

• Condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

• Cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

• Formas de realização da interdisciplinaridade; 

• Modos de integração entre teoria e prática; 

• Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

• Modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

• Cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada e/ou subsequente à graduação, de acordo com o surgimento das 

diferentes manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas às Ciências 

da Administração, e de aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas 

do desempenho profissional; 

• Incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

• Concepção e composição das atividades de estágio curricular 

supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, observado 

o respectivo regulamento; 

• Concepção e composição das atividades complementares; e 

• Inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso sob as 

modalidades monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de 

atividades centrados em área teórico-prática ou de formação profissional, na 

forma como estabelecer o regulamento próprio (MEC, 2004). 

Atendendo às orientações do MEC quanto ao PPC da graduação de Administração, as IES 

(Instituições de Ensino Superior) que oferecem esse curso devem definir esses parâmetros no 

PPC e desenvolvê-los durante o curso.   

De acordo com o MEC em sua resolução CNE/CES nº 134/2003, que determina as diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação em Administração (bacharelado), o PPC da 

graduação em Administração deve estar comprometido com o perfil desejado do graduando. 

Nesse mesmo parecer, o MEC orienta que o curso de Administração deve apresentar condições 

para que o egresso seja capaz de compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu conjunto, desenvolver o alto 

gerenciamento de novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários segmentos 



26 
 

do campo de atuação do administrador.  
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2.5 Recrutamento e Seleção 

Neste capítulo, trataremos sobre recrutamento e seleção, especialmente os processos realizados 

pelas empresas em suas seleções nos chamados programas de trainee. 

Atrair e reter talentos são os principais desafios da gestão de pessoas, que requer a identificação 

do profissional adequado às exigências da empresa (PONTES, 2010). 

De acordo com Lotz e Burda (2015), o recrutamento é o meio pelo qual uma organização atrai 

candidatos qualificados às suas vagas. Já o processo de seleção envolve a comparação entre as 

competências exigidas pela vaga e as que o candidato oferece. Para isso, existem técnicas de 

seleção, que são ferramentas para identificar a compatibilidade entre as competências do 

candidato e as exigências da vaga, como: 

• Testes de conhecimento; 

• Testes de capacidade e realização; 

• Testes de habilidades físicas; 

• Testes psicológicos; 

• Dinâmicas de grupo; e 

• Entrevista de seleção. 

Conforme Lacombe (2011) complementa, recrutamento é um conjunto de processos e práticas 

utilizadas pela organização recrutadora, visando candidatos às suas vagas disponíveis ou 

oportunidades futuras. Porém, antes da etapa de recrutamento, a empresa deve identificar quais 

as qualificações necessárias para o preenchimento da vaga e definir as expectativas em relação 

às competências do candidato. Assim, a empresa obterá critérios para analisar a vaga e sua 

respectiva função, além identificar o comportamento, as características de personalidade e as 

habilidades técnicas do candidato à vaga (LIMA; TOLEDO, 2011). 

De acordo com a orientação de Limongi-França e Arellano (2002), a busca por profissionais no 

mercado de trabalho deve ocorrer após a organização avaliar os candidatos da própria 

organização, ação denominada recrutamento interno. Na inviabilidade do recrutamento interno, 

a empresa recruta candidatos que não fazem parte da organização, processo chamado de 

recrutamento externo ou, ainda, o recrutamento pode ser misto, quando os candidatos podem 

ser tanto de dentro da organização como externos. 
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Quanto ao processo de seleção, de acordo com Carvalho, Nascimento e Oziléia (2011), envolve 

comparação e eleição: comparar as características de cada candidato com as particularidades da 

vaga em questão e eleger (selecionar) aquele que possua os atributos necessários para as 

atividades que irá desempenhar.  

As seleções para programas de trainee não são como as tradicionais. De acordo com o Sebrae 

(2017), o principal objetivo da empresa ao selecionar profissionais através de programas de 

trainee é “recrutar, desenvolver e reter mentes diferenciadas e com notável capacidade gerencial 

para assumir posições estratégicas no futuro”, ou seja, desenvolver talentos alinhados à 

estratégia da empresa.  

Segundo Kometani (2012), a estrutura do processo seletivo e do programa de trainee varia a 

cada empresa. De acordo com o Sebrae (2017), a estrutura mais comum é composta por, pelo 

menos, cinco etapas:  

• Inscrição: fase na qual o perfil do candidato é avaliado, com base nos requisitos do 

programa como a fluência em língua estrangeira, currículo e experiência no exterior. 

• Testes online: aplicação de avaliação online, incluindo teste de idiomas, conhecimentos 

específicos à vaga e testes de resolução de problemas (T.E.R.P). 

• Dinâmicas de grupo: essa fase é utilizada pela empresa recrutadora para mensurar a 

postura social e capacidade técnica do candidato à vaga de trainee. De acordo com o 

Sebrae (2017), “personalidade, capacidade de trabalho em equipe, criatividade e 

comunicação” são algumas das características avaliadas nessa etapa do processo. 

• Prova oral de inglês: etapa que deve avaliar a capacidade do candidato de se comunicar 

em língua inglesa.  

• Painel de negócios: nessa fase, os candidatos são observados pelos diretores 

responsáveis pela área da vaga. Os candidatos devem apresentar uma solução à um case.  

• Entrevista: realizada diretamente com os diretores, essa fase observa o nível de 

conhecimento do candidato acerca da organização e do mercado, além das funções que 

exercerá. 

Uma vez aprovado, o trainee tem a oportunidade de trabalhar nas diversas áreas da empresa 

durante o programa, através job rotation, atuando em diversos departamentos para familiarizar-

se com o negócio e a estrutura da empresa (KOMETANI, 2012). 
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Tanto o Sebrae (2017), como Kometani (2012), listam características fundamentais que 

costumam ser requisitos aos candidatos de programas de trainee. Entre essas características, os 

autores citam a habilidade interpessoal, proatividade, adaptação, liderança, empreendedorismo, 

visão sistêmica e estratégica, capacidade de solução de problemas e a capacidade de 

comunicação como alguns dos principais requisitos nos programas de trainee. 

A partir da contribuição de Kometani (2012) e Sebrae (2017), podemos verificar que os 

requisitos que costumam figurar nos processos seletivos para programas de trainee são muito 

parecidos com as características dos administradores definidas por Meireles (2003, p. 34).  
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3 METODOLOGIA  

Metodologia é a ciência que estuda os métodos utilizados no processo de conhecimento, ou 

seja, “[...] uma disciplina que se relaciona com a epistemologia e consiste em estudar e avaliar 

os vários métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não no âmbito das implicações 

de suas aplicações” (COSTA, 2001, p.4). Porém, seguir o método e aplicar técnicas não é 

suficiente para atingir o pleno entendimento do procedimento da pesquisa. De acordo com 

Severino (2007), é necessário realizar referência a um fundamento epistemológico capaz de 

assegurar a própria metodologia utilizada. 

Para Cervo, Bervian e Silva (2007), o método é a ordem que se deve impor aos diversos 

processos necessários para alcançar determinado resultado.  

Existem diversas técnicas de análise de dados. Porém, conforme Mozzato e Grzybovski (2011), 

a análise de conteúdo tem sido utilizada frequentemente nas pesquisas voltadas às áreas sociais. 

O presente estudo é baseado na pesquisa exploratória. De acordo com Gil (2008), esse tipo de 

pesquisa tem por objetivo “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 

vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”, portanto aderente à proposta do estudo. 

Quanto aos meios, a pesquisa tem caráter documental. Para Gil (2008), as fontes documentais 

podem oferecer dados em quantidade e qualidade, evitando dificuldades como as que podem 

ocorrer quando os dados são obtidos diretamente das pessoas, além de ser a única opção 

possível em muitos casos de investigação social.  

Referente ao método de análise, utilizamos dados qualitativos baseados em análise de conteúdo. 

Berelson (1952, p. 13 apud GIL, 2008) definiu a análise de conteúdo como  

uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a 

interpretação destas mesmas comunicações (BERELSON, 1952, p. 13 apud GIL, 

2008). 

À unidade de análise, optou-se por coletar dados secundários, a partir de: 

• Revista: Exame (editora Abril); 

• Matérias voltadas à seleção de programas de trainee; 



31 
 

• Projetos pedagógicos de cursos de 10 instituições de ensino superior que oferecem o 

curso de Administração: 

Faculdade São Francisco de Assis (FASFA); 

Fundação Getúlio Vargas - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

(FGV/EBAPE); 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste Minas Gerais - Campus Barbacena 

(IFSEMG); 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus São Roque (IFSP-

SRQ); 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

(USP/FEA); 

Universidade Estadual Paulista (UNESP); 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL); 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA); e 

Universidade Federal de Juiz de Fora - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 

(UFJF/FACC). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De acordo com Abdalla em entrevista concedida a Valente (2016), as competências mais 

procuradas pelas empresas em suas seleções para trainee são a “capacidade de inovação, 

curiosidade, agilidade e solução de problemas”, além de habilidade interpessoais, persuasão, 

tomada de decisão e adaptabilidade.  

Conforme reporta Gasparini (2017), o processo seletivo para o programa de trainee do banco 

Safra é um dos mais concorridos do país. Além disso, de acordo com a autora, os trainees da 

companhia são os mais bem remunerados do Brasil. Em contrapartida, a empresa busca em sua 

seleção atrair candidatos com específicas competências comportamentais, como 

“comprometimento, resiliência, adaptabilidade e dedicação ao trabalho”.  

Pati e Abrantes (2014), após realizarem um levantamento para a revista Exame do perfil do 

candidato que determinadas 54 empresas preferem em suas seleções para os programas de 

trainee, apontam diversas competências, conforme a interpretação no Quadro 4. A interpretação 

dessas competências, das quais foram dispostas por Pati e Abrantes (2014), foi feita com base 

na visão de diversos autores, especificados no Quadro 4.  

Quadro 4: Competência do trainee (expectativa da empresa) 
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3M x x   x                 

AES         x         x     

Alcoa   x x   x               

Ambev   x   x x               

Avaya Brasil x x   x x             x 

Azul Linhas 

Aéreas  
x   

  x   x             

Bayer         x x x           

Bematech x x   x x               
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Empresa 

Competência do trainee (expectativa da empresa) 
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Blue Tree Hotels       x   x x x   x     

Bosch   x   x         x x     

Brasil Kirin   x   x             x   

BTG Pactual       x     x           

Bünge    x     x x             

Camargo Corrêa   x   x x               

Danone   x   x           x     

Deloitte x   x           x       

Dow       x x               

Elektro x   x                   

Embraco x     x   x             

Ericsson x   x                   

Facebook   x   x x               

Falconi   x   x x x             

GE           x   x         

Gerdau  x   x                   

Gol   x x                   

Google   x x           x       

Heineken   x x   x               

HP x       x               

Itaú Unibanco x           x     x     

Natura   x         x           

Nestlé   x             x       

Grupo RBS   x   x   x   x         

Shell     x                                                                                  x     

Siemens x       x               

TAM x   x                   

TOTVS   x   x               x 

Whirlpool   x       x x           

Viapol x     x               x 

Unilever     x x       x         
Fonte: Elaborado pelo autor com base na matéria da Exame.com (2016) 

Analisando o Quadro 4, podemos verificar a preferência das empresas por candidatos que, entre 

outras competências, sejam proativos e tenham atitude empreendedora. A habilidade 
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interpessoal e a visão sistêmica também são preferências de 28% e 26%, respectivamente, 

dessas empresas ao avaliarem o perfil do candidato de seus programas de trainee. Essas e outras 

preferências estão apresentadas no Gráfico 1 a seguir: 

Gráfico 1: Preferência das empresas em relação às competências 

 
Fonte: Autor (2017) 

É interessante ressaltar a semelhança entre as preferências das empresas com as características 

do administrador, descritas por Meireles (2003, p. 34) como, por exemplo, a capacidade de 

comunicação, trabalho em equipe, liderança, relacionamento interpessoal e adaptação.  

Em relação ao perfil do egresso, expresso no PPC, deve "descrever as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno, ao longo do curso". (MEC, 2015). Para atingir 

os objetivos do trabalho, selecionamos o PPC de 10 instituições de ensino que oferecem o curso 

de Administração no Brasil: 

• Faculdade São Francisco de Assis (FASFA) 

• Fundação Getúlio Vargas - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

(FGV/EBAPE) 

• Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste Minas Gerais - Campus Barbacena 

(IFSEMG) 

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus São Roque 
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(IFSP-SRQ) 

• Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

• Universidade de São Paulo - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

(USP/FEA) 

• Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

• Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

• Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 

• Universidade Federal de Juiz de Fora - Faculdade de Administração e Ciências 

Contábeis (UFJF/FACC) 

Dessa forma, para compararmos as competências requeridas pelas empresas (vide Quadro 4) 

com a formação proporcionada pelas faculdades de Administração, apresentamos a expectativa 

dessas instituições de ensino em relação às competências do egresso, estabelecidas em seus 

respectivos PPCs, conforme o Quadro 5.  

 

Quadro 5: A expectativa da instituição de ensino em relação às competências de seus egressos 
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Competências do egresso (expectativa da instituição) 
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FASFA (2015) x x x x x x x x x             

FGV/EBAPE 

(2011) 
  x x x x x x x x x   x       

IFSEMG (2017) x x x x   x x   x x           

IFSP-SRQ (2016) x   x   x x       x x         

PUC-SP (2016) x x x x x     x   x x         

UFAL (2016) x x x x x x x x x             

UFJF/FACC 

(2014) 
x x   x x x         x x       

UNESP (2015) x x x x x x x   x x x x       

UNIPAMPA 

(2016) 
x x x       x x               

USP/FEA (2012) x x x   x         x x x   x x 

Fonte: Autor (2017) 

Com o levantamento dos PPCs (vide Quadro 5), temos 15 competências diferentes: 
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• Visão sistêmica e estratégica  

• Habilidade interpessoal 

• Comunicação 

• Liderança 

• Atitude empreendedora 

• Adaptação 

• Proatividade 

• Postura ética 

• Solucionar problemas 

• Pensamento analítico 

• Multidisciplinar  

• Multicultural  

• Resiliência  

• Inovação 

• Raciocínio lógico 

De acordo com os projetos pedagógicos de curso levantados, as instituições de ensino buscam 

desenvolver essas competências ao longo do curso, objetivando que seus egressos estejam 

preparados ao mercado de trabalho. 

A relevância da competência esperada no perfil do egresso varia a cada instituição de ensino, 

conforme é descrito no Gráfico 2.  

Gráfico 2: Competências estabelecidas nos PPCs de cada instituição

 
Fonte: Autor (2017) 
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O Gráfico 2 representa o quanto cada competência é desenvolvida, de acordo com o respectivo 

PPC de cada instituição, no curso superior de Administração. Conforme podemos observar, a 

visão sistêmica e estratégica, além da habilidade interpessoal, são competências previstas no 

PCC de 90% das instituições de ensino levantadas.  

A comunicação, a liderança e a atitude empreendedora são competências citadas em pelo menos 

80% dos PPCs pesquisados.  

O perfil do egresso com a atitude ética, pensamento analítico, multidisciplinar e solucionador 

de problemas é previsto em 50% das faculdades utilizadas na pesquisa.  

Ao comparar as informações dos gráficos 1 e 2, podemos notar que as competências preferidas 

pelas empresas, requisitadas para ingresso nos programas de trainee, são desenvolvidas pelas 

IES pesquisadas que oferecem o curso de Administração, caso o PPC seja seguido durante a 

formação. Dessa forma, os egressos com o perfil determinado nos respectivos PPCs dos cursos 

de Administração estão preparados às exigências das empresas para o ingresso nos programas 

de trainee.  

A visão sistêmica, competência preferida entre as empresas pesquisadas, está ligada à 

habilidade conceitual (CHIAVENATO, 2003), além da facilidade em trabalhar com teorias e 

conceitos. É importante lembrar que o profissional de Administração que possui habilidades 

conceituais está qualificado a interpretar as diversas funções da organização e a interação entre 

as partes que a compõem. 

A atitude empreendedora, requisitada em 49% das seleções nos programas de trainee das 

empresas pesquisadas, envolve a capacidade de inovação e criação, de acordo com Echeveste 

et al (1999 apud MOREIRA et al, 2014). Essa competência é estabelecida em 80% dos PPCs 

levantados. 

A proatividade é a atitude de fazer além do que é requerido em uma tarefa, o que trará melhores 

resultados (MOREIRA et al 2014), (SPENCER; SPENCER, 1993 apud GOMES et al, 2008). 

A atitude proativa é considera por 36% das empresas, conforme o Gráfico 1, e desenvolvida no 

PPC de 60% das IES, de acordo com o Gráfico 2.  

Vale ressaltar que os programas de trainee utilizam modelos de job rotation (KOMETANI, 

2012). Dessa maneira, a competência multidisciplinar é importante para que o ingresso tenha 
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sucesso nas atividades elaboradas ao longo do programa. Pelo menos metade das instituições 

de ensino pesquisadas estabelecem essa competência no PPC. 

No recrutamento e seleção de programas de trainee, os principais requisitos aos candidatos, 

conforme citados anteriormente, são a habilidade interpessoal, proatividade, adaptação, 

liderança, empreendedorismo, visão sistêmica e estratégica, capacidade de solução de 

problemas e a capacidade de comunicação (SEBRAE, 2017), (KOMETANI, 2012). Isso 

confirma o que é evidenciado no Gráfico 1.  

Como Fleury e Fleury (2001, p. 188) apresenta, as competências são fonte de valor tanto ao 

indivíduo (valor social) como à organização (valor econômico), necessitando, então, que a 

organização reflita na gestão por competências de maneira estratégica. Assim, ao buscar 

profissionais com as competências necessárias para o ingresso no programa de trainee, a 

empresa está agindo sob o ponto de vista estratégico, considerando que o trainee, ao término 

do programa, deverá assumir posições estratégicas da organização.  
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5 CONCLUSÕES  

Nesta pesquisa, propusemos, como objetivo geral, comparar as exigências do mercado de 

trabalho para ingresso nos programas de trainee com a formação dos cursos superiores de 

Administração. Ao identificarmos as competências desenvolvidas em cursos superiores de 

Administração, estabelecidas nos projetos pedagógicos de cursos de 10 instituições de ensino 

selecionadas aleatoriamente, e averiguar quais são as competências exigidas por 39 empresas 

em seus programas de trainee, acreditamos ter atingido os objetivos geral e específicos.  

Ao analisar as competências exigidas pelas empresas em seus programas de trainee com as 

competências expressas no PPC do curso de Administração oferecido pelas IES (Instituições 

de Ensino Superior), nota-se relativo equilíbrio na comparação. Porém, também podemos notar 

que as IES seguem determinado “padrão” ao relacionarem as competências do perfil de seus 

egressos, como se todas partissem de um modelo “pré-fabricado”, baseado apenas no currículo 

do Administrador (também estabelecido nos PPCs de forma generalista), quando na verdade, 

como explica Barrela (2014), o caminho deve ser o inverso: o currículo que deve ser elaborado 

com base nas competências desenvolvidas durante o curso, definidas no PPC.  

Vale destacar que, assim como o mercado de trabalho está em constante mutação, com novas 

exigências e modelos de processos seletivos, o PPC e as competências das quais as IES 

procuram desenvolver durante o curso de Administração devem ser continuamente revistos, 

adaptados e atualizados.  

Não há consenso das empresas em relação às competências exigidas na seleção de candidatos 

para seus programas de trainee. Isso pode ser identificado como uma dificuldade para a IES 

que pretende alinhar o perfil do egresso às exigências dos programas de trainee.  

Dada a importância do aprimoramento contínuo do PPC da IES para acompanhar as exigências 

do recrutamento feito pelas empresas para ingresso nos programas de trainee, torna-se 

necessário o desenvolvimento de ferramentas que permitam o relacionamento direto entre as 

empresas que oferecem programas de trainee e representantes da IES, como coordenadores de 

cursos superiores de Administração. Dessa forma, o processo de manutenção das competências 

a serem desenvolvidas no curso e, caso necessário, incluídas no PPC, torna-se mais eficaz na 

construção do perfil do egresso.  

Com a limitação, esta pesquisa não é capaz de responder se, de fato, as competências são 
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desenvolvidas durante o curso, o que, consequentemente, impossibilita a precisão ao afirmar 

quais são as competências do recém-formado em Administração nas instituições pesquisadas. 

Para aumentar o limite da pesquisa em estudos futuros, sugerimos técnicas de coleta de dados 

primários, incluindo entrevistas e/ou questionários aplicados a recrutadores de programas de 

trainee, a egressos, estudantes e coordenadores de cursos superiores de Administração.  
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