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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo principal demonstrar a realidade sobre a empregabilidade dos graduandos e graduados em cursos da área 
administrativa, apresentando como os estudantes se sentem em relação ao seu emprego atual. O presente trabalho foi realizado entre 
estudantes dos cursos de gestão (administração, gestão de recursos humanos, logística e engenharia de produção) da Universidade Estácio de Sá 
do campus West Shopping, em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e também foi estendido aos usuários de redes sociais, como o 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e Whatsapp. Para a realização deste projeto, foi utilizado como aporte tecnológico o Google Forms, sendo 
o principal veículo para coleta de dados da pesquisa. Em relação à análise das informações, fez-se uso do Geogebra como principal ferramenta 
para realização de estatísticas e amostragem dos resultados obtidos através da pesquisa. O formulário fora realizado para que fosse possível 
extrair dos estudantes e ex-estudantes a sua visão sobre a empregabilidade, como também sua vivência dentro do universo corporativo após o 
início de sua graduação, tendo assim, informações necessárias para que fosse possível obter da pesquisa o quão facilitador fora para o aluno 
obter oportunidades dentro do mercado de trabalho depois do seu ingresso dentro de uma instituição de  ensino superior na área de gestão, 
sendo essa uma das áreas mais concorridas atualmente dentro do mercado de trabalho. O formulário de pesquisa solicitava informações sobre o 
emprego atual dos respondentes, como seu cargo, salário e como se sentiam em relação a cada um deles, realizando uma comparação às suas 
expectativas profissionais no momento em que ingressaram na universidade. Tendo em vista que a pesquisa atualmente se encontra em 
desenvolvimento, tornou-se possível concluir, com os dados coletados até o presente momento que a maioria dos estudantes trabalhadores da 
área de gestão estão satisfeitos de maneira geral com seus empregos, embora a expectativa de como seria sua empregabilidade durante a 
graduação não correspondessem a realidade atual.
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