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INTRODUÇÃO

E

m um cenário de
constantes mudanças
tecnológicas, econômicas
e dos próprios modelos de
ensino superior, alavancadas
pela pandemia de COVID-19,
que, consequentemente,
refletem no mercado de
trabalho, o setor de ensino
superior precisa de ferramentas
para pautar o debate acerca
dos desafios da educação e
para mapear estratégias que
permitam o aprimoramento
das carreiras de egressos e
estudantes em relação ao
mercado de trabalho.

Diante desses desafios, o Instituto Semesp, com o apoio da Symplicity,
realizou a segunda edição da Pesquisa de Empregabilidade do
Brasil. Com o objetivo de apontar a empregabilidade das carreiras por
área, revelando a posição dos profissionais e a eficiência do diploma
de graduação em termos de rentabilidade e sucesso dos egressos de
instituições públicas e privadas de todas as regiões do país, a análise foi
dividida em duas frentes:

I - Egressos
II - Alunos
a - Cursos EAD
b - Cursos Presenciais
O estudo, sem pretensões acadêmicas ou científicas, foi realizado
entre os dias 13 de outubro a 16 novembro de 2020, por meio de
questionários via e-mail, redes sociais e disponibilização na plataforma
Symplicity, e contou com a participação gratuita e facultativa de 9.228
alunos e egressos da educação superior.
PESQUISA DE EMPREGABILIDADE - 2ª EDIÇÃO
Recorte
# Respondentes
EAD
1.899
Alunos
Presencial
2.065
Egressos
Total

5.264
9.228

Parte I

EGRESSOS

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Perfil dos Respondentes
O número total de participantes que já
concluíram o ensino superior chegou
a 5.693 em todo o Brasil. São egressos
de 592 IES privadas e públicas e 179
cursos distintos de todas as áreas do
conhecimento.
A maioria dos egressos pertence ao sexo
feminino (60,4%), está na faixa etária
de 25 a 29 anos (43,7%), apresenta a
graduação como o nível de escolaridade
mais elevado (53,5%) e mora na região
sudeste (72,1%). Entre os respondentes
que residem no exterior, a maioria mora
nos Estados Unidos. Houve, também,
maior participação de egressos da área de
“Negócios, administração e direito”. Os três
cursos mais citados foram Administração,
Direito e Pedagogia. Mais da metade dos
egressos (56,9%) concluíram a graduação
há mais de três anos, ou seja, se formaram
até o final de 2017.

SEXO

FAIXA ETÁRIA

Outro/Prefiro não
responder

0,3%

65 anos
ou mais

0,4%

De 60 a 64
anos

0,6%

De 55 a 59
anos
De 50 a 54
anos
De 45 a 49
anos

Masculino
39,3%
Feminino
60,4%

De 40 a 44
anos
De 35 a 39
anos

1,4%
1,9%
3,3%
7,1%
8,2%

De 30 a 34
anos

19,6%

De 25 a 29
anos
Até 24
anos

43,7%
13,7%
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Escolaridade
Pós Doutorado PhD

Região de Residência

2,2%
NORTE
1,7%

Doutorado

4,8%
NORDESTE
6,9%

Mestrado

Especialização MBA

Graduação

13,7%
CENTROOESTE
4,9%

25,8%

SUDESTE
72,1%

EXTERIOR
1.3%

53,5%
SUL
13,1%
Residência - Exterior
Alemanha
Austrália
Bélgica
Canadá
China
Colômbia
Emirados
Árabes Unidos

Equador
Espanha
Estados Unidos
Finlândia
França
Inglaterra

Itália
Líbano
Peru
Portugal
Reino Unido
Suíça

Irlanda

Sem país fixo.
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Área do Curso de Graduação
SERVIÇOS

1,0%
17,8%

SAÚDE E BEM-ESTAR

20,1%

NEGÓCIOS, ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

18,6%

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

Ano de Conclusão
da Graduação

12,0%

EDUCAÇÃO

9,3%

2020
COMPUTAÇÃO E TECN. INFORM. E COMUNICAÇÃO (TIC)

3,8%
11,2%

CIÊNCIAS SOCIAIS, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

7,0%

CIÊNCIAS NATURAIS, MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
ARTES E HUMANIDADES
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA E VETERINÁRIA

16,7%

2019

3,4%
5,1%

11º Arquitetura e
urbanismo
12º Engenharia
mecânica

1º Administração

6º Psicologia

2º Direito

7º Biologia

3º Pedagogia

8º Nutrição

13º Biomedicina

4º Engenharia civil

9º Fisioterapia

14º Contabilidade

5º Enfermagem

10º Engenharia de
produção

15º Agronomia

13,7%

2017

9,6%

2016

5,4%

2015
2014

CURSOS DE GRADUAÇÃO COM MAIS RESPONDENTES

17,1%

2018

3,4%

2013

3,1%

2012

3,0%

2011
2010
Antes de
2010

2,2%
2,7%
13,7%
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Gratuidade/Financiamento
O Curso de graduação que
você conclui era
Seis a cada 10 egressos
respondentes pagavam
mensalidade durante a
graduação, a maioria com
o auxílio de bolsa e/ou
financiamento estudantil.
O restante (40%) estudou
numa instituição pública.

O curso de graduação
que você concluiu era
pago:

40%

GRATUITO,

60%

PAGO,

NUMA INSTITUIÇÃO
PÚBLICA

40,6%
Sem bolsa
e/ou
financiamento

59,4%
Com bolsa
e/ou
financiamento

NUMA INSTITUIÇÃO
PRIVADA

PÁ G 7
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Período do curso
62,9%
Rede Privada

Rede Pública

54,1%

27,5%

Quanto ao período do curso, 62,9%
dos egressos de instituições privadas
estudavam no período noturno,
enquanto 71,9% dos egressos de
instituições públicas estudavam no
diurno, em sua maioria, em uma
graduação integral.

22,5%
12,6%
6,3%
1,9%

0,6%
Matutino
EAD

5,2%

Vespertino
Diurno

6,5%
Integral
Noturno
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Migração
O estudo também levou em
consideração as diferentes localidades
de conclusão do ensino superior e
residência para verificar uma possível
migração por motivos de estudo
ou trabalho. Filtrando apenas os
respondentes que apresentavam
localidades (estado/país) de moradia
diferentes das de conclusão da
graduação (em torno de 9,7% do total
de egressos), foi possível verificar que
43,1% que concluíram o curso no
estado de São Paulo estão residindo
em outro estado ou país. Enquanto
isso, 26,8% se formaram em instituições
de outros estados ou países e estão
residindo atualmente no estado de SP.
Os demais (30,1%) se movimentaram
entre as demais localidades (exceto
estado de São Paulo).

43,1%

Outros
Estados/Exterior
30,1%

Estado SP

26,8%

Obs.: Considerados apenas os respondentes que
apresentaram local (estado/país) de residência atual
diferente do local (estado) de conclusão do curso de
ensino superior.
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Melhorias após a conclusão da graduação

40,3%
36,4%

24,1%

22,9%

22,3%

11,4%

10,3%
5,2%

Ingressei num
Consegui um
curso de Pósemprego na
Graduação
minha área de
(Especialização,
atuação
Mestrado,
Doutorado)

Meu salário
melhorou

Consegui o
primeiro
emprego

Troquei de
emprego

Fui promovido

Comecei um
novo negócio

4,8%
Nada mudou

Outra

Obs.: Nessa questão havia a possibilidade de
escolher mais de uma alternativa.

Os participantes mencionaram algumas
melhorias que tiveram após terminar o
curso de graduação: 40,3% conseguiram
ingressar em um curso de pósgraduação; 36,4% conseguiram emprego
dentro da área de atuação; 24,1% tiveram
melhorias salariais; 22,3% conseguiram
o primeiro emprego. É importante
destacar que 22,9% tiveram a impressão
que não houve nenhuma melhoria até o
momento. Os egressos também citaram
outros aspectos importantes como
obtenção de novos conhecimentos,
melhora na qualidade da vida pessoal e
financeira, oportunidades de viagens/
trabalho no exterior, ampliação do senso
crítico, aprovação em concursos, garantia
de permanência no emprego atual,
aumento da demanda para realização
de projetos com rendas extras, entre
outros. Entre os recém-formados, houve
grande citação de que nada mudou após
a conclusão do curso (33,5%). Já entre os
formados há mais de três anos, os pontos
principais foram ingresso na pós (47,8%)
e trabalho na área de formação (41,5%).
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conclusão da graduação
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Melhorias após a conclusão da
graduação x Tempo de Formação

OUTRAS MELHORIAS CITADAS
Ampliação do senso crítico.
Aprovação/ Bons resultados em concurso público.

Formados há até 3 anos

Aumento da demanda por projetos esporádicos /
Freelancer.
Crescimento pessoal.

Formados há mais de 3 anos

47,8%

Efetivação.

41,5%

Empreendedorismo.
Intercâmbio.
Maior atuação no trabalho.

33,5%
30,5%

29,6%

Manutenção/ Garantia de permanecer no emprego/ Não ser demitido.

26,9%
20,3%

24,5%
19,3%

Novos conhecimentos.
Qualidade de vida/ Acesso a alguns bens de consumo como carro e imóvel/ Viagens.

8,7%

Residência multiprofissional/ médica.
Viagem/ Trabalho no exterior.

8,9%

11,3%
6,1%

5,0% 5,4%

Reconhecimento profissional.
Renda extra.

14,9%

13,4%

Consegui um
Ingressei num
emprego na
curso de Pósminha área de
Graduação
atuação
(Especialização,
Mestrado,
Doutorado)

Meu salário
melhorou

Consegui o
primeiro emprego

Troquei de
emprego

Fui promovido Comecei um novo
negócio

Nada mudou

3,8%

Outra

Obs.: Nessa questão havia a possibilidade de
escolher mais de uma alternativa.
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Primeiro emprego
Quando conseguiu o primeiro emprego?
(Não considera estágio)

18,1%
16,9%

Ainda não consegui o
primeiro emprego.

Após 1 ano da
conclusão do curso.

De 6 meses a 1 ano após
a conclusão do curso.

Até 6 meses após a
conclusão do curso.

Durante o andamento
do curso de graduação.

Antes de ingressar na
graduação.

12,9%

Entre os egressos de instituições privadas, 37,0% já trabalhavam
antes de ingressar no ensino superior. Esse percentual sobe
para 57,7% ao considerar também aqueles que começaram a
trabalhar ainda durante a graduação. Já 46,1% dos egressos de
IES públicas entraram no mercado de trabalho somente após a
conclusão da graduação. Entre os que ainda não conseguiram o
primeiro emprego formal, 44,6% são recém-formados (conclusão
do curso em 2019 ou 2020), que foram afetados diretamente
pela crise causada pela pandemia da Covid-19.

Rede Pública
Rede Privada

6,0%
6,8%
4,7%

Ano de conclusão

(Apenas entre os egressos que não conseguiram o primeiro emprego)

26,4%

26,5%

14,7%

20,2%

18,3%
20,7%

19,6%

18,1%

15,6%

17,5%
37,0%
Antes de 2016

2017

2018

2019

2020
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Rendimentos - antes de concluir a graduação

Entre os egressos que já
trabalhavam antes de finalizar
o curso de graduação, 78,5%
recebiam uma renda bruta
de até 2 mil reais mensais.
Apenas 2,4% recebiam
mensalmente 5 mil reais
ou mais.

Egressos que já trabalhavam antes
de concluir o curso - exceto estágio
40,6%

Até R$ 1.000,00

37,9%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

12,4%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

6,7%

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00
De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,00

1,7%
0,3%
0,5%

Obs.: Considerados apenas os
participantes que já trabalhavam antes
de concluir o curso - exceto estágio.

PÁ G 1 3

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Trabalho atual
A maioria dos egressos está trabalhando ou realizando estágio na sua área de formação: 61,4% dos egressos de IES privadas
e 65,2% dos egressos de IES públicas. Apenas 17,4% do total de respondentes não estão trabalhando no momento. Destes,
16,2% estão apenas estudando (pós-graduação, outra graduação, etc.), mas a maioria está desempregado há até um ano
(39,0%), percentual que foi elevado devido ao cenário de crise causado pela pandemia da Covid-19.

Trabalham e/ou realiza
estágio atualmente?
61,4%

Entre os egressos que não
trabalham atualmente

65,2%

39,6%
Rede Privada
Rede Pública

38,0%

Rede Privada
Rede Pública

31,2%
25,5%
18,8%

20,2%

Sim. Na área de
formação.

19,1%

Sim. Numa área
diferente da área de
formação.

18,5%

15,7%
Não.

18,3% 17,7%
10,9%

Está
Está
Está estudando.
desempregado há desempregado há
mais de 1 ano.
até 1 ano.

Nenhum dos
anteriores.
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Os cursos (entre os que haviam mais de 15
respondentes) que apresentaram maior
percentual de egressos desempregados
há mais de um ano foram Serviço Social e
Turismo. Os cursos cujos egressos foram
mais afetados pela pandemia foram
Turismo e Comércio Exterior. Os cursos de
saúde e relacionados à informática, como
Medicina e Ciência da Computação, foram
os que apresentaram maior percentual
de egressos que estavam trabalhando na
área de formação. Já os cursos com maior
percentual de egressos que trabalham numa
área diferente da de formação são Gestão de
Pessoas e Administração Pública.

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

10 CURSOS DE GRADUAÇÃO COM MAIOR
PERCENTUAL (*) DE RESPONDENTES
DESEMPREGADOS HÁ MAIS DE 1 ANO

10 CURSOS DE GRADUAÇÃO COM MAIOR
PERCENTUAL (*) DE RESPONDENTES
DESEMPREGADOS DURANTE A PANDEMIA

Serviço social (14,8%)

Turismo (15,8%)

Turismo (10,5%)

Comércio exterior (13,8%)

Gestão de negócios (9,5%)

Comunicação social (11,9%)

Educação física (8,5%)

Pedagogia (11,5%)

Comunicação social (7,5%)

Engenharia química (11,1%)

Publicidade e propaganda (7,5%)

Biblioteconomia (10,3%)

Engenharia química (7,4%)

Design (10,0%)

Administração (7,3%)

Engenharia mecânica (9,6%)

Farmácia (7,0%)

História (9,5%)

Gestão de pessoas (6,5%)

Administração (9,3%)

(*) Obs.: Foram considerados apenas os cursos com mais de 15 participantes.
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10 CURSOS DE GRADUAÇÃO COM MAIOR
PERCENTUAL (*) DE RESPONDENTES QUE
TRABALHAM NA ÁREA DE FORMAÇÃO

10 CURSOS DE GRADUAÇÃO COM MAIOR
PERCENTUAL (*) DE RESPONDENTES QUE
TRABALHAM NUMA ÁREA DIFERENTE DA
ÁREA DE FORMAÇÃO

Medicina (98,2%)

Gestão de pessoas (61,3%)

Ciência da computação (91,5%)

Administração pública (50,0%)

Enfermagem (88,2%)

Relações internacionais (42,9%)

Fisioterapia (85,0%)

Comércio exterior (37,9%)

Biomedicina (83,6%)

Engenharia de controle e automação (35,7%)

Engenharia de computação - DCN Computação
(79,5%)

Engenharia elétrica (33,3%)

Biblioteconomia (79,3%)

Engenharia química (31,5%)

Odontologia (79,2%)

Química (31,0%)

Medicina veterinária (78,0%)

Engenharia de produção (30,6%)

Zootecnia (77,3%)

Economia (30,4%)

(*) Obs.: Foram considerados apenas os cursos com mais de 15 participantes.
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Rendimentos no emprego atual
Renda bruta mensal da atividade principal
Quase metade (48,1%) dos egressos do
ensino superior possui um rendimento
mensal bruto na faixa de 3 a 10 mil
reais. Enquanto 58,7% dos egressos
de instituições públicas recebem
mensalmente um rendimento de até
5 mil reais mensais, nas IES privadas,
esse percentual é um pouco maior,
em torno de 75,4%. Também há
uma diferença significativa entre
a renda mensal dos homens e das
mulheres: 17,4% dos homens recebem
mais de 10 mil reais enquanto
6,1% das mulheres apresentam
rendimento nessa faixa. Por questões
de experiência, os formados há
mais tempo também apresentam
rendimento maior do que os recémformados. Quanto maior o nível de
escolarização, maior o rendimento.

(Egressos que trabalham atualmente)

Acima de R$ 15.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00

6,7%

Rede Pública
Rede Privada

3,3%
9,0%
3,5%

25,6%

De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00

17,8%
24,9%

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00

28,8%
17,2%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

22,1%
13,1%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00
Até R$ 1.000,00

20,5%
3,5%
4,1%
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Rendimentos no
emprego atual

Renda bruta mensal da
atividade principal

Renda bruta mensal da
atividade principal

(Egressos que trabalham atualmente)

Até R$ 1.000,00

Acima de R$ 15.000,00

20,1%

De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00

13,0%
23,5%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

14,7%
28,4%
25,7%

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00

17,1%

De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00

Acima de R$ 15.000,00

(Egressos que trabalham atualmente)

4,9%
2,5%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

26,7%
4,0%

8,1%

Formado há mais de 3 anos

8,3%

Feminino
Masculino

Formado há até 3 anos

1,9%
26,4%

De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00

12,0%
27,1%
27,2%

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00

17,0%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

25,1%
12,0%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

9,2%
2,1%

6,7%
1,6%

Até R$ 1.000,00

26,2%
2,5%
6,1%
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Renda bruta mensal da
atividade principal

Renda bruta mensal da
atividade principal

(Egressos que trabalham atualmente)

Até R$ 3.000,00

De R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00

(Egressos que trabalham atualmente)

Até R$ 3.000,00

Acima de R$ 10.000,00

De R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00

Acima de R$ 10.000,00

52,7%

41,6%
48,3%

Centro-Oeste

42,3%

Graduação

4,9%

10,1%

31,4%

60,1%
31,5%

Nordeste

57,4%

Especialização/MBA

11,1%

8,3%

29,3%

45,2%
20,9%

16,7%

17,7%

38,8%
50,6%

Sudeste

49,8%

Mestrado

38,1%

Norte

52,5%

Doutorado

29,7%

10,6%
46,1%
46,1%

Sul

7,8%

18,6%
45,7%

Pós-Doutorado/PhD

35,7%
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Rendimentos - antes e depois de concluir a graduação
Renda bruta mensal
O Instituto Semesp também
comparou os rendimentos
dos egressos que trabalham
atualmente e que possuíam renda
antes de concluir o curso de
graduação. Houve uma melhora
significativa no valor dessa renda
mensal. Antes de concluir o
curso de nível superior, apenas
2,5% recebiam mensalmente
um valor acima de 5 mil reais. Já
após a conclusão do curso, esse
percentual saltou para 31,5%.
Houve um aumento estimado
de 182% na renda média
mensal ao considerar apenas os
respondentes que já trabalhavam
antes de concluir a graduação e
que estão trabalhando atualmente.

38,9%

Até R$ 1.000,00

3,9%
38,6%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

17,4%
12,5%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

20,1%
7,4%

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00
De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,00

27,1%
1,7%
20,9%
0,2%
5,9%
0,5%
4,8%

Antes de Concluir a
Graduação
Depois de Concluir a
Graduação
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emprego atual
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Também é possível identificar o percentual de migração entre as
faixas de rendimento mensal antes e depois da conclusão do curso de
graduação. Entre os que recebiam uma renda de até mil reais mensais
antes de terminar o curso, 92,6% apresentaram rendimento numa faixa
de renda superior (acima de 1 mil reais). Já entre os que recebiam
uma renda de 2 a 3 mil reais mensais antes de terminar o curso, 69,8%
apresentaram rendimento numa faixa de renda acima de 3 mil reais.

Renda Bruta Mensal - Antes
de Concluir a Graduação
Até R$ 1.000,00
De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00
De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00
De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00
De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,00

Renda Bruta Mensal - Após Concluir a Graduação
Até R$
1.000,00
7,4%
1,1%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%

De R$1.000,00
a R$ 2.000,00
19,1%
26,8%
4,7%
2,6%
8,8%
0,0%
0,0%

De R$ 2.000,00
a R$ 3.000,00
21,0%
22,0%
25,6%
5,2%
2,9%
0,0%
9,1%

De R$ 3.000,00
a R$ 5.000,00
23,8%
27,1%
33,7%
41,8%
0,0%
0,0%
9,1%

De R$ 5.000,00
a R$ 10.000,00
18,5%
17,0%
22,5%
33,3%
58,8%
0,0%
9,1%

De R$ 10.000,00
a R$ 15.000,00
5,3%
3,5%
7,0%
9,2%
17,6%
40,0%
9,1%

Acima de
R$15.000,00
4,9%
2,4%
6,6%
7,2%
11,8%
60,0%
63,6%
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Carga horária
37,8%

Quanto à carga horária, 37,8%
dos egressos trabalham em
regime de 40 horas semanais.
Aproximadamente 6,5%
trabalham em regime flexível e/
ou variável.

29,1%
21,2%

6,5%

5,5%
Até 20 horas
semanais

De 20 a 40 horas
semanais

40 horas semanais

Acima de 40 horas
semanais

Flexível/Variável
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Vínculo empregatício

Na atividade principal, cerca de 58,0% dos
egressos trabalham com carteira assinada,
vínculo mais citado pelos participantes
independente da rede de ensino em que
concluíram o ensino superior. Em torno de
16,2% são funcionários públicos, percentual
maior entre os egressos do ensino público.
Aproximadamente 3,8% citaram outros
vínculos empregatícios como bolsista,
voluntariado, consultor, entre outros.

58,0%

Empregado com carteira assinada

16,2%

Funcionário público

8,8%

Autônomo
Contrato temporário

4,8%

Empregado sem carteira assinada (Informal)

3,7%

Empresário/ Empreendedor

3,7%

Freelancer / Aplicativo (Uber, Ifood, etc.)
Outro

0,9%
3,8%
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Vínculo
empregatício

Vínculo Empregatício na
Atividade Principal x Rede
61,4%
53,1%

Empregado com carteira
assinada
Funcionário público
Autônomo
Contrato temporário
Empregado sem carteira
assinada (Informal)
Empresário/ Empreendedor
Freelancer / Aplicativo
(Uber, Ifood, etc.)
Outro

12,4%
10,2%
6,8%
4,1%
5,9%
4,0%
3,3%
3,4%
4,2%
0,6%
1,3%
3,9%
3,8%
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OUTROS VÍNCULOS
EMPREGATÍCIOS CITADOS
Aposentado

21,6%

Avulso
Bolsista
Comissionado
Consultor
MEI
Sócio/Cooperado
Trabalho no Exterior
Voluntário

Rede Privada
Rede Pública
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Nível hierárquico
Presidente ou Diretor
Geral

Quanto ao nível hierárquico,
28,7% se classificam como
especialistas (incluindo
professores, advogados, médicos,
entre outros) e 23,6% ocupam
cargos de analistas ou técnicos.
Aproximadamente 5,0%
mencionaram outros níveis como
agente, auditor, estagiário, trainee,
profissional liberal, etc.

Diretor ou Vice-Diretor (de
setor ou área)
Gerente Geral, Gestor ou
Administrador
Gerente (de setor ou área)

2,3%
1,6%
2,1%
4,6%
9,2%

Supervisor ou Coordenador

28,7%

Especialista

23,6%

Analista, Técnico
Assessor, Assistente ou
Auxiliar
Operacional
Outro

14,4%
8,4%
5,0%
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Nível Hierárquico na Atividade
Principal x Rede
Presidente ou Diretor Geral
Diretor ou Vice-Diretor (de setor ou área)
Gerente Geral, Gestor ou Administrador
Gerente (de setor ou área)
Supervisor ou Coordenador

OUTROS NÍVEIS HIERÁRQUICOS
CITADOS

2,7%
1,8%
1,1%
2,3%
2,4%
1,7%
4,3%
4,9%

Rede Privada
Rede Pública

Auditor
Autônomo
Bolsista

8,9%
9,7%
25,3%

Especialista

22,7%
24,9%

Analista, Técnico
Assessor, Assistente ou Auxiliar
Operacional
Outro

Agente

10,1%
9,2%
7,3%
6,0%
3,7%

17,4%

Consultor

33,7%

Estagiário
Monitor
Profissional liberal
Proprietário/Empresário
Trainee
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Opinião - Conteúdo do curso
Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso
favoreceram minha atuação em atividades profissionais.”
58,2%

31,1%

56,1%

Rede Privada
Rede Pública

Os egressos acreditam que os
conteúdos abordados nas disciplinas
do curso ajudaram na atuação em
atividades relacionadas à profissão.
O percentual de concordância ficou
bem parecido tanto na rede privada
(89,3%) quanto na pública (87,3%).

31,2%

8,9%

9,8%
1,8%

Concordo
Totalmente

Concordo

Discordo

3,0%

Discordo
Totalmente
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Opinião - Bolsas e Financiamentos
Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“Sem bolsa e/ou financiamento eu não conseguiria
finalizar a graduação.”
Em torno de 59% dos egressos de
IES privadas concordam que não
conseguiriam terminar o curso de
ensino superior se não tivessem
bolsa ou financiamento para auxiliar
no custeio das mensalidades. Na
rede pública, esse percentual foi
menor (46,1%) apesar de muitos
estudantes necessitarem de auxílios
como moradia, alimentação,
transporte, entre outros.

40,5%

Rede Privada
Rede Pública

28,9%
25,1%

24,8%
18,5%

Concordo
Totalmente

21,3%

Concordo

21,7%

Discordo

19,2%

Discordo
Totalmente
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Opinião - Melhoria da condição financeira
Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“O curso de ensino superior me ajudou a ter uma
melhor condição financeira.”

Rede Privada
Rede Pública

48,1%
37,6%
32,8%

32,6%
20,8%
14,7%
8,8%

Concordo
Totalmente

Concordo

Discordo

4,7%
Discordo
Totalmente

Outro aspecto importante está
relacionado à melhoria nas condições
financeiras que o ensino superior
trouxe aos egressos. Três a cada quatro
participantes da pesquisa concordam
com essa colocação. Egressos de
instituições públicas são ainda mais
enfáticos nessa afirmação. O ensino
superior também se mostra importante
na melhoria da renda entre as pessoas
que possuíam uma renda menor antes
de concluir a graduação: 77,8% dos
egressos que possuíam renda inferior
a 3 mil reais mensais antes de terminar
o curso concordam que o ensino
superior contribuiu para uma melhora na
condição financeira, enquanto que entre
os que recebiam mais de 10 mil reais,
36,8% discordam dessa afirmação.
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condição financeira
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Opinião sobre Melhoria da Condição Financeira x
Renda de Antes de Concluir a Graduação.
Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“O curso de ensino superior me ajudou a ter uma
melhor condição financeira.”
Até R$ 3.000,00.

40,6%

38,3%

De R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00.

Acima de R$ 10.000,00.

37,2% 36,9%
31,6%

31,6%

21,1%
15,7%

18,0%

15,8%

6,5%

Concordo
Totalmente

Concordo

Discordo

6,8%

Discordo
Totalmente
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Opinião - Manutenção do emprego
Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“O curso de ensino superior foi fundamental para
manter meu emprego durante a crise.”
35,9%

24,3%

Concordo
Totalmente

Rede Privada

26,9%

Pouco mais da metade dos egressos
concordam que o curso de ensino
superior foi de fundamental importância
para a manutenção do emprego durante
os períodos de crise. Essa percepção é
um pouco melhor entre os egressos de
instituições públicas (60,1%).

Rede Pública

28,8%
24,2%

Concordo

22,7%

Discordo

20,0%

17,3%

Discordo
Totalmente
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Opinião - Objetivos
Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“O curso de ensino superior atendeu aos meus objetivos iniciais.”
54,3%

24,6%

51,0%

Rede Privada
Rede Pública

Quase 80% dos egressos
acreditam que o curso de
ensino superior atendeu
aos seus objetivos iniciais.

29,0%
16,1% 15,6%

Concordo
Totalmente

Concordo

Discordo

5,0% 4,5%
Discordo
Totalmente
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Opinião - Vida Pessoal
Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:
Oito a cada dez egressos
concordam que a conclusão do
ensino superior ajudou na sua vida
pessoal. Essa percepção é ainda
melhor entre os egressos de IES
públicas e entre os participantes
com mais idade. Com o tempo
e a experiência profissional, os
egressos tendem a perceber
melhor o benefício pessoal que os
altos níveis de escolaridade podem
proporcionar.

“O diploma de ensino superior ajudou na minha vida pessoal.”

48,3%

Rede Privada
Rede Pública

45,2%
39,1%

34,5%

14,9%
8,9%
Concordo
Totalmente

Concordo

Discordo

5,4%

3,8%
Discordo
Totalmente
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Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“O diploma de ensino superior ajudou na minha vida pessoal.”
47,5%
43,3%
39,0%

Até 29 anos
De 30 a 39 anos
Acima de 39 anos

42,4% 41,7%
41,1%

14,3%
10,2%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

7,5%

5,6%

4,1% 3,3%

Discordo Totalmente
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Preparação para o mercado de trabalho

51,3%

Rede Privada
Rede Pública

45,8%

Apesar da maioria dos
egressos se sentir preparado
para o mercado de
trabalho após o término
da graduação, cerca de
42% ainda não se sentiram
preparados ou confiantes
para desenvolver as
atividades ocupacionais.

37,1%
32,8%

9,2%

8,9%

Muito preparado

6,7%
Preparado

Pouco preparado

8,3%

Despreparado
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Recursos para desenvolvimento de carreira
Entre os egressos das IES privadas, um a cada quatro
egressos não teve contato com nenhum recurso para
desenvolvimento de carreira por intermédio da sua
instituição de ensino. Esse percentual é maior entre os
egressos de IES públicas (29,2%). Entre os recursos mais
disponibilizados estão informações sobre o mercado
de trabalho e feiras de empregos e estágios. Outros
citados que não estavam listados e que se mostraram
importantes foram o acesso a empresas juniores,
congressos, iniciação científica e intercâmbios.

Quais destes recursos para o desenvolvimento de
carreira que você teve contato por meio de sua
instituição, durante a graduação?
41,2%
39,7%

Informações sobre o mercado de trabalho e áreas de atuação

31,6%
31,6%
27,7%
26,2%

Feiras de empregos e estágios
Recomendação e disponibilização de vagas e oportunidades

OUTROS RECURSOS CITADOS
Empresa Junior
Estágio curricular obrigatório
Indicação de amigos

13,5%
16,3%
12,3%
13,8%
11,6%
11,9%
14,4%
11,0%
16,2%
8,8%

Networking com egressos e profissionais de referência no mercado
Orientação para participação em processos de seleção
Networking com empregadores

Indicação de professores
Iniciação Científica

Orientação sobre currículos e carta de apresentação

Intercâmbio
Missões
Oficinas
Palestras
Programas de iniciação à Docência
Programas de Monitoria
Simpósios, Congressos e Seminários
Workshops

Orientadores de carreiras
Programas de mentoria profissional
Outro
Nenhum

Rede Privada
Rede Pública

4,9%
2,8%
0,9%
2,1%
24,9%
29,2%

Obs.: Nessa
questão havia a
possibilidade de
escolher mais de
uma alternativa.
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Impactos da pandemia
A pandemia de COVID-19 impactou de
alguma forma o seu trabalho?
Mais de 60% dos egressos do ensino superior
tiveram seu trabalho impactado de alguma forma
pela pandemia da Covid-19, seja pela transformação
do formato de trabalho (do presencial para o
home office), redução de salários e horário ou
até mesmo impactos mais prejudiciais como
demissão. Outros impactos negativos citados
foram suspensão de contratos de trabalho, de
processos seletivos, redução do faturamento,
problemas emocionais, perda de colegas de
trabalho para a Covid-19 e fechamento de
empresas. Também foram mencionados, de forma
espontânea, alguns aspectos positivos como novas
contratações, possibilidade de realização de cursos
de aperfeiçoamento, criação de novas funções e
promoções.

SIM
61,3%

Rede Privada

SIM
65,4%

Rede Pública
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Como a pandemia de COVID-19 impactou o
seu trabalho?
(Apenas entre os que responderam “SIM”)
23,9%

Trabalhei de forma remota e
a empresa não forneceu
ajuda de custo (homeoffice)

38,1%
17,0%
13,8%

Tive meu salário e/ou carga
horária reduzidos

Fui demitido

Tive meu contrato de
trabalho suspenso

Outro impacto

13,2%
14,9%

(Apenas entre os que responderam “SIM”)

23,2%

Trabalhei de forma remota e a
empresa não forneceu ajuda de
custo (homeoffice)

30,3%
14,8%
13,7%
10,1%
9,7%

Trabalhei de forma remota e a
empresa forneceu ajuda de custo
(homeoffice)

9,7%
12,0%
4,9%
4,3%

Como a pandemia de COVID-19 impactou o
seu trabalho?

Tive meu salário e/ou carga
horária reduzidos

10,5%
8,0%

Trabalhei de forma remota e
a empresa forneceu ajuda de
custo (homeoffice)

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Fui demitido

Rede Privada
Rede Pública

Obs.: Nessa questão havia a possibilidade
de escolher mais de uma alternativa.

Tive meu contrato de trabalho
suspenso

Outro impacto

7,3%
6,2%
4,5%
3,0%
6,7%
6,9%

Formados há
até 3 anos
Formados há
mais de 3 anos

Obs.: Nessa questão havia a
possibilidade de escolher mais de uma
alternativa.
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OUTROS IMPACTOS CITADOS
Afastamento da função.
Afastamento por pertencer ao grupo de risco.
Alteração da área de trabalho.
Alteração do vínculo de trabalho.
Alteração na rotina de trabalho.

IMPACTOS POSITIVOS CITADOS
ESPONTANEAMENTE

Aumento da demanda/ jornada de trabalho.

A pandemia favoreceu a oportunidade do primeiro emprego.

Aumento do estresse/ ansiedade.

Abertura de um negócio.

Cancelamento de férias.
Congelamento do reajuste salarial.

Aumento de oportunidades de emprego na área
de atuação.

Corte das horas extras.

Aumento do número de clientes.

Corte de Bolsas de Pós-Graduação e Pesquisa.

Aumento do salário.

Desmotivação.

Contratação.

Exposição à COVID-19 no ambiente de trabalho.

Criação da função devido à pandemia.

Falecimento de colegas de trabalho por COVID-19.
Fechamento da empresa.

Possibilidade de realizar cursos extras de capacitação de forma online.

Férias coletivas.

Promoção no emprego.

Pedido de demissão.
Projetos cancelados ou adiados por tempo indeterminado.
Redução do faturamento da empresa.
Redução do número de clientes.
Suspensão da contratação de concursados.
Suspensão de processos seletivos.
Trabalho em sistema de rodízio.
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HOME OFFICE
Em torno de 61% dos egressos
do ensino superior afirmaram
que a empresa em que estão
empregados adotou o modelo de
trabalho home office para as suas
funções durante a pandemia.

A empresa em que trabalha adotou o modelo remoto
(home office) para a sua função durante a pandemia?

Não
39%
Sim
61%
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A sua empresa pretende disponibilizar o modelo remoto (home
office) para a sua função após o fim da pandemia de COVID-19?

Não disponibilizou e não pretende
disponibilizar nos próximos anos.

33,7%

Não. Disponibilizou apenas durante o
período de pandemia.

29,5%

Sim. Ela não disponibilizava e pretende
disponibilizar no pós-pandemia.

15,5%

Sim. Ela já disponibilizava antes da
pandemia e pretende continuar.

13,0%

Sim. Mas minha função não se adequa no
modelo remoto.

Sim. Ela não disponibilizava e pretende
disponibilizar no pós-pandemia.

7,9%

Apenas 36,8% dos egressos do ensino
superior afirmaram que a empresa em que
estão empregados pretende disponibilizar
o modelo de trabalho home office para as
suas funções após o
término da pandemia da Covid-19.
Em torno de 33,7% dos participantes
pontuaram que a empresa não
disponibilizou o home office e não
pretende disponibilizar nos próximos anos.

0,5%
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De modo geral, como você avalia sua produtividade com o
modelo remoto/home office?

Ótima

20,2%

Boa

38,8%

Ruim

Péssima
Nunca trabalhei de forma
remota/home office

9,5%

2,1%

29,5%

Cerca de 30% dos egressos do ensino superior
nunca tiveram a experiência de trabalhar no
formato home office. No entanto, entre os
que já tiveram essa possibilidade, a maioria
avalia positivamente a sua produtividade
no desempenho das tarefas. Ainda há um
percentual considerável entre os que não se
adaptam a esse formato por questões diversas
como dificuldade de concentração, ausência
de infraestrutura adequada, entre outros. Um
ponto interessante é que a produtividade
com o modelo remoto foi melhor avaliada
entre os profissionais com mais idade e com
maior rendimento. Além disso, o percentual de
mulheres que nunca trabalharam no formato
home office é maior que o de homens. Houve
diferença também entre as áreas de formação:
cursos voltados para a área de tecnologia
apresentam maior produtividade no home office
enquanto cursos da área da saúde, por questões
de necessidade de presencialidade, não.
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Produtividade com o Home Office x Faixa Etária.

Produtividade com o Home Office x Sexo

De modo geral, como você avalia sua
produtividade com o modelo remoto/home office?

De modo geral, como você avalia sua
produtividade com o modelo remoto/home office?

Até 29 anos

30 a 39 anos

Acima de 39 anos

17,9%
22,8%
24,1%

Ótima

9,7%
9,9%
8,2%

Ruim

Nunca trabalhei de
forma remota/home
office

22,1%
37,2%

Boa

41,3%
8,5%

Ruim

2,4%
1,7%
1,4%

Péssima

33,2%
25,5%
22,6%

Masculino

18,9%

Ótima

36,8%
40,1%
43,7%

Boa

Péssima

Feminino

Nunca trabalhei de
forma remota/home
office

11,1%
2,0%
2,2%
33,5%
23,3%
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Produtividade com o Home Office x Renda

De modo geral, como você avalia sua
produtividade com o modelo remoto/home office?
20,0%
24,6%

Ótima

30,0%
37,9%
Boa

44,6%
48,0%
9,9%
8,7%
8,7%

Ruim

Péssima
Nunca trabalhei de
forma remota/home
office

Até R$
3.000,00

2,3%
1,3%
0,6%

De R$ 3.000,00
a R$ 10.000,00

29,8%
20,8%

Acima de R$
10.000,00

12,6%
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Produtividade com o Home Office x Renda

De modo geral, como você avalia sua
produtividade com o modelo remoto/home office?
Ótima/Boa

Ruim/Péssima

Computação e Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC)

Nunca trabalhei de forma remota/home office.
84,6%

7,1%
8,3%

Ciências sociais, comunicação e
informação
Artes e humanidades

12,3%

24,4%
28,9%

13,5%

Ciências naturais, matemática e
estatística

14,9%

Agricultura, silvicultura, pesca e
veterinária

14,9%

Saúde e bem-estar

63,3%
62,5%

8,5%

Engenharia, produção e construção

Serviços

65,5%

18,9%
15,5%

Educação
Negócios, administração e direito

70,7%

12,4%
16,9%

61,4%
25,1%
58,9%
26,2%
54,4%
30,7%
44,2%

4,7%
9,2%

51,2%
36,1%
54,7%
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Baseado na sua experiência com o
home office, você:
Há um grande interesse entre
os egressos de ensino superior
em trabalhar no formato híbrido
(76,7%), seja considerando maior
parte do tempo na empresa ou no
home office. Quanto maior o salário
do egresso, maior a preferência pelo
home office. Os egressos de cursos
noturnos também demonstram
interesse pelo modelo remoto.

40,6%
36,1%

13,2%

10,0%

Gostaria de
Gostaria de
Gostaria de
Gostaria de
trabalhar 100% de
trabalhar a maior
trabalhar a maior
trabalhar 100% de
forma remota/home parte do tempo de
parte do tempo de forma presencial (na
office.
forma remota/home forma presencial (na
empresa).
office.
empresa).
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Preferência pelo Modelo de Trabalho x Sexo

Baseado na sua experiência com o
home office, você:
41,3%

11,1%

39,9%

35,6% 36,8%

12,0%

8,2%

Gostaria de
trabalhar 100%
de forma
presencial (na
empresa).

Feminino
Masculino

Gostaria de
trabalhar a
maior parte do
tempo de forma
presencial (na
empresa).

Gostaria de
trabalhar a
maior parte do
tempo de forma
remota/home
office.

15,1%

Gostaria de
trabalhar 100%
de forma
remota/home
office.

Preferência pelo Modelo de Trabalho x Faixa Etária

Baseado na sua experiência com o
home office, você:
Até 29 anos

41,2% 41,1%

30 a 39 anos

37,8%

35,7% 35,2%

Acima de 39 anos

38,9%

13,1% 13,7% 12,9%

9,9% 9,9% 10,5%

Gostaria de
trabalhar 100%
de forma
presencial (na
empresa).

Gostaria de
trabalhar a
maior parte do
tempo de forma
presencial (na
empresa).

Gostaria de
trabalhar a
maior parte do
tempo de forma
remota/home
office.

Gostaria de
trabalhar 100%
de forma
remota/home
office.
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Preferência pelo Modelo de Trabalho x Renda

Baseado na sua experiência com o
home office, você:
Até R$ 3.000,00

De R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00.

40,3% 39,6% 40,5%

38,2%

Acima de R$ 10.000,00.

40,8%

33,4%

Preferência pelo Modelo de Trabalho x Turno do Curso

Baseado na sua experiência com o
home office, você:
EAD

41,3%

Diurno

13,2%

4,5%

Noturno

Gostaria de
Gostaria de
Gostaria de
Gostaria de
trabalhar 100% trabalhar a
trabalhar a trabalhar 100%
de forma
maior parte do maior parte do
de forma
presencial (na tempo de forma tempo de forma remota/home
empresa).
presencial (na remota/home
office.
empresa).
office.

43,8%

37,4%

35,0%

37,8%

29,9%
17,4%
11,5%

11,4% 9,7% 10,1%

Gostaria de
trabalhar 100%
de forma
presencial (na
empresa).

Gostaria de
trabalhar a
maior parte do
tempo de forma
presencial (na
empresa).

Gostaria de
trabalhar a
maior parte do
tempo de forma
remota/home
office.

13,1% 12,1% 14,1%

10,1%

14,6%

Gostaria de
trabalhar 100%
de forma
remota/home
office.
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Trabalho
durante a
pandemia
Aprendizados
Os egressos também escreveram
sobre suas experiências de trabalho
durante a pandemia. Foram mais
de 3,8 mil comentários explicando
as dificuldades enfrentadas e os
aprendizados obtidos.
Houve uma expressiva quantidade
de comentários sobre os benefícios
trazidos pela alteração do modelo de
trabalho para o home office durante o
período de quarentena. Os principais
aspectos positivos citados foram:

PRODUTIVIDADE

Muitos participantes relataram o aumento da
produtividade nas atividades realizadas no home office.
Para eles, a maior concentração, comprometimento,
organização, conforto e disciplina contribuíram para que
a qualidade do serviço se mantivesse igual ou, em muitos
casos, melhor que a do serviço realizado fisicamente
dentro da empresa.

Uma das questões mais importantes citadas pelos respondentes
está relacionada com a melhora significativa da qualidade da vida
pessoal ocasionada pelo trabalho remoto. Com a diminuição dos
deslocamentos para o trabalho e flexibilização dos horários, houve
ganho do tempo para a realização de outras atividades pessoais
como atividades físicas, estudos, alimentação mais saudável,
interação com a família, entre outros. Outro ponto citado está
relacionado a uma maior segurança, tanto pela saúde (diminuição
do risco de contaminação pela Covid-19) quanto pelos bens
materiais (menor exposição a riscos de assaltos e roubos).

Capacidade
de adaptação

Qualidade
de vida

Esse ponto foi um dos mais citados pelos participantes da
pesquisa como aprendizado durante a pandemia. O fato de
ter que se ambientar com as rápidas transformações pode
trazer diversas incertezas para as pessoas. Dessa forma, houve
uma agradável surpresa com a adaptação ao novo modelo de
trabalho. Muitos deles nunca haviam trabalhado remotamente e
avaliaram a oportunidade como uma ótima experiência. Houve
uma quebra no preconceito e muitas empresas e funcionários
passaram a enxergar o home office com bons olhos e como
uma possibilidade futura de continuidade ou expansão dessa
modalidade. O trabalho em equipe se mostrou importante para
o alcance dos objetivos e melhora na comunicação.
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Aprendizado
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Muitas pessoas aproveitaram a oportunidade e tempo disponível para
aperfeiçoarem seus conhecimentos. Muitos realizaram cursos online,
gratuitos ou não, nas mais diversas áreas. Além disso, a necessidade do
uso de ferramentas tecnológicas durante o home office possibilitou o
desenvolvimento e busca pelo aprendizado de novas plataformas digitais
para reuniões, desenvolvimento de habilidades em redes sociais para
divulgação da marca e ampliação das vendas, aprimoramento do uso de
equipamentos e softwares para gravação de vídeos, entre outros.

Gerenciamento
do tempo

A organização, a valorização e a administração do tempo foram
fatores importantes citados como aprendizado durante o
trabalho remoto. O aumento do volume de atividades exigiu um
maior controle do horário de trabalho, o que colaborou com o
desenvolvimento de habilidades como maior planejamento e
definição de prioridades. Outro ponto bastante mencionado foi a
flexibilização do horário de trabalho, deixando o funcionário mais
focado na entrega de resultados.

Oportunidades

Para muitos respondentes, o momento atípico também trouxe novas
perspectivas. Alguns setores da economia não tiveram dificuldades
durante a crise e tiveram aumento na demanda dos serviços
prestados e, consequentemente, crescimento do número de novas
contratações. Houve expansão do número de contatos e captação
de novos clientes por meios digitais, ampliando o networking e
trazendo maior faturamento para algumas empresas. Aceleração
na contratação em algumas vagas de empregos, reconhecimento e
promoções também foram citadas.

PÁ G 5 0

Trabalho durante a pandemia
Aprendizados

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Experiências: Nuvem de Palavras Positivas
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Comentários Gerais - Aprendizados e Pontos Positivos
Na tabela a seguir estão expostos alguns comentários positivos e principais
aprendizados, com os textos na íntegra dos respondentes.

“Aprendi que
temos que
nos adequar
a situações
adversas.”

“Aprendizado de
trabalhar com o time
reduzido e manter
resultados e
entregas.”
“Disciplina e
organização.”
“Qualidade de vida
melhorou em 1000%
e posso otimizar
meus horários.”

“Balizar o tempo
é mais difícil,
mas a liberdade
com o tempo é
ótima.”

“Consegui
aproveitar
melhor o
tempo sem a
necessidade
do tempo de
trajeto ao
trabalho.”

“Gestão
do
tempo.”
“É possível
trabalhar no
modelo remoto
com qualidade.”
“Consegui me
organizar melhor
para trabalhar em
casa e gerenciar meu
tempo.”
“Descobri que é
excelente
trabalhar no
modelo de Home
Office.”

“Adequação de
horários, e
flexibilidade.
Qualidade de
vida melhor, e
foco.”

“Aprendi a fazer
atendimento
online, aumentou
a demanda e pude
ampliar a rede
de contatos.”

“A tendência de
trabalho remoto
é um fato. A
produtividade, em
geral é maior.”

“A pandemia mostrou que
precisamos estar sempre
preparados para às
diversas mudanças que o
mercado impõem.
Controlar seus recursos,
administrar pessoas e ter
visão futura são os
pontos que se destacam
em meio à pandemia.”

“Constatei que é
possível trabalhar de
forma remota (home
office) sem prejuízo no
desenvolvimento das
atividades realizadas.”

“Aprendi a ter
mais disciplina
e foco no
trabalho.”
“Aprendi que é
totalmente possível
desenvolver o
trabalho remoto e
que é preciso manter
uma rotina organizada
para desenvolver
melhor as atividades
em home office.”

“Home
office é
qualidade
de vida.”

“Descobri que perdia muito
tempo saindo de casa. Posso
desempenhar todas as minhas
funções dentro do meu
próprio escritório. Não
enfrentei nenhuma
dificuldade”

“Adorei a
experiência.”

“Home Office
full time.”

“A questão de ter curso de
graduação ou não, aparentemente
não teve nenhum peso na decisão
de demissão no meu caso. A
questão de estar cursando a
graduação durante as entrevistas
de admissão sim, isso parece ter
relevância no momento da
contratação.”

“Aprendemos
novas formas
de trabalho e
relacionamento
através da
internet e da
tecnologia.”
“Aprendi a
usar as
ferramentas
de
comunicação
de forma
mais efetiva.”

“Ao contrário
da maioria, fui
contratado
em plena
pandemia.”

“Aprendi a
organizar
minha vida
pessoal e
profissional.”
“Consegui
um novo
emprego.”

“Aprendi principalmente com
o home office que o
trabalho é feito mediante
a confiança entre
empregado e empregador.”
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Comentários Gerais - Aprendizados e Pontos Positivos

“Tenho feito
muitos cursos.”

“Melhor
atendimento
online!”

“Passei a
interagir mais
com os clientes,
a fim de fechar
negócio.”

“Reuniões
estão mais
efetivas.”

“Ótimo. Me
adaptei ao home
office.”

“É muito
melhor.”

“Realizei cursos
para melhorar
minha
empregabilidade.”

“Hoje, trabalharia somente
em regime Home Office se
possível, pois percebi um
aumento significativo na minha
produtividade.”

“Foi a primeira vez que trabalhei
remotamente e minha empresa não
oferecia essa possibilidade antes da
pandemia. Todos tivemos que aprender
novas formas de nos comunicarmos e
trabalharmos sem estar presentes. No
início foi bem difícil, mas com o tempo
fomos entendendo o que funcionava
melhor.”

“Me adaptei
super bem.”

“Quebra de
paradigmas
quanto a
qualidade das
atividades
remotas.”

“Redução de
equipe fez a
união e melhoria
nas entregas.”
“Redefinição de
prioridades e
otimização do
tempo.”

“Foi ótimo não ter
que gastar 4 hrs no
transporte público.
E me adaptei bem ao
home office.”

“Maior
atenção e
cuidados.”

“Potencializei
o uso de
ferramentas
digitais.”

“Melhor
gerenciamento
do tempo.”

“Foi tudo ótimo,
adorei
trabalhar em
casa. A empresa
auxiliou muito.”

“Flexibilidade
é tudo.”

“O principal
aprendizado foi
gerenciar a equipe
pelas suas
entregas.”

“Melhora da
qualidade de vida
com o trabalho
remoto.”

“O home
office é bom
e funciona.”

“Percebi que, ao
contrário do que
acreditava, era possível
desenvolver minhas
atividades em home
office. Foi uma
experiência bem
sucedida.”
“Melhorou a
minha relação
com as novas
tecnologias.”

“O mercado da
construção civil
aqueceu, e obtive a
oportunidade de ser
inserida no mercado
de trabalho.”
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Problemas
financeiros e
demissões

O período foi marcado pelo aumento no número de
demissões, suspensão de processos seletivos e concursos
públicos, queda do número de vagas disponíveis, redução
da carga horária e salários, atraso nos pagamentos,
afastamento de funcionários, antecipação das férias,
diminuição do número de clientes, redução da demanda
dos serviços prestados e até fechamento de empresas.

Muitos participantes apresentaram dificuldades de
se adaptar ao modelo remoto, mesmo que de forma
momentânea. Apontam como os principais desafios
enfrentados durante a transformação do sistema
de trabalho presencial para o home office, o pouco
conhecimento em ferramentas tecnológicas, a falta
de organização e de concentração, os problemas de
conciliação das atividades profissionais com a rotina de
afazeres domésticos, a dificuldade de comunicação e de
gerenciamento do tempo.

Internet

Adaptação

Uma das principais dificuldades que os trabalhadores
enfrentaram durante o home office está relacionada com a
internet. Problemas de acesso, velocidade, falhas constantes
e instabilidade na conexão causaram imprevistos durante
reuniões online, atrasos e impossibilidade de acesso aos
sistemas e documentos empresariais. Muitas vezes o sinal
é ruim no local de residência ou o pacote de serviços
domiciliar contratado não é suficiente.

Trabalho
durante a
pandemia
Dificuldades
O estudo identificou muitas
dificuldades enfrentadas durante
a pandemia, pontuando diversas
críticas sobre o modelo de
trabalho remoto. Os principais
aspectos negativos citados foram:
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A principal reclamação dos respondentes da pesquisa que trabalharam
durante a pandemia trata do significativo aumento da demanda de
trabalho em relação ao período anterior. Muitas vezes causada pela
redução do número de funcionários da equipe, pela diminuição do número
de horas de trabalho, pela dificuldade de controlar o tempo de trabalho em
casa, pela falta de organização e concentração, pela falta de habilidade com
ferramentas tecnológicas ou pressão por parte da empresa e superiores
causada pela desconfiança em relação ao modelo de trabalho.

Infraestrutura
e espaço
inadequados

Outro ponto bastante mencionado é a falta de um ambiente
adequado para a realização do trabalho remoto, sem ruídos,
interferências, com mobílias ergonômicas e equipamentos apropriados
(como notebooks com câmera e impressora, por exemplo). Também
foram citados entre os respondentes que não tiveram a oportunidade
de trabalhar remotamente reclamações quanto à higiene e limpeza
dos espaços, disponibilização de equipamentos de segurança (como
álcool em gel, máscaras, etc.) que tiveram que ser providenciados pelos
próprios funcionários e falta de adequação de algumas empresas em
adotar protocolos de saúde.

Problemas
emocionais

Vários relatos sobre problemas emocionais, aumento do estresse,
ansiedade, cansaço mental, dificuldade de concentração, entre
outros, estiveram presentes no estudo. As principais causas apontadas
para o desequilíbrio psicológico são excesso da carga de trabalho,
dificuldade de conciliar o trabalho (home office) e a vida pessoal,
problemas financeiros, medo constante (perda de colegas para
a Covid-19), falta de interação pessoal (contato físico, inclusive
aproximação com equipe de trabalho), além das diversas incertezas
sobre o futuro.
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Experiências: Nuvem de Palavras NEGATIVAS
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Comentários Gerais - Dificuldades e Pontos Negativos
Na tabela a seguir estão expostos alguns comentários negativos e dificuldades, com os
textos na íntegra dos respondentes.

“Acredito que um dos
agravantes foram
falta de suporte
durante a pandemia,
excesso de trabalho
e falta de
oportunidades.”

“Aumento de
carga de
trabalho.”
“As vagas de
emprego
diminuíram.”
“Fui
dispensada.”

“Acabei
perdendo o
emprego.”

“Ao trabalhar remotamente tive que
trabalhar muito mais horas do que recebo,
sem remuneração. O cansaço foi muito
maior do que normalmente, como se não
pudesse me desligar do trabalho. Poderia
ter melhorado com a maior compreensão e
colaboração dos superiores gerais da
empresa, eles cobraram muito e sempre
reclamavam, não foi um momento de muito
acolhimento e compreensão.”
“Demitido.”
“Adaptação ao
trabalho
remoto, fez
falta a
aproximação da
equipe.”

“Dificuldades de
concentração e
estrutura ruim
para
trabalhar.”

“A principal
“Entendi que é possível e
dificuldade
necessário trabalhar
é não ter um
remotamente, organização e
ambiente
possibilidades. Mas a
propício
pressão da empresa foi
para o
extrema. ”
“Home office
trabalho.”
não
“Empresa não
“Adaptação do
funciona.”
reconhece
ambiente para que o
home office
trabalho pudesse
como um
ser realizado,
“A importância de
método válido
questões
ter um espaço
de trabalho.”
ergonômicas e
preparado para o
privacidade.”
trabalho em
casa.”

“Adaptação do home
office, sendo o maior
desafio fazer gestão
de equipe a distância!”

“Dificuldade
financeira.”

“A velocidade e
estabilidade da
internet atrapalharam
muito o
desenvolvimento das
atividades de forma
remota.”

“Carga
horária de
trabalho
exaustiva.”

“O serviço de
internet é
péssimo onde
eu resido.”
“Dificuldade
em conciliar
“Cansaço.”
vida
pessoal e
trabalho.”
“Dificuldade
de foco e
concentração.
“A pandemia parou com
”
a maioria dos
“Exaustivo.”

processos seletivos
que eu estava
participando.”

“Desafiadora, saí da minha zona de conforto. Tem seus
prós e contras, ao mesmo tempo que facilita, pois não me
desloco de casa até o serviço e consigo descansar mais,
também preciso lutar para ter foco, já que moro em
apartamento com mais quatro pessoas, onde três ficam
em casa junto comigo, então a conversa atrapalha um
pouco e tenho tido dores no corpo, pois não tenho um
escritório, cadeira e/ou estação de trabalho adequada
para ficar as 8hs de trabalho como tinha na empresa.
Poderiam dar mais suporte de máquinas e ajuda de custo
com a internet, repassando por exemplo valores de Valetransporte que não estou usando para ajudar com esses
custos extras e manter o alinhamento de informações
mais assertivo, pois algumas informações se perdem
devido a rotina e contato presencial que tínhamos antes.”
“Ansiedade.”
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Comentários Gerais - Dificuldades e Pontos Negativos

“Medo de
contaminação.”

“Trabalhei
mais do que
se tivesse
no
escritório.”

“Trabalhei em dias
alternados e com o
horário reduzido. A
principal dificuldade
foi me situar dos
acontecimentos dos
dias em que não
trabalhava.”

“Trabalhei
muitooooooooo.”
“Salário
reduzido,
qualidade de
vida precária,
falta de
materiais
para
trabalhar.”

“Reorganização da
rotina. Enfrentei
períodos de muita
desmotivação e
adaptação.”

“Trabalhando em
home office
aumentou a
carga de
trabalho.”

“Tive o
contrato
cancelado.”

“Separar lazer e
trabalho é um
problema
durante o home
office.”

“Por trabalhar na
área da saúde, o
início da pandemia
foi estressante e
desafiadora.”

“Paralização nas
relações
comerciais
provocaram meu
desligamento após
quase 7 anos.”

“Tensão
por causa
do risco.”

“Foi muito
difícil. Faltou
capacitação e
apoio
material.”

“Infelizmente
perdi o
emprego.”
“Tive
dificuldades
em
adaptação.”

“Tem sido exaustivo
a ponto de notar
sintomas de fobia,
momentos
depressivos e
outras
somatizações.”

“Tive
dificuldade em
controlar a
parte
financeira.”

“Perdi minha
empresa e
minha renda.”

“Separar um
ambiente da casa
para o trabalho.”

“Tenho dificuldade
de conciliar vida
doméstica,
trabalho e saúde
mental.”

“Os locais não
estão contratando
devido a pandemia,
o que afetou meu
início de carreira.”

“Cansaço,
medo
ansiedade.”

“Oportunidad
es de
emprego
foram
canceladas.”

“O volume de
trabalho aumentou,
as condições de
trabalho
permaneceram as
mesmas, tive colegas
que contraíram
covid.”
“Saudade do
ambiente de
trabalho.”

“Por conta da
pandemia não fui
efetivado (era
estagiário
anteriormente).”

“Meu
contrato
foi
suspenso
durante a
pandemia.”

“O home office
foi uma grande
dificuldade.”

“O medo da
pandemia
atrapalhou o
trabalho, mesmo
em casa,
preocupação com
a família.”
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Trabalho durante a pandemia
Sugestões

Os egressos também sugeriram melhorias para facilitar a adaptação ao
modelo home office e expuseram seus anseios sobre essa modalidade.
Foram diversas sugestões para que as empresas ajudassem com os
custos do home office como internet e energia elétrica e fornecessem
equipamentos necessários (computador, celular, impressora, etc.)
além de mobílias ergonômicas, como cadeiras próprias, escrivaninhas.
Outra sugestão está relacionada com o apoio psicológico por parte
da empresa. Muitos expressaram o desejo de que as empresas
implantassem esse novo tipo de trabalho (home office) além do
período de pandemia. No quadro a seguir estão expostos alguns dos
comentários na íntegra.
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Sugestões

Comentários Gerais - Sugestões

“A possibilidade
de trabalho
remoto deveria
ser adotada.”

“Poderia
melhorar a
distribuição
de
atividades.”

“Foi difícil. Poderia
melhorar em relação
ao suporte e condições
para trabalhar, como
equipamentos.”
“A empresa
poderia dar
uma ajuda de
custo para
aumentar
velocidade da
conexão de
internet.”

“Enfrentei muitas
crises de ansiedade. A
empresa poderia dar
um melhor suporte
psicológico aos seus
funcionários.”

“Poderia ser
implantado o
trabalho de forma
remota/home office
durante a maior
parte da jornada
de trabalho.”
“Poderia ter
tido mais apoio
da empresa.”

“Melhorar:
infraestrutur
a para acesso
remoto.”

“Acredito que a
comunicação teve que
melhorar, isso foi uma
grande dificuldade no
início mas que hoje se
tornou um aprendizado. As
pessoas terão que
adaptar a forma de
trabalhar e se comunicar
com as pessoas para o
bom andamento do home
office.”

“Contato
com
colegas e
discussões.”

“A empresa
poderia permitir
o trabalho home
office.”
“Acho que poderia
trabalhar em
home office
sempre.”
“Acredito que seja
necessário mais cuidado com
o funcionário e atenção,
tendo em vista que a saúde
mental também deve ser
levada em consideração.“

“A melhorar: ajuda de
custo com instalações,
ergonomia do ambiente
de trabalho.”

“Melhoria:
Comunicação e
planejamento.”

“Melhorar: maior
apoio da empresa
no que diz respeito
à ergonomia e
ajuda de custo.”

“Melhorar:
Espaço físico
(Sala) na
residência para
as reuniões.”

“Aprendi a trabalhar
em home office. As
empresas no geral
poderiam implementar
este tipo de trabalho
em um futuro próximo.”

“Melhorar a
produtividade em
equilíbrio com a
saúde mental.”

“A empresa poderia
oferecer maiores recursos
de infraestrutura para a
realização do trabalho
remoto, como por exemplo
uma internet mais estável,
ou a liberação de uma
verba para a compra de
escrivaninhas.”

“A empresa ser mais
adaptável à mudanças.”

“Para melhorar seria o
acompanhamento psicológico
dos profissionais com
psicólogos, RH ou a própria
gestão para entender
empecilhos e melhorias.”

“Necessidade
de melhorar a
minha gestão
do tempo,
disciplina etc.”

“Melhorar:
competências
emocionais
(paciência).”

“Home office
funciona muito
melhor e poderia
ser permanente.”
“A empresa
poderia ter
adotado o
modelo remoto
(home office).”

“Ajuda
de
custo.”

“A cobrança da
supervisão poderia ser
mais flexível, devido
às adaptações, ainda
incompletas.”
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Perfil dos Respondentes
O número total de respondentes
que ainda estão cursando o
ensino superior chegou a 3.964
em todo o Brasil. São alunos de
254 IES privadas e públicas e 151
cursos distintos de todas as áreas
do conhecimento.

Presenciais - Sexo

EAD - Sexo
Outro/Prefiro não
responder
0,3%

Outro/Prefiro não
responder
0,9%

Para fins de análise estatística,
a amostra foi dividida em dois
recortes:
a. Cursos EAD: 1.899
alunos
b. Cursos presenciais:
2.065 alunos

Masculino
36,9%

Feminino
62,2%

Masculino
39,7%
Feminino
60,1%

A maioria dos alunos pertence
ao sexo feminino: 62,2% dos
alunos de cursos presenciais e
60,1% dos alunos de cursos EAD.
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Presenciais - FAIXA ETÁRIA

68,9%

Há uma diferença significativa entre
as idades dos alunos de cursos
presenciais e EAD. Enquanto os
estudantes de cursos presenciais
são mais jovens (68,9% possuem até
24 anos), as idades dos alunos do
EAD estão mais distribuídas (70,6%
possuem 30 anos ou mais).
19,4%
6,0%

2,4%

1,4%

0,9%

0,5%

0,5%

0,0%

0,1%

EAD - faixa etária

Até 24 anos De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 65 anos ou
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
mais

17,5%

18,0%

16,0%
13,4%

13,1%
10,6%

6,6%
3,1%
1,3%

0,4%

Até 24 anos De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 65 anos ou
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
mais
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O estudo contou com a participação de alunos residentes de
todas as regiões do país. De qualquer forma, independente da
modalidade de ensino, a maioria reside na região sudeste (66,8%
dos alunos de cursos presenciais e 71,8% dos alunos do EAD).

Presenciais - REGIÃO de Residência

NORTE
1,1%

EAD - REGIÃO de Residência

NORTE
2,5%

NORDESTE
3,8%

NORDESTE
6,6%

CENTRO-OESTE
6,2%

CENTRO-OESTE
2,0%

SUDESTE
71,8%

SUDESTE
66,8%

SUL
27,3%

SUL
12,8%
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Entre os alunos de cursos presenciais, a maioria está matriculada em um curso da área de
“Negócios, administração e direito” (12,6% no curso de Direito). No EAD, houve maior participação
de alunos da área de “Educação” (15,5% em Pedagogia).

EAD - Área do Curso

Presenciais - Área do Curso
Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária

5,2%

Artes e humanidades
Ciências naturais, matemática e estatística

Ciências naturais, matemática e
estatística
Ciências sociais, comunicação e
informação

11,6%

Computação e Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC)

Computação e Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC)

5,0%
4,0%

26,3%

Negócios, administração e direito

Serviços

Engenharia, produção e construção

1,4%
3,5%
10,1%
28,1%
7,3%
27,1%

Negócios, administração e direito

18,1%

Saúde e bem-estar

5,6%

Educação

22,1%

Engenharia, produção e construção

0,0%

Artes e humanidades

3,3%

Ciências sociais, comunicação e informação

Educação

Agricultura, silvicultura, pesca e
veterinária

4,0%

Saúde e bem-estar

0,4%

Serviços

9,6%
7,4%

Cursos de Graduação com Mais Respondentes
CURSOS PRESENCIAIS

CURSOS EAD

1º Direito
2º Administração
3º Psicologia

1º Pedagogia
2º Contabilidade
3º Gestão de Pessoas
4º Sistemas de Informação
5º Serviço Social

4º Engenharia Civil
5º Enfermagem
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Tempo restante para concluir a graduação
Entre os alunos de cursos EAD, 25,2% estão matriculados no último ano da graduação.
Esse percentual é um pouco maior entre os matriculados em cursos presenciais, 29,2%.

Presenciais - Número de Semestres
para Conclusão do Curso
Último
semestre

1 semestre

4 semestres

Mais de 4
semestres

Último
semestre

20,6%
8,6%

1 semestre

15,9%

2 semestres

3 semestres

EAD - Número de Semestres
para Conclusão do Curso

2 semestres

8,9%

3 semestres

14,8%

4 semestres

31,3%

Mais de 4
semestres

14,3%
10,9%
15,9%
15,3%
16,0%
27,6%
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Gratuidade/Financiamento

Presenciais

O Curso de graduação que
você conclui era

17%

GRATUITO,

NUMA INSTITUIÇÃO
PÚBLICA

É possível perceber que há menos alunos de cursos EAD em IES públicas. Além disso,
a maioria (61,9%) não possui nenhum tipo de bolsa ou financiamento para auxiliar
no custeio da mensalidade do ensino superior. Já entre os matriculados em cursos
presenciais, 45,7% pagam a mensalidade com a ajuda de bolsa ou financiamento, sejam
eles privados (entidades financeiras, própria IES) ou públicos (FIES, ProUni, etc.).

O curso de
graduação
que você
concluiu era
pago:

Sem bolsa e/ou
financiamento

45%

Com bolsa e/ou
financiamento

55%

83%

PAGO,

NUMA INSTITUIÇÃO
PRIVADA
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EAD

O Curso de graduação que
você conclui era

0,5%

GRATUITO,

NUMA INSTITUIÇÃO
PÚBLICA

99,5%

O curso de
graduação
que você
concluiu era
pago:

Com bolsa e/ou
financiamento

38%

Sem bolsa e/ou
financiamento

62%

PAGO,

NUMA INSTITUIÇÃO
PRIVADA
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Período do curso
Rede Privada

Enquanto os alunos de cursos presenciais
de instituições públicas estudam, em sua
maioria, no período diurno (46,8% no
integral), 57,2% dos matriculados em IES
privadas estudam à noite. No EAD, esse
comparativo não é viável por causa da
flexibilidade que a modalidade apresenta.

Rede Pública

57,2%
46,8%
35,6%

34,1%

12,1%
7,0%
2,0%
Matutino

Vespertino
Diurno

5,1%
Integral
Noturno
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Opinião - Acompanhamento do curso
Apenas um a cada quatro alunos apresenta dificuldade para acompanhar o conteúdo oferecido no curso
de graduação presencial. Na modalidade EAD, o comportamento segue o mesmo padrão. Não houve
amostra suficiente de participantes de cursos EAD na rede pública.

Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“Tenho dificuldade para acompanhar o
conteúdo do curso.”
Presenciais
51,5%

Rede Privada
Rede Pública

52,1%

51,6%

Rede Privada
Rede Pública*

22,3% 20,8%

4,6% 5,2%
Concordo
totalmente

EAD

Concordo

22,9%

21,5% 21,9%

Discordo

Discordo
totalmente

4,1%
Concordo
totalmente

Concordo

21,4%

Discordo

Discordo
totalmente

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Opinião - Auxílio para custear mensalidades
Em torno de 56,5% dos alunos de IES privadas concordam que não conseguiriam dar continuidade ao curso presencial
de ensino superior se não tivessem bolsa ou financiamento para auxiliar no custeio das mensalidades. Na rede pública,
esse percentual foi parecido. Já na modalidade EAD, 54,0% dos alunos da rede privada asseguram a necessidade de
alguma ajuda de custo para pagar a mensalidade.

Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“Sem bolsa e/ou financiamento eu não
conseguiria cursar o ensino superior.”
Presenciais

EAD
31,9%

38,9%

Rede Privada
Rede Pública

29,2%

26,0%

Concordo

28,2%

Rede Privada
Rede Pública*

27,5%
24,0%

17,6%

Concordo
totalmente

25,9%

20,8%

14,0%

16,0%

Discordo

Discordo
totalmente

Concordo
totalmente

Concordo

Discordo

Discordo
totalmente

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Opinião - Objetivos
Quanto à opinião sobre o alcance dos objetivos iniciais, 87,9% dos alunos de cursos presenciais em IES
privadas concordam que o curso tem atingido a expectativa. Esse percentual também é alto no EAD,
82,4%. Não houve amostra suficiente de participantes de cursos EAD na rede pública.

Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“O meu curso tem atendido aos meus
objetivos iniciais.”
Presenciais
57,4%

EAD

58,7%

62,9%

Rede Privada
Rede Pública

Rede Privada

Rede Pública*

30,5%
18,4%
10,5%
Concordo
totalmente

19,5%

16,0%

Concordo

Discordo

1,7%

15,6%

6,9%

Discordo
totalmente

2,0%
Concordo
totalmente

Concordo

Discordo

Discordo
totalmente

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Opinião - Aulas Remotas
Em torno de 68,2% e 64,9% dos alunos de cursos presenciais nas instituições privadas e públicas,
respectivamente, concordam que possuem alguma dificuldade de adaptação ao modelo remoto e
preferem aulas presenciais. No EAD, obviamente, esse percentual é de apenas 21,7%. Não houve amostra
suficiente de participantes de cursos EAD na rede pública.

Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

Presenciais
36,1%
30,6%

32,1%

“Tenho dificuldade de me adaptar ao ensino
remoto. Prefiro aulas presenciais.”
EAD

34,4%

22,7%

Concordo

Rede Privada
Rede Pública*

24,7%
28,4%

9,1%

Concordo
totalmente

49,9%

Rede Privada
Rede Pública

Discordo

16,6%

10,4%

Discordo
totalmente

5,2%
Concordo
totalmente

Concordo

Discordo

Discordo
totalmente

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Opinião - Manutenção do emprego
Metade dos alunos acredita que ter ingressado em um curso presencial de ensino superior,
seja ele privado ou público, contribuiu para a manutenção do emprego durante a crise. No EAD,
essa percepção foi sentida por 40,2% dos alunos de IES privadas. Não houve amostra suficiente de
participantes de cursos EAD na rede pública.

Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“O ingresso no ensino superior me ajudou a
conseguir ou me manter no emprego.”
Presenciais
31,6%

31,6%

29,0%
23,6%

25,7%

EAD
42,7%

Rede Privada
Rede Pública

Rede Privada
Rede Pública*

30,0%

20,4%

19,0%

19,1%
17,1%
10,2%

Concordo
totalmente

Concordo

Discordo

Discordo
totalmente

Concordo
totalmente

Concordo

Discordo

Discordo
totalmente

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Opinião - Escolha do curso por preço
Nove a cada 10 alunos de cursos presenciais em instituições privadas discordam da afirmação de ter
escolhido o curso pelo valor da mensalidade. No EAD, esse percentual é menor, em torno de 72,0%,
mostrando a importância do preço nessa modalidade de ensino.

Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“Escolhi o curso pelo preço da mensalidade.”
Presenciais

EAD
42,4%

62,1%

29,5%
20,0%

28,4%

2,0%

7,5%

Concordo
totalmente

Concordo

8,0%
Discordo

Discordo
totalmente

Concordo
totalmente

Concordo

Discordo

Discordo
totalmente
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Opinião - Escolha do curso por vocação
Grande parte dos alunos de cursos presenciais e EAD afirma ter escolhido o curso por vocação:
no presencial – 87,1% nas IES privadas e 79,2% nas públicas; e, 88,8% no EAD de IES privadas.

Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

“Escolhi o curso por vocação.”
Presenciais

EAD

Rede Privada
Rede Pública

49,7%
45,0%

42,2%

Rede Privada

48,3%

Rede Pública*

40,5%
29,5%

9,7%
Concordo
totalmente

Concordo

13,2%

Discordo

7,6%
3,2%
Discordo
totalmente

9,2%
Concordo
totalmente

Concordo

Discordo

2,0%
Discordo
totalmente

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Opinião - Emprego melhor com o diploma?
A maioria dos alunos concorda que o diploma de ensino superior vai aumentar a chance de se
conseguir uma melhor vaga de emprego. Em cursos presenciais, a percepção é ainda maior entre
os alunos da rede privada (93,3%); na rede pública, o percentual cai para 89,2%. Já nos cursos EAD
particulares, o percentual chegou a 94,0% dos alunos.

Com base na sua experiência, como você avalia a afirmação:

Presenciais

“O diploma vai aumentar a possibilidade de
conseguir um emprego melhor.”
EAD

55,9%

54,8%
Rede Privada
Rede Pública

45,8%

Rede Privada

43,4%

Rede Pública*

39,2%

37,4%

5,4%
Concordo
totalmente

Concordo

8,0%

Discordo

1,3%

2,8%

Discordo
totalmente

Concordo
totalmente

Concordo

4,7%
Discordo

1,3%
Discordo
totalmente

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Trabalho antes de ingressar na graduação
Enquanto a maioria dos alunos de cursos presenciais não trabalhava antes de ingressar no ensino
superior (62,6% na rede privada e 70,7% na pública), a maioria dos alunos da modalidade EAD já possuía
um emprego (77,1% na rede privada e 80,0% na pública).

Você já trabalhava antes de
ingressar na graduação?
Não considera estágio

Presenciais

EAD
22,9%

62,6%

Não

Não

Rede Privada
Rede Pública

20,0%

70,7%

77,1%

37,4%
Sim

Sim
29,3%

Rede Privada
Rede Pública

80,0%
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Trabalho atual
Entre os alunos que estão matriculados em um curso presencial de ensino superior privado, a maioria
trabalha ou realiza estágio (57,2%), seja na área do curso ou em outra área. Entre os das IES públicas, a maioria não
trabalha (51,6%). Do total, independente da rede, 57,2% dos alunos do noturno trabalham. Entre os alunos do EAD,
a maioria trabalha, porém em uma área diferente da área da graduação.

Trabalha e/ou realiza estágio
atualmente?
Presenciais

EAD
Rede Privada

Rede Privada

Rede Pública

35,7%

35,2%

51,6%

29,1%

42,8%

41,2%

Rede Pública*

31,2%

16,0%

Sim. Na área de
formação.

17,2%

Sim. Numa área
diferente da área de
formação.

Não.

Sim. Na área de
formação.

Sim. Numa área
diferente da área de
formação.

Não.

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Presenciais

Trabalha e/ou realiza estágio
atualmente?
Trabalho x Turno

Diurno

Noturno

57,2%
46,1%
33,2%

31,7%
20,7%
11,0%
Sim. Na área de
formação.

Sim. Numa área
diferente da área de
formação.

Não.
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Rendimento
Em torno de 79% dos alunos de cursos presenciais apresentam uma renda bruta mensal de até 3 mil reais. Menos de 5% responderem receber mais
de 5 mil reais mensais. Outro ponto importante é que 9,8% dos alunos da rede privada e 7,6% da pública realizam alguma atividade sem remuneração,
seja estágio curricular obrigatório ou trabalho voluntário. A renda também é maior para os alunos do sexo masculino, independente da modalidade.

Presenciais
Rede Privada
Não remunerado

Rede Pública

Rede Privada

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,00

Não remunerado

24,8%
28,7%
33,3%
14,6%
17,5%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

6,9%
8,8%
3,3%
3,5%
0,5%
0,6%
0,5%
0,0%

EAD

(Alunos que trabalham ou realizam
estágio atualmente)

9,8%
7,6%

Até R$ 1.000,00

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00

Renda bruta mensal da
atividade principal

39,6%

Rede Pública*

1,2%
14,9%

Até R$ 1.000,00

42,5%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

18,3%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

14,8%

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00

6,2%

De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,00

1,3%
0,7%
(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Renda bruta mensal da
atividade principal x SEXO
(Alunos que trabalham ou realizam
estágio atualmente)

Presenciais

Feminino
Não remunerado

Feminino

Masculino

10,8%

4,4%

Não remunerado

26,9%
21,6%

Até R$ 1.000,00

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00
De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,00

Até R$ 1.000,00

39,7%
39,1%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

14,1%
18,5%

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

5,2%

10,2%

2,0%
5,7%
0,5%
0,3%
0,7%
0,3%

EAD

Masculino

1,9%
0,4%
21,0%

7,2%

De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00
De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00
De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00
De R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,00

34,6%
14,8%
9,2%

48,7%

22,9%

21,8%

3,7%
9,4%
0,4%
2,4%
0,3%
1,3%
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Renda bruta mensal da atividade
principal x Região de Residência
Presenciais
Até R$ 3.000,00

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

(Alunos que trabalham ou realizam estágio
atualmente)

Até R$ 3.000,00

Acima de R$ 3.000,00

85,0%

Centro-Oeste

15,0%
97,1%

Nordeste

2,9%
91,7%

Norte

8,3%
87,9%

Sudeste

12,1%
89,0%
11,0%

EAD

Sul

Acima de R$ 3.000,00

74,0%
26,0%
68,9%
31,1%
74,3%
25,7%
77,4%
22,6%
80,0%
20,0%
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Renda bruta mensal da atividade
principal x Área do Curso
Presenciais
Até R$ 3.000,00
Agricultura, silvicultura,
pesca e veterinária
Artes e humanidades
Ciências naturais, matemática e
estatística
Ciências sociais, comunicação e
informação

90,0%
87,9%

12,1%
34,7%
3,1%
11,4%

Negócios, administração e
direito

10,4%

Serviços

97,4%

10,0%

9,6%
0,0%

EAD

Até R$ 3.000,00

93,1%

2,6%

Engenharia, produção e
construção

Saúde e bem-estar

Acima de R$ 3.000,00

6,9%

Computação e Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC)
Educação

(Alunos que trabalham ou realizam estágio
atualmente)

Artes e humanidades
Ciências naturais, matemática e
estatística

Acima de R$ 3.000,00

96,9%

Ciências sociais, comunicação e
informação

Educação

88,6%

Engenharia, produção e
construção

89,6%

Negócios, administração e
direito

90,4%
100,0%

84,6%

15,4%

Saúde e bem-estar
Serviços

71,0%

29,0%

Computação e Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC)

65,3%

76,3%

23,7%

72,4%

27,6%

83,5%

16,5%
52,3%
47,7%
24,1%
24,2%
15,2%

75,9%
75,8%
84,8%
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Vínculo empregatício
Quanto ao vínculo empregatício, 43,0% dos alunos de cursos presenciais estão em uma atividade
como estagiário e 36,8% como empregados com carteira assinada. No EAD, a maior parte possui
carteira assinada e há um percentual considerável de funcionários públicos (14,8%).

Presenciais

EAD
43,0%

Estagiário.
Empregado com carteira
assinada.

36,8%

Empregado com carteira
assinada.

59,7%
14,8%

Funcionário público.

Empregado sem carteira
assinada (Informal).

4,3%

Autônomo.

Autônomo.

3,9%

Estagiário.

4,3%

Funcionário público.

3,4%

Contrato temporário.

3,9%

Empresário/ Empreendedor.

3,6%

Empregado sem carteira
assinada (Informal).

3,5%

Contrato temporário.

2,5%

Empresário/ Empreendedor.

1,5%

Freelancer / Aplicativo
(Uber, Ifood, etc.).

1,1%

Outro.

3,4%

OUTROS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
CITADOS
Bolsista
Empregado sem carteira assinada (PJ)
Voluntário

Freelancer / Aplicativo
(Uber, Ifood, etc.).
Outro.

7,3%

1,0%
1,9%
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Nível hierárquico
A maioria dos estudantes de cursos presenciais ainda possui um baixo nível hierárquico nos cargos
ocupados na atividade principal, sendo 39,4% assessores, assistentes ou auxiliares. No EAD, há um
percentual considerável de alunos que exerce funções operacionais.

Presenciais
Presidente ou Diretor
Geral.
Diretor ou Vice-Diretor (de
setor ou área).
Gerente Geral, Gestor ou
Administrador.

Presidente ou Diretor
Geral.
Diretor ou Vice-Diretor (de
setor ou área).
Gerente Geral, Gestor ou
Administrador.

1,1%
0,2%
1,2%

Gerente (de setor ou área).

1,6%

Supervisor ou Coordenador.

1,8%

Especialista.

EAD

Gerente (de setor ou área).

Assessor, Assistente ou
Auxiliar.

Outro.

6,3%
4,7%

12,5%

14,5%

Assessor, Assistente ou
Auxiliar.

22,3%
25,9%

Operacional.

17,6%

3,8%

3,0%

Analista, Técnico.

39,4%

Estagiário

2,8%

Especialista.

16,2%

Operacional.

0,8%

Supervisor ou Coordenador.

4,4%

Analista, Técnico.

1,6%

OUTROS NÍVEIS HIERÁRQUICOS CITADOS
Aprendiz
Autônomo
Empreendedor
Pesquisador
Voluntário

Estagiário.
Outro.

0,3%
17,8%
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Carga horária
Em torno de 42,7% dos alunos de cursos presenciais de instituições privadas trabalham 40 horas ou mais semanais
na atividade principal. Entre os alunos de IES públicas que trabalham, 15,7% trabalham até 20 horas por semana. No EAD, a
carga horária é maior: 71,9% dos alunos trabalham 40 horas ou mais. Os alunos que estudam no período noturno trabalham
mais horas do que os do diurno. As mulheres também exercem atividades com número menor de horas semanais.

Presenciais
38,4%

41,0%

Rede Privada

EAD
Rede Privada

Rede Pública

Rede Pública*

38,5%
33,7%
21,9%

19,3%

15,7%

20,7%
13,9%

11,6%

7,3%

14,6%

10,2%

11,1%
2,1%

Até 20 horas
semanais.

De 20 a 40 horas
semanais.

40 horas semanais.

Acima de 40 horas
semanais.

Flexível/Variável.
Até 20 horas
semanais.

De 20 a 40 horas
semanais.

40 horas semanais.

Acima de 40 horas
semanais.

Flexível/Variável.

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Carga Horária da atividade principal x Sexo

Presenciais

39,4%

EAD

Feminino
Feminino

36,0%

45,5%

Masculino

Masculino

33,9% 33,4%

33,0%

24,9%
21,0%

19,6% 20,9%

19,4%

12,4% 11,1%
7,5%
Até 20 horas
semanais.

De 20 a 40 horas
semanais.

40 horas semanais.

Acima de 40 horas
semanais.

7,1%

Flexível/Variável.

2,7%

11,0%

8,5%

11,3%

1,3%

Até 20 horas
semanais.

De 20 a 40 horas
semanais.

40 horas semanais.

Acima de 40 horas
semanais.

Flexível/Variável.

PÁ G 8 8

CARGA HORÁRIA

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Carga Horária da atividade
principal x Período do curso
Presenciais
Diurno

43,5%

Noturno

36,3%
27,1%

24,5%

19,8%
15,1%
10,9%

8,0%

10,7%
4,1%

Até 20 horas
semanais.

De 20 a 40 horas
semanais.

40 horas semanais.

Acima de 40 horas
semanais.

Flexível/Variável.
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Recursos para desenvolvimento de carreira
Os alunos, tanto de cursos presenciais quanto EAD, tiveram algum contato com recursos para desenvolvimento de carreira
por intermédio da instituição de ensino. As IES, em sua maioria, oferecem programas de mentoria profissional, orientadores
de carreiras e informações sobre o mercado e áreas de atuação. Também foram citadas feiras de empregos e estágios.

Presenciais
Rede Privada

EAD
28,2%

Informações sobre o mercado de
trabalho e áreas de atuação.
Feiras de empregos e estágios.
Recomendação e disponibilização de vagas
e oportunidades.
Networking com egressos e profissionais
de referência no mercado.
Orientação para participação em
processos de seleção.
Networking com empregadores.
Orientação sobre currículos e carta de
apresentação.

34,9%

18,3%

1,3%
3,9%

Obs.: Nessa questão havia a possibilidade de
escolher mais de uma alternativa.

15,1%
9,3%

Networking com egressos e profissionais
de referência no mercado.
Orientação para participação em
processos de seleção.
Networking com empregadores.

2,3%
5,0%
8,7%

Orientação sobre currículos e carta de
apresentação.

36,6%
10,5%

19,9%

Recomendação e disponibilização de
vagas e oportunidades.

37,4%
39,2%

Outro.

10,2%

Feiras de empregos e estágios.

10,7%
13,9%
13,5%
14,6%
18,0%
11,8%
15,5%
16,1%
22,0%
8,1%
4,5%

Programas de mentoria profissional.

Rede Pública*

Informações sobre o mercado de
trabalho e áreas de atuação.

19,4%

Orientadores de carreiras.

Nenhum.

Rede Privada

Rede Pública

23,5%

Orientadores de carreiras.

46,1%

49,4%

Programas de mentoria profissional.
Outro.
Nenhum.

1,4%
0,1%

Obs.: Nessa questão havia a possibilidade de
escolher mais de uma alternativa.
(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
PÁ G 9 0

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Opinião - Preparação para o mercado de trabalho
O estudo também questionou se os alunos participantes estão se sentindo preparados nesse momento do
curso para o mercado de trabalho: 63,7% dos alunos de cursos presenciais e 63,3% dos alunos do EAD de IES privadas
responderam que estão preparados ou muito preparados.

Neste momento em seu curso de graduação, o quão preparado você
se sente para o mercado de trabalho?
Presenciais
Rede Privada

EAD
Rede Privada

Rede Pública

Rede Pública*

50,3%

51,7%
47,2%

28,7%

29,4% 30,2%

15,9%
12,0%

11,5%

11,1%
6,8%

Muito preparado

Preparado

Pouco preparado

Despreparado

5,0%
Muito preparado

Preparado

Pouco preparado

Despreparado

(*) Obs.: Rede Pública – sem amostra suficiente
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Continuidade do curso em 2021

O estudo também questionou os alunos de cursos
presenciais sobre as suas vontades de continuar com
o curso no modelo remoto, baseado na experiência
obtida durante a pandemia. Na rede privada, 51,8%
dos alunos preferem que as aulas sejam totalmente
presenciais em 2021. Na rede pública, houve um
empate técnico entre as aulas serem ofertadas no
formato híbrido ou 100% presencial. Apesar desse
resultado, é possível perceber uma tendência do
interesse de que pelo menos algumas matérias
sejam oferecidas de forma totalmente remota. Os
alunos mais jovens (com até 24 anos de idade)
preferem o modelo presencial. Além disso, em
cursos como Fisioterapia, Enfermagem e Direito,
a maioria dos alunos ainda prefere continuar com
as aulas totalmente presenciais. Já outros cursos
como Contabilidade e Administração já possuem
uma parte considerável de alunos com interesse em
aulas remotas. Cerca de 42,9% dos alunos do curso
de Medicina já demonstram preferência por aulas
híbridas (parte presencial e parte remota).

Presenciais
Baseado na sua experiência com as aulas remotas,
no próximo ano (2021), você:
Rede Privada

Rede Pública

51,8%

Gostaria de continuar com
as aulas totalmente
presenciais.

Gostaria de continuar com
aulas remotas ao vivo.

Gostaria de continuar com
aulas remotas gravadas.

Gostaria que o curso fosse
disponibilizado parte online
e parte presencial.

38,3%
11,4%
5,1%
7,6%
18,7%
29,1%
37,9%
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Presenciais
Baseado na sua experiência com as aulas remotas,
no próximo ano (2021), você:

Até 24 anos

Acima de 24 anos

54,7%

Gostaria de continuar com
as aulas totalmente
presenciais.

Gostaria de continuar com
aulas remotas ao vivo.

Gostaria de continuar com
aulas remotas gravadas.

Gostaria que o curso fosse
disponibilizado parte online
e parte presencial.

38,3%
8,5%
14,6%
7,7%
13,3%
29,1%
33,8%

Obs.: Foram desconsiderados os alunos que devem concluir o curso ainda em 2020.

PÁ G 9 3

Continuidade do curso
em 2021

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Presenciais
Baseado na sua experiência com as aulas remotas,
no próximo ano (2021), você:
Fisioterapia
Enfermagem

49,2%

Engenharia civil

48,9%

Pedagogia

41,2%

Ciência da computação

41,2%

Medicina
Administração
Contabilidade

19,4%

Gostaria de
continuar com
aulas remotas
gravadas.

42,9%

21,4%
17,7%

11,8%

35,3%

11,8%

35,5%

29,4%

11,8%

17,6%

Gostaria de
continuar com
aulas remotas
ao vivo.

30,5%
34,0%

10,6%

6,4%

35,7%

27,8%

5,1%

15,3%

Gostaria de
continuar com
as aulas
totalmente
presenciais.

20,0%

10,6%

14,4%

55,0%

Psicologia

37,2%

4,7%

58,1%

Direito

17,6%

5,9% 5,9%

70,6%

12,9%
13,9%

33,9%
38,9%

Gostaria que o
curso fosse
disponibilizado
parte online e
parte
presencial.

Obs.: Foram desconsiderados os alunos que devem concluir o curso ainda em 2020.
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Presenciais
Baseado na sua experiência com as aulas remotas,
no próximo ano (2021), você:
Serviços

60,0%

Agricultura,
silvicultura, pesca e
veterinária

58,3%

Educação

58,3%

Ciências naturais,
matemática e estatística
Negócios, administração e
direito

14,6%
10,4%

58,0%

Saúde e bem-estar
Ciências sociais,
comunicação e
informação

20,0%

27,1%
6,3%

5,2%4,6%

51,4%

14,5%

48,8%

5,8%

9,8% 4,9%

46,2%

15,0%

Engenharia, produção e
construção

44,4%

6,0%

Artes e humanidades

43,8%

7,8%

20,0%

25,0%
32,2%

11,6%
12,5%

Gostaria de
continuar com
aulas remotas
ao vivo.

28,3%
36,6%

11,1%

Gostaria de
continuar com
as aulas
totalmente
presenciais.

Gostaria de
continuar com
aulas remotas
gravadas.

27,7%
38,0%
35,9%

Gostaria que o
curso fosse
disponibilizado
parte online e
parte
presencial.

Obs.: Foram desconsiderados os alunos que devem concluir o curso ainda em 2020.

PÁ G 9 5

PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Trabalho
durante a
pandemia
Aprendizados
Os alunos também escreveram sobre suas
experiências de trabalho e de estágio durante a
pandemia. Foram mais de 1,5 mil comentários
explicando as dificuldades enfrentadas e os
aprendizados obtidos. Além disso, diversos
comentários informaram que suas atividades
não foram impactadas pelo momento atípico, ou
porque o trabalho continuou de forma presencial,
apenas com o uso de EPI’s (máscaras, álcool em
gel, etc.), ou porque o trabalho já era realizado de
forma remota antes da pandemia.
Houve uma expressiva quantidade de
comentários sobre os benefícios trazidos pela
alteração do modelo de trabalho para o home
office durante o período de quarentena. Os
principais aspectos positivos citados foram:

Adaptação ao
modelo remoto

Muitos participantes relataram que, apesar das dificuldades
iniciais, houve uma grande aceitação do home office tanto
pelos funcionários quanto pelas empresas. O modelo se
mostrou uma alternativa viável não apenas para o período
da pandemia. Muitos trataram a experiência como nova,
prática, flexível, tranquila e excelente. Houve também maior
familiaridade com os recursos tecnológicos. Além disso, alguns
relatos mostraram a importância do suporte adequado no
fornecimento de equipamentos e infraestrutura por parte do
empregador para ajudar na rápida adaptação.

O modelo remoto de trabalho, quando realizado com dedicação,
foco e disciplina, mostrou um significativo aumento na
produtividade de grande parte dos participantes do estudo. De
acordo com a opinião dos alunos que trabalharam ou estagiaram
durante a pandemia nesse formato, o conforto e a flexibilidade
propiciados pelo home office trouxeram maior motivação, menos
cansaço e mais eficiência na realização das atividades.

Qualidade
de vida

Produtividade

Esse ponto foi um dos mais citados como positivos do modelo
home office. Para os respondentes, houve ganho de tempo
(principalmente pela diminuição do deslocamento para o
trabalho), de dinheiro (redução das despesas com alimentação
fora de casa, vestuário, etc.), redução dos níveis de estresse,
maior segurança e menor risco de contágio pela Covid-19.
Muitos revelaram a importância de usar esse tempo com
a família, com a realização de cursos extracurriculares, na
dedicação aos estudos ou com outras atividades de lazer que
possam contribuir com a melhora na qualidade de vida.
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Houve uma grande quantidade de alunos que conseguiu se colocar ou
ingressar no mercado de trabalho em meio a pandemia da Covid-19.
Alguns setores da economia (como e-commerce, logística, saúde, entre
outros) não tiveram dificuldades, em alguns casos, até apresentaram
crescimento no número de clientes e na demanda dos serviços prestados.
Isso provocou um aumento do número de contratações, efetivações de
estagiários e promoções.

Habilidades

A adaptação ao modelo remoto, os afastamentos, os desligamentos
e o tempo ganho com a redução dos deslocamentos para o
trabalho ajudaram na busca do desenvolvimento de novas
competências (como gerenciamento do tempo), no aprendizado
de novas ferramentas tecnológicas e na realização de cursos de
aperfeiçoamento (em sua maioria online) por uma quantidade
considerável de alunos participantes da pesquisa. Habilidades
emocionais como autocontrole também foram citadas.
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Experiências: Nuvem de Palavras POSITIVAS
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Presenciais

Comentários Gerais - Aprendizados e Pontos Positivos
Na tabela a seguir estão expostos alguns comentários positivos e
aprendizados obtidos pelos alunos dos cursos presenciais e EAD com a
experiência de trabalho ou estágio durante a pandemia.

“Comecei a estudar a trabalhar
de home office, sem diminuição de
salário ou paralização das
aulas. Eu gostei muito de
trabalhar de casa e se tiver a
opção, não quero mais ir todos
os dias para o escritório e para
a faculdade.”

“A empresa já tinha todas as
ferramentas para possibilitar
o trabalho remoto da melhor
forma, sinto até que meu
desempenho melhorou e agora
tendo mais tempo livre
consigo conciliar melhor o
trabalho com as outras
áreas da minha vida.”

“Excepcional, a empresa
em que trabalho é
surreal! Fui promovida
em plena pandemia e não
tenho nada do que
reclamar.”

“Aprendi a manter a
mesma
responsabilidade
sem a supervisão
de chefes.”

“Aprendi a ter
mais disciplina
e foco no
trabalho.”

“Aprendi a
reorganizar
minhas
prioridades.”

“A empresa que trabalho se
preocupa muito com o bem
estar dos funcionários, por
isso me sinto muito seguro no
ambiente em que todos estão
alertas e precavidos contra a
doença.”

“Adaptação foi um
ponto essencial e que
gerou dificuldades
iniciais, mas hoje o
trabalho remoto
mostra suas
vantagens.”

“A empresa disponibilizou
máscaras e álcool gel
para os funcionários, o
que nos ajudou no
processo de adaptação
desta nova rotina.”
“A pandemia nos mostrou
também que algumas coisas
podem ser feitas de uma
“Fui
forma mais prática assim
contratada
minimizamos o tempo gasto
diretamente
com coisas fúteis.”
para
trabalho
remoto.”
“Pude utilizar do tempo
extra, não gasto em
deslocamento, para fazer
“Consigo
cursos online de
render
aprimoramento
mais em
profissional e até de
casa.”
língua estrangeira.”

“No meu caso obtive mais
produtividade por estar em
um ambiente mais
confortável e não ter a
necessidade de locomoção.”

“A flexibilidade de
trabalhar de casa
possibilitou maior
aproveitamento do
meu tempo para
coisas pessoais.”
“Amei, por
ter mais
tempo.”

“Devido ao
afastamento do
grupo de risco a
demanda de
trabalho aumento
bastante , em
decorrência fui
efetivada.”

“A forma de trabalho
“A vantagem do home
foi em escala de
office foi que
revezamento, não
consegui aproveitar
sendo completamente
meu tempo que usava
em home office. Notei
com o deslocamento
que o desempenho das
para outras
atividades melhorou
atividade.”
com o regime
“Eu comecei a
diferenciado.”
trabalhar
“Algumas
durante a
empresas
pandemia.”
funcionam
quase que
“Acho que várias pessoas viram que
perfeitamente
o home office tanto pra aula
online.”
quanto pra trabalho pode ser sim
uma opção viável se bem
trabalhada.”
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Presenciais

Comentários Gerais - Aprendizados e Pontos Positivos
“Recebi outra
proposta de
emprego.”
“O período de pandemia foi importante para
entendermos a importância das diversas
frente de trabalho para a economia. Meu
setor não foi afetado negativamente, de
março a julho trabalhei home office e
adorei, gostaria de ter continuado. A
produtividade é muito maior, não há perda de
tempo e exposição a riscos no trânsito.”

“Tive uma ótima
experiência trabalhando
no home office, não
afetou a minha
produção no trabalho.
Aprendi a me organizar
e focar.”

“Trabalhar de home
office foi uma
experiência magnifica,
poder ficar mais perto
da família, conseguir
conciliar trabalho
com estudos remoto
foi muito fácil.”

“Minha atividade é no
ramo da limpeza,
portanto, houve um
aumento nas minhas
funções gerais na
empresa.”

“Para mim o home office
foi uma ótima opção pois
trabalho longe e não
gasto mais o tempo de
deslocamento, fazendo
com que meu dia seja mais
produtivo.”

“Realização
de vários
cursos online e uma
aprimorada
no inglês que
estava
enferrujado.”

“Gostei bastante de trabalhar dessa maneira, é
mais confortável e possuo os recursos em casa
para me manter mais tranquila devido a alguns
problemas de saúde que tenho, obviamente que a
empresa fornecer o aparato técnico para o home
office foi fundamental. A comunicação fluiu bem
parcialmente, aprendi muito em como lidar com as
pessoas, por exemplo reuniões remotas e
ligações, além de aprender a pedir ajuda e
orientação que foram questões que sempre me
deram muito gatilho.”

“Me
reinventei.”

“Trabalho
muito
melhor
em casa.”

“Produtividade
cresceu o dobro e me
senti mais
confortável diante
de situações que me
deixariam mais
nervoso
presencialmente.”

“Minha
produtividade
aumentou com o
home office.”

“No começo foi
difícil, agora
está tudo bem. A
empresa dá muito
suporte, muito
bom.”

“No setor que
trabalho a
Pandemia ajudou
a melhorar as
vendas.”

“Não enfrentei
nenhuma
dificuldade pois
tive total
auxilio da
empresa.”

“Me adaptei ao
sistema home
office, embora
sinta falta do
convívio com os
colegas de
trabalho.”

“Mudamos para o home office durante a
pandemia, e com o aumento da
produtividade a empresa decidiu por
manter o home office após a pandemia,
isso melhorou bastante minha qualidade
de vida, principalmente por não ter que
perder tempo me deslocando até o
escritório.”
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“Administrar
melhor o tempo
foi um ponto
positivo.”

“A empresa em que trabalho
já tinha como cultura a
adoção do home office duas
vezes por semana. Por esse
motivo não senti muito, mas
sem dúvida passar muito mais
tempo te faz desenvolver
algumas habilidades como
foco, dedicação.”

“Não tive
mudanças
significativas.”

“Realizei dois cursos
durante a pandemia, o
que me fez ter certeza
de qual curso de
ensino superior
realizar.”

“Conheci novas
ferramentas de
trabalho, desenvolvi um
pouco mais a
inteligência emocional e
aperfeiçoei o
gerenciamento de
tempo.”

“A empresa em que
trabalho preparou-se
muito rapidamente pra
crise e reagiu de forma
muito assertiva.”
“Foi bom,
empresa
auxiliando no
necessário.”

“Muito
bom.”

“Obtive
mais
ganhos.”

“Vi oportunidade de
estar trabalhando
em casa, aumentar
potencialmente a
segurança e
oferecer
alimentação cômoda
para todos.”

“Foi
tranquilo.”

“Aprendi a utilizar
mais as
ferramentas
remotas.”

“Durante a pandemia meu
trabalho melhorou pois
tenho mais tempo para
mim, que antes era
perdido com transporte.”

“Tivemos que nos
reinventar! mas a
quantidade de
trabalho aumentou e
esta sendo um dos
melhores anos para
minha empresa!”

“Ficou
basicamente
igual à antes
da pandemia.”

“Aprendi a
controlar
melhor meu
tempo de
trabalho.”

“Embora tenha sido um
período bem difícil, o
período de isolamento
social serviu para que eu
me dedicasse mais aos meus
estudos e cursos, além de
aprofundar o meu
autoconhecimento.”

“Estava muito bom,
tudo dentro dos
conformes.”
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Processos
seletivos, estágios
e demissões

O período foi marcado pelo aumento no número de demissões,
suspensão de processos seletivos e de contratos de estágios, queda
do número de vagas disponíveis, redução da carga horária e salários,
atraso nos salários, afastamento de funcionários, antecipação das
férias, diminuição do número de clientes, redução da demanda
dos serviços prestados e até fechamento de empresas. A pandemia
também dificultou a busca por oportunidades e por novos clientes.
Muitos respondentes apresentaram problemas financeiros e,
consequentemente, dificuldades para manter em dia o pagamento
dos valores das mensalidades do curso de graduação.

Muitos participantes apresentaram dificuldades de se
adaptar ao modelo remoto. Apontam como os principais
desafios enfrentados durante a transformação do sistema
de trabalho presencial para o home office o pouco
conhecimento em ferramentas tecnológicas, a falta
de organização e de concentração, os problemas de
conciliação das atividades profissionais com a rotina de
afazeres domésticos e de gerenciamento do tempo. Para
eles, uma das maiores dificuldades foi com a comunicação e
interação entre os colegas de trabalho.

Carga de
trabalho

Adaptação

A principal reclamação dos respondentes da pesquisa que
trabalharam durante a pandemia trata do significativo aumento
da demanda de trabalho. Muitas vezes causada pela redução do
número de funcionários da equipe, pela diminuição do número
de horas de trabalho, pela dificuldade de controlar o tempo de
trabalho em casa, pelo aumento de horas extras, pela suspensão
de alguns colegas de trabalho (pertencentes ao grupo de risco
ou testados positivos para Covid-19), pela falta de organização
e concentração, pela falta de habilidade com ferramentas
tecnológicas ou pressão para entrega das atividades.

Trabalho
durante a
pandemia
Dificuldades
O estudo também identificou
algumas dificuldades enfrentadas
durante a pandemia, pontuando
diversas críticas sobre o modelo de
trabalho remoto por parte dos alunos
de ensino superior. Os principais
aspectos negativos citados foram
bem semelhantes aos apontados
pelos egressos, com a diferença que,
aqui, a suspensão de estágios foi
amplamente comentada:
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PESQUISA DE EMPREGABILIDADE 2º EDIÇÃO

Outro ponto bastante mencionado foi a falta de um ambiente adequado
para a realização do trabalho remoto, sem ruídos, interferências, com
mobílias ergonômicas, com internet de qualidade e equipamentos
apropriados. Foram muitos comentários sobre a falta de suporte por parte
das empresas quanto a esses aspectos. Entre os respondentes que não
tiveram a oportunidade de trabalhar remotamente, houve reclamações
quanto à higiene e limpeza dos espaços, disponibilização de equipamentos
de segurança (como álcool em gel, máscaras, etc.), que tiveram que ser
providenciados pelos próprios funcionários, e problemas com transporte.

Problemas
emocionais

Vários relatos sobre problemas psicológicos, aumento do estresse, ansiedade,
cansaço, preocupação, tristeza, angústia, falta de interação pessoal, dificuldade
de concentração, entre outros, estiveram presentes nos comentários dos
alunos. As principais causas apontadas para o desequilíbrio psicológico são
excesso da carga de trabalho, aumento da responsabilidade e das cobranças
de metas, dificuldade de conciliar o trabalho e a vida pessoal no mesmo
ambiente, problemas financeiros, dificuldade de gerenciamento do horário de
trabalho, demissões, suspensão dos contratos de estágios, medo constante
(perda de colegas para a Covid-19), falta de interação pessoal (contato físico,
inclusive aproximação com equipe de trabalho), pressão de seus superiores,
além das diversas incertezas sobre o futuro.
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Experiências: Nuvem de Palavras POSITIVAS
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Presenciais

Comentários Gerais - Dificuldades/Pontos Negativos
Na tabela a seguir estão expostos alguns comentários negativos e dificuldades sobre
a experiência de trabalho ou estágio durante a pandemia, com os textos na íntegra
dos alunos de cursos presenciais e EAD.
“Me senti muito
triste, foi
angustiante ficar
em casa.”
“Equipamentos que
possuo não são
adequados ao trabalho
remoto. Dificuldade de
concentração no
trabalho em home
office. Dificuldade de
comunicação com
outros colaboradores.”

“Infelizmente, ao
iniciar a pandemia,
fui desligada do
estágio.”
“Enfrentei
dificuldades de
comunicação e
de internet.”
“Tive muitas dificuldades
no sentido de me
adaptar a uma rotina
em casa, me sentia
ansiosa, nervosa, com
sintomas psicológicos.”

“A cadeira do
escritório
faz toda a
diferença.”

“As empresas não
estão preparadas
para home office.”

“A conexão com a
internet se tornou muito
mais instável e isso
prejudica parte das
minhas atividades.”

“A pandemia suspendeu
os processos seletivos
para estagio
incialmente, e a
incerteza das aulas e
continuação no modo
remoto dificultaram a
busca por estagio.”

“Há menos
vagas no
mercado e
com salários
menores.”

“Comunicação a qualquer
hora do dia, sem respeitar
os horários de trabalho
predeterminados. Maior
carga de trabalho no
geral.”

“A estrutura é uma das
coisas que mais senti
dificuldade, pois a cadeira,
internet e interação com
meus colegas mudaram
drasticamente.”

“Era estagiária e
fui demitida no
início da pandemia.”

“Trabalhar e
lazer no mesmo
ambiente
(dentro de
casa).”

“Fui demitida.”
“Concorrênci
a aumentou.”

“Devido à pandemia e à
reforma trabalhista,
meu setor foi
terceirizado e todos
os funcionários do meu
setor foram demitidos
no Brasil todo.”

“Impossibilidade
de conseguir
emprego.”
“Foi difícil separar o
tempo de trabalhar e
o tempo de vida
pessoal.”

“Dificuldade em
encontrar vagas
de estágio.”

“Durante a pandemia
fiquei todo o período
de contrato suspenso
até se concretizar a
demissão em massa na
empresa.”
“As vagas em processos seletivos
foram reduzidas, muitas canceladas.
Os processos seletivos online são
extensos e requerem habilidades
nunca antes trabalhadas, como
vídeo.”
“Menos entrevistas e
oportunidades de vagas.”

“A maior dificuldade
foi em relação ao
espaço para o
trabalho, tive que
adquirir uma mesa e
adaptar um espaço.”

“Com o teletrabalho e o
isolamento fica difícil
distinguir espaço de lazer e
trabalho, a dificuldade de
concentração é constante
e as horas trabalhadas
tendem a se acumular com
facilidade.”

“Sinto que tenho que
melhorar alguma
coisa todo dia e
descobri que detesto
home office, uma
coisa que para mim
parecia tranquilo.”
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Comentários Gerais - Dificuldades/Pontos Negativos
Na tabela a seguir estão expostos alguns comentários negativos e dificuldades sobre
a experiência de trabalho ou estágio durante a pandemia, com os textos na íntegra
dos alunos de cursos presenciais e EAD.

“Apesar de gostar muito da comodidade de
trabalhar de casa, a comunicação e
orientação da equipe fica debilitada,
mesmo com a tecnologia de reuniões online. Além disso, é preciso ter muito mais
disciplina para não trabalhar além da
carga horária. Por último, vejo que as
pessoas de maneira geral não entendem
os limites de horário e de espaço de
comunicação, mandando mensagens e
exigindo resposta em redes sociais (como o
WhatsApp) fora do horário comercial.”

“Ser estagiária em trabalho remoto não é
o ambiente mais adequado, acredito que
poderia ter aprendido e absorvido mais
coisas se fosse na situação normal, não
tive grandes problemas, minha equipe
permaneceu unida e comunicativa. A maior
dificuldade foi improvisar um ambiente de
trabalho dentro de casa, acredito que a
empresa poderia emprestar, por exemplo,
as cadeiras que estão sem uso no local de
trabalho.”

“Redução
salarial e
medo de
exposição ao
vírus.”

“As dificuldades
foram mais
relacionadas a estar
na linha de frente do
combate ao covid.”

“Home office
só funciona se
você tiver
uma casa boa!”

“Por conta da pandemia, meu
horário de trabalho foi
remanejado para horários e dias
incompatíveis com o da faculdade,
o que resultou na minha
demissão.”

“Redução
no
salário.”

“Os estágios
foram
interrompidos.”

“Muito estressante! Difícil a
separação de trabalho e
casa quando se está
trabalhando remotamente,
parece que não existe folga
do trabalho, são quase 24h
na função, não tem noite,
final de semana, nada. Não se
desliga.”

“No período em que fiquei em casa,
foquei totalmente na faculdade,
mas estava bem difícil a
adaptação ao ensino remoto, tive
muitas crises de ansiedade e
infelizmente precisei tomar
medicação e sigo tomando até o
momento.”

“No início das atividades em
home office foram várias as
dificuldades, pois eu acabara
de ser contratada. Foi bastante
difícil aprender vários
aspectos relacionados à rotina
de trabalho, mas aos poucos
fui ganhando experiência,
mesmo a distância.”

“Muitas
incertezas.”

“Não
consegui
emprego.”

“Mudança de
horário, diminuição
no quadro de
funcionários,
estresse.”

“Organização
em meio a
pandemia.”

“Minha empresa nunca
parou devido a pandemia,
por se tratar de
alimentos, eu continuei
vindo trabalhar, a única
mudança foi o uso da
máscara e do
distanciamento.”
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Comentários Gerais - Dificuldades/Pontos Negativos

“A comunicação
fica um pouco mais
distante/demorada
no home office.”

“Eu fui demitida no
fim de março, a
escola a qual eu
trabalhava fechou
no dia 17 de março, e
fui demitida em 31 de
março. A escola
fechou.”

“A maior
dificuldade foi
conseguir manter
o foco e
controlar a
ansiedade.”

“Não estou gostando muito.
Tive que me adaptar com os
problemas decorrentes do
uso do sistema em acesso
remoto, o que não é
satisfatório para mim. Os
equipamentos bem como a
comunicação com a empresa
não é muito boa no home
office como era no trabalho
presencial.”

“Adaptação
ao trabalho
remoto.”

“Foi exaustivo, sem
perspectiva de
melhora e a
incerteza de que se
iria ficar
empregado ou não.”

“Fui demitido pois a
empresa não conseguia
arcar com as despesas de
transporte. Mas fui
contratado em outra
empresa, fora da minha
área de formação.”

“Infelizmente não
trabalhei no período
de pandemia, no início
do ano (março) tive
meu contrato
suspenso e depois fui
demitida.”

“Uma das maiores
dificuldades que
encontrei foi o espaço
adequado de trabalho,
já que mina casa fica em
um bairro periférico onde
há muito barulho de
pessoas, cachorros e
músicas com volume
alto.”
“Enfrento muitas
dificuldades durante a
pandemia, meu
contrato de estágio foi
suspenso, não tenho
trabalho atualmente,
e está muito difícil
pagar minhas despesas
atualmente.”

“Não tem
networking.”

“Desde o início da
pandemia estou
com meu contrato
suspenso.”

“Conciliar a família com
o trabalho foi um
problema, por morar num
espaço pequeno onde não
dispunha de privacidade
para o trabalho.”

“Como trabalho na área de
RH, tive muita demanda de
atividades. A área
operacional foi todo reduzida
a carga horária e alguns
funcionários acabaram sendo
desligados. Foi um período
bem complicado.”

“Sem
acesso à
internet.”

“As dificuldades estão
sendo mais relacionadas
a falta de limite de
horário de trabalho e
falta de equipamentos
melhores.”

“Minha maior
dificuldade agora é
pagar faculdade pois
devido a pandemia perdi
meu emprego, e estou
tentando me virar, mas
com grandes chances
de trancar a
faculdade.”
“Fiquei sem
emprego.”
“A demanda
surpreendentemente
aumentou.”
“Com a pandemia, meu
contrato foi
suspenso
(atualmente
trabalho como caixa
em um restaurante),
meu salário hoje foi
reduzido e depende do
governo.”

“Foi muito difícil
perder o emprego
recém conquistado!”
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Os alunos sugeriram melhorias para facilitar a adaptação ao modelo
remoto. Foram diversas sugestões para que a demanda de atividades
apresentasse maior controle, para que as empresas custeassem as
despesas no home office como energia, mobiliário e internet, que
houvesse melhora na ergonomia e pela possibilidade de trabalho
remoto para algumas empresas que não ofereceram esse modelo
durante a pandemia. No quadro a seguir estão expostos alguns dos
comentários na íntegra.
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Comentários Gerais - Sugestões

“A única coisa
que poderia
melhorar
era o prazo
das
demandas.”

“Além da própria conexão com a
internet, que eu adoraria que
melhorasse, penso que seria muito
importante o restante do time ser
treinado melhor para se adaptar a esse
tipo de ocasião (poucos do time foram
capazes de funcionar em seu rendimento
normal nesse período).”
“Nem tudo
precisamos estar
presencialmente.
Exemplo,
reuniões.”

“O home office
pode ser uma
alternativa
viável sempre.”

“Após a pandemia, pude observar
que precisamos estar mais
conectados entre equipe para que
o trabalho possa funcionar da
mesma forma que presencial.
Ademais, precisamos sempre estar
nos aperfeiçoando quanto as
tecnologias e suas ferramentas
para saber utilizá-las.”

“Acredito que a empresa poderia
ter adotado o home office, pois, em
momento de suspeita de covid de
algum funcionário próximo, diversas
pessoas eram impactadas.”

“Acredito que a volta
para o escritório, pelo
menos uma vez por
semana beneficiaria o
trabalho e a interação
com a equipe.”
“Ajuda com
equipamentos
pela
empresa.”

“Acredito que o que
poderia melhorar é
realmente a
comunicação.”
“Empresas e faculdade
deveriam repensar
suas metodologias
considerando o home
office.”

“Acredito que o que pode
melhorar para que o
home office venha em
definitivo é a estrutura
necessária para os
colaboradores.”

“O home office e a permanência de
alguns colegas em home office
durante a recente tomada de
atividades presenciais demostrou como
processos administrativos, de sistema
e documental podem ser realizadas de
forma simplificada e remota,
permitindo uma análise crítica de como
otimizar o trabalho e tornar certas
atividades menos burocráticas.”
“Melhoria
seria ter
ajuda de
custos!”
“A questão
ergonômica
poderia melhorar.”

“Poderia ter
tido home
office porém
não teve.”

“Gostaria de
trabalhar em
home office
mas não foi
permitido.”

“Poderia melhorar:
dinâmicas e práticas
que aproximem os
grupos nesse momento
à distância.”

“É possível trabalhar com relativa
qualidade via home office, mas é
essencial o apoio e a compreensão
do empregador com relação a
produtividade dentro de uma
jornada de trabalho. A necessidade
de "vigiar" o colaborador não
incentiva o mesmo a produzir e por
consequência, gera insatisfação.”

“Uma estrutura
melhor e mais
organizada
home office e
ensino a
distância.”

“Acho que as
empresas
deveriam ter um
apoio psicológico
para os
funcionários.”
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C

omo avaliar a empregabilidade em um mundo que vive
constantes mudanças econômicas, sociais e tecnológicas? E
quais fatores pesam na equação desse conceito que mede a
capacitação profissional e as aptidões de uma pessoa para se inserir
e se manter no mercado de trabalho? São perguntas difíceis sem
respostas fáceis, ainda mais diante das transformações abruptas
que o mundo vem sofrendo por causa da pandemia da Covid-19.
Diante desse cenário incerto e instável, o Instituto Semesp, em
parceria com a Symplicity, realizou a segunda edição da Pesquisa de
Empregabilidade do Brasil, uma importante ferramenta e indicador
para o setor de ensino superior entender melhor a eficiência do
diploma em termos de rentabilidade e sucesso dos egressos de
instituições públicas e privadas de todas as regiões do país.
Na pesquisa, ouvimos aqueles mais interessados na questão da
empregabilidade: os egressos e alunos que estão em fase de
conclusão da graduação. Um dos destaques da pesquisa é que a
maioria dos egressos respondentes está trabalhando ou realizando
estágios na sua área de formação: 61,4% dos egressos de IES
privadas e 65,2% dos egressos de IES públicas.

Considerações Finais
Na comparação entre os rendimentos dos egressos que trabalham
atualmente e que possuíam renda antes de concluir o curso de
graduação, houve uma melhora significativa no valor dessa renda mensal.
Antes de concluir o curso de nível superior, apenas 2,5% recebiam
mensalmente um valor acima de 5 mil reais. Já após a conclusão do
curso, esse percentual saltou para 31,5%. Os dados corroboram com a
ideia de que o diploma de graduação está diretamente relacionado com
a melhoria das condições financeiras dos egressos.
Em relação à pandemia, mais de 60% dos egressos do ensino superior
tiveram seu trabalho impactado de alguma forma pela pandemia da
Covid-19, seja pela transformação do formato de trabalho (do presencial
para o home office), redução de salários e horário ou até mesmo
impactos mais prejudiciais como demissão.
Entre os alunos que estão prestes a concluir a graduação, a pesquisa
apontou que nove a cada 10 alunos de cursos presenciais em instituições
privadas discordam da afirmação de ter escolhido o curso pelo valor
da mensalidade. No EAD, esse percentual é menor, em torno de 72,0%,
mostrando a importância do preço nessa modalidade de ensino. E a
maioria dos alunos concorda que o diploma de ensino superior vai
aumentar a chance de se conseguir uma melhor vaga de emprego.
O estudo também questionou os alunos de cursos presenciais sobre as
suas vontades de continuar com o curso no modelo remoto, baseado
na experiência obtida durante a pandemia. Na rede privada, 51,8% dos
alunos preferem que as aulas sejam totalmente presenciais em 2021.
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