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RESUMO 

Com esta pesquisa procurou-se identificar os principais fatores que estão ligados à 

contribuição do Curso de Mestrado Profissional em Controladoria e Contabilidade na 

Trajetória dos seus Egressos, além de conhecer aqueles fatores que influenciaram a escolha 

pelo curso e outros que representam as mudanças provocadas pelo mestrado profissional 

após a sua conclusão. Baseou-se na teoria que promove a educação como peça decisiva nas 

oportunidades de aumento do percentual do nível de renda, empregabilidade, capacidade 

de inovação e aumento de habilidades. Sob a ótica da teoria do capital humano, optou-se 

pela aplicação de um questionário eletrônico junto aos egressos de quatro universidades no 

Brasil que ofertam os cursos de mestrado profissional em controladoria e/ou contabilidade. 

A pesquisa totalizou o resultado de 140 questionários respondidos de forma integral. Após 

a coleta de dados que ocorreu entre os meses de abril e maio de 2012, os mesmos foram 

analisados com a técnica multivarida denominada análise fatorial, o que permitiu a 

identificação e interpretação dos fatores extraídos das variáveis existentes no questionário 

enviado aos egressos. Dentre outros fatores, foram identificados como relevantes: a 

Visibilidade e Fortalecimento Profissional; Aprimoramento e Desenvolvimento em 

Docência e Pesquisa e Empregabilidade e Aumento de Renda pela Competitividade 

Profissional. Estes fatores podem ser considerados por futuros candidatos a esta 

modalidade de mestrado, bem como, para as instituições de nível superior que pretendem 

implantar o mestrado profissional. Esta pesquisa deixa, também, como contribuição o 

instrumento de coleta de dados que pode ser aprimorado e direcionado para futuras 

pesquisas em temas relacionados a este. 

Palavras-chave: Mestrado profissional; Educação; Teoria do Capital Humano 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research aimed to identify which factors are linked to the contribution of the 

Professional Master in the trajectory of its graduates and learn about those who influenced 

the course and the other representing the changes caused by the course after its completion. 

Based on the theory that promotes education as a decisive part in opportunities to increase 

the percentage of income level, increased employability, innovation capacity and skills 

development. From the perspective of human capital, we opted for the application of an 

electronic questionnaire along with four universities in Brazil that offer profissonal masters 

courses in controllership and accounting. The survey identified 140 questionnaires 

answered. After collecting data, they were analyzed with the technique of factor analysis, 

which allowed the identification and interpretation of the factors extracted from existing 

variables. Among other factors, were identified as relevant: Visibility and Professional 

Strengthening, Enhancement and Development in Teaching and Research, Employability 

and income increased through competitiveness. This research also makes a contribution, 

the data collection tool that can be improved and targeted for future research in topics 

related to this. 

Keywords: Master Professional, Education, Human Capital Theory 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos anos 60 e 70 o governo federal por intermédio da CAPES empreendeu 

inúmeros esforços para a viabilização da pós-graduação buscando a estruturação do 

doutoramento acadêmico no país. Fischer (2003, p. 120) destaca que a formação de 

profissionais servia para a docência, ensino e orientação de novos pesquisadores, 

impulsionando o estabelecimento de uma política rígida de especialização no ensino 

superior baseada em parte no modelo norte americano. 

Os programas de pós-graduação mimetizaram os programas internacionais que 

formam professores em um formato acadêmico, o que permitiu criação dos primeiros 

cursos de pós-graduação e de mestrado acadêmico afirma Fischer (2003, p. 120). Agopyan 

e Lobo (2007, p. 293) expõem sua preocupação de se ter cursos de pós-graduação voltados 

à formação de profissionais de alto nível, não necessariamente para atuar na vida 

acadêmica, ao final de década de 80. 

Fisher (2005, p. 24) conta que pouco tempo depois, na década de 90, houve a 

criação de um novo tipo de mestrado, com orientação profissional que, de fato, dá lugar ao 

mestrado profissional (MP) para atender a grande demanda por qualificação profissional, 

algo que, anos antes, seria impensável no meio acadêmico.  

Não eram poucos os que viam esse tipo de programa como uma ameaça à 

concepção originalmente firmada para o Mestrado Acadêmico (MA), projetado para o 

fortalecimento das áreas de conhecimento do país de aponta Fisher (2005, p. 29), alertando 

sobre a rejeição da concepção do formato do MP. 

O reconhecimento do mestrado profissional, entretanto, só veio mais tarde, com a 

portaria n° 080 de 16/12/98 e, como ressaltam Agopyan e Lobo (2007, p. 293), sua 

formalização e regulamentação se deram com as mesmas prerrogativas do Mestrado 

Acadêmico (MA).  

A CAPES (1999) estimula a criação do mestrado profissional e busca recursos 

humanos para o exercício da prática profissional avançada de procedimentos de modo a 

transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas para o 

desenvolvimento nacional, entretanto, essa via passa pela formação ininterrupta de capital 

humano. 

A expansão dos mestrados profissionais entende Ribeiro (2010, p. 440), impulsiona 

o debate sobre a interação, por trazer à tona a relação de apropriação da produção 

acadêmica pela sociedade assim como de apropriação da reprodução social pela Academia.  
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Quelhas, Filho e França (2005, p.97) esclarecem que o MP é um mestrado stricto 

sensu que funciona sob as mesmas diretrizes do MA. Para eles, o MP é dirigido para 

profissionais com ênfase em conteúdos aplicados em suas atividades de pesquisa e devem 

ser também contempladas nas disciplinas e na dissertação.  

Para Silveira e Pinto (2005, p. 39), a capacitação de bons profissionais para as 

empresas é aferida no MP, porém, sua formação não se apresenta com a mesma facilidade, 

pois demanda a junção de conhecimentos teóricos e práticos e maior aprofundamento 

teórico que é próprio do mestrado acadêmico.  

O MA cumpriu bem o seu papel de formar professores pesquisadores. Na visão de 

Castro (2005, p. 16-17), entretanto, ele deixou uma lacuna em duas frentes fundamentais: 

O mercado das empresas que necessitam de pessoal com um nível de preparação que 

ultrapassa a graduação; As instituições de ensino que precisam de perfis de professores 

diferentes dos mestres e doutores voltados para a pesquisa acadêmica. Ribeiro (2005, p. 6) 

descreve três necessidades da sociedade atual que levam a acreditar na importância do MP:  

Formação cada vez mais qualificada em vários setores que não lidam com a 

pesquisa de ponta;  

Aumento das titulações no País;  

Transferência de conhecimento científico para as empresas ou para o mercado, com 

vistas a beneficiar a sociedade. 

O mercado brasileiro mudou nos últimos anos e, como consequência, a procura por 

mestrados profissionais nasce de vários setores. Barros, Valentin e Melo (2005, p. 133) 

reforçam que essa busca vem de profissionais já colocados no mercado de trabalho 

interessados em boa formação em pesquisa, à procura por destaque em sua carreira. 

Correia (2005, p.19) pondera que o mestrado profissional é, sobretudo, voltado para 

profissionais que querem avançar seus conhecimentos, sejam funcionários de empresas, 

sejam professores.. O autor ainda defende que os profissionais ricos em experiência e não 

tão ricos em diplomas possam ter as mesmas regalias, a fim de galgar os mesmos postos 

funcionais e receber as mesmas remunerações que seus colegas ricos em diplomas e pobres 

em experiência. 

O surgimento e a expansão dos mestrados profissionais crê Ribeiro (2010, p.440), 

estimulam um debate sobre a forma como se dá essa interação, por trazer à tona essa 

relação de apropriação da produção acadêmica pela sociedade assim como de apropriação 

da reprodução social pela Academia. 
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Barbosa Filho e Pessoa (2008, p.99) concluem que mesmo com todo o esforço feito 

pelo governo federal para o crescimento da pós-graduação nos últimos anos, o 

investimento em educação realizado nas últimas décadas não foi suficiente para acabar 

com a escassez relativa de capital humano, que propicia retornos tão elevados para o 

investimento em educação. 

A concepção variada da oferta de educação no Brasil traz uma pluralidade na 

formação de recursos humanos e benefícios inúmeros à sociedade. Menezes-Filho (2007, 

p.3) afirma que há evidências mostrando que a educação é importante em várias dimensões 

econômicas e sociais no Brasil e defende que uma população mais educada traz um 

crescimento econômico maior e potencializa os efeitos da globalização. 

O investimento em educação é alto e atrativo, pois fornece altas taxas de retorno. 

Desse modo, Barbosa Filho e Pessoa (2008, p.117) entendem que qualquer política de 

desenvolvimento para o país deve visar investimentos em educação. 

 

1.1 Questão da pesquisa 

 

Diferentemente da concepção do MA, a modalidade do curso de mestrado com 

orientação profissional ainda está em franco crescimento mesmo tendo mais de dez anos 

desde a criação dos primeiros cursos. O MP contempla  várias áreas profissionais 

autorizadas pela CAPES e sua população em cada uma dessas áreas é bastante heterogênea 

para ser avaliada em um único trabalho investigativo. 

Neste trabalho procurou-se descobrir, com um olhar mais atento, algumas 

características específicas dos egressos dos cursos de mestrado em controladoria e ciências 

contábeis, identificando-se a influência do MP em sua trajetória, desde o seu ingresso no 

curso até a conclusão do mesmo. 

A pergunta para a qual se buscou a resposta neste estudo ficou assim formulada: 

Quais fatores estão ligados à contribuição do Curso de Mestrado Profissional na 

Trajetória dos seus Egressos? 
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1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Como ponto central desse estudo, seu objetivo geral é identificar quais os principais 

fatores ligados à contribuição do curso de mestrado profissional em controladoria e/ou 

contabilidade na trajetória dos egressos das universidades que oferecem essa modalidade, 

quais sejam: FUCAPE – ES; Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP; Universidade 

Federal Do Ceará- CE Universidade Federal Do Amazonas - AM. Os objetivos específicos 

ficaram assim enunciados:  

 Identificar os fatores que influenciaram o candidato em sua escolha pelo curso de MP. 

 Identificar os fatores relacionados à contribuição prática do curso. 

 Identificar os fatores representativos das mudanças provocadas pelo mestrado profissional 

após a sua conclusão  

 Avaliar as possíveis relações dos fatores de escolha pelo curso e os fatores ligados à 

contribuição percebida pelo egresso ao final do curso. 

 

1.3 Justificativa e contribuições 

 

Compreender o perfil de um estudante, acompanhando-o desde a fase de candidato 

até a fase após a sua conclusão pode revelar, dentre outras coisas: o que o pretendente 

espera do curso antes de ingressar nele; como o aprendizado adquirido no programa é 

usado em suas tarefas do dia a dia e, sobretudo, qual a contribuição do curso após a sua 

conclusão do mesmo. Afinal porque uma pessoa toma a decisão de adquirir mais educação 

e treinamento? 

A possibilidade de se ampliar a empregabilidade, produtividade e rendimento 

potencial, conforme argumentam Martins e Monte (2010, p. 17), fundamenta-se no 

conceito de que a aquisição de mais conhecimentos e habilidades aumenta o valor do 

capital humano das pessoas.  

Com relação à contribuição esperada pela pesquisa, ela está dividida em quatro 

pontos principais: 

1. Contribuição Teórica: A utilização da teoria do capital humano como alicerce, elucidando 

o fenômeno educação, enquanto provedora de oportunidades e capacidades. 

2. Contribuição Metodológica: utilização da Análise Fatorial exploratória na identificação de 

fatores representativos da percepção do estudante, desde o seu ingresso no curso de 

mestrado profissional até a conclusão do mesmo. 
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3. Contribuição Prática Identificar fatores que podem representar a percepção de pessoas 

dispostas a aumentar seu capital humano pela aquisição de educação formal representando 

uma vantagem para as instituições ofertantes dos cursos e para os órgãos que regulam o seu 

funcionamento e oferta, impactando a qualidade e estrutura do ensino oferecido aos seus 

potenciais alunos.  

4. Contribuição do instrumento de coleta como modelo de pesquisa que pode ser aprimorado 

e direcionado para outras pesquisas relacionadas à esta. 

A dissertação ficou estruturada da seguinte forma:  

 Capítulo 1 - Introdução, em que são apresentadas a contextualização; a questão de 

pesquisa e os objetivos geral e específicos da pesquisa.  

 Capítulo 2 - Desenvolvimento teórico e o embasamento dos conceitos que deram 

suporte para este estudo. 

 Capítulo 3 - Descrição das instituições estudadas  

 Capítulo 4 - Opções metodológicas adotadas; os processos de seleção dos participantes 

da pesquisa, a coleta, tratamento e análise de dados,  

 Capítulo 5 - Apresentação dos resultados  

 Capítulo 6 - Conclusões, limitações e recomendações 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Institucionalização da Pós-Graduação no Brasil 

 

Segundo Cunha (2007, p. 95), com o início da política de pós-graduação 

estabelecida pelo parecer Newton Sucupira 977/65 houve um grande avanço na criação de 

cursos stricto sensu no Brasil, fortemente impulsionado pela reforma universitária em 

1968, essencialmente mimetizando o modelo norte-americano. 

Ela pontua algumas características do sistema de pós-graduação americana seguido 

pelo Brasil: 

1. A pós-graduação se constitui em um sistema de cursos que procedem ao bacharelado, 

conferido pelo college; 

2. Conferem os graus de Mestre (M.A. – Máster of Arts ou M.S. – Master of Sciente) e de 

Doutor (Ph.D.. Philosophiae e Doctor) 

3. Mestrado e Doutorado representam dois níveis que se hierarquizam, entretanto, são 

autônomos; 

4. O doutorado em pesquisas Ph.D., é o mais importante dos graus acadêmicos conferidos 

pela universidade; 

5. Os doutorados profissionais têm como exemplo o Doutorado em Engenharia, em 

Administração; 

6. O Mestrado tanto pode ser de pesquisa quanto profissional; 

7. O Ph.D. não exige, necessariamente, o Mestrado; 

8. O Mestrado é útil como sinal de competência profissional para o magistério secundário e 

garantia de melhor remuneração; 

9. O Ph.D. é o título necessário para o acesso na carreira de professor universitário; 

10. Teoricamente, se requer um ano de Mestrado e dois anos para o Ph.D.; 

11. Exige-se freqüência regular aos cursos para a obtenção dos créditos; 

12. Os critérios de admissão são mais severos quanto mais alto é o padrão da universidade. 

13. Para o Ph.D. há exigência de tese, para o M.A. pode ser dissertação, memória ou ensaio, ou 

apenas os exames prestados; 

14. O método de instrução, por excelência, é o seminário; 

15. A pós-graduação não se limita ao preparo da tese ou dissertação; 

16. O aluno está obrigado a uma série de cursos com o intuito de proporcional sólida formação 

científica. 
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O direcionamento de todo o seguimento da pesquisa de forma sólida se deu a partir 

da década de 70, ainda que não houvesse sido discutida naquela ocasião as diretrizes  que 

essa institucionalização requeria, afetando o modo como se dá o novo sistema de pós-

graduação. Gatti (2001, p. 108) argumenta que os cursos de pós-graduação – mestrados e 

doutorados – foram criados, apoiados e sustentados em seu desenvolvimento sob certo 

modelo e vocação não discutidos amplamente.  

A autora ressalta que o momento histórico hoje mostra diferenças visíveis em 

relação ao momento histórico em que os primeiros programas foram implementados nas 

décadas de 1970 e inícios dos de anos 1980. 

Peléias (2007, p. 29) destaca que o primeiro curso de mestrado em contabilidade foi 

montado pelo pioneirismo da USP, em 1970, já sob o novo parecer de 977/65. O curso de 

doutorado, algo inédito para aquela época, foi proposto em 1978 e representou um avanço 

no sistema de ensino que era modesto em suas pretensões; e ainda hoje tem a maior nota de 

avaliação pela CAPES, sendo considerado o programa de doutorado mais importante no 

Brasil.  

O sistema de pós-graduação amadureceu rapidamente especialmente porque 

naquele momento havia a necessidade imperiosa de formar professores que pudessem 

treinar pesquisadores, sendo essa a principal premissa da política montada para o ensino 

superior.  

Os cursos de especialização em formato de lato sensu que estava funcionando como 

uma solução conveniente, segundo Fonseca (2004, p. 176) tornaram-se ineficientes, 

fazendo com que os órgãos responsáveis pela legislação e fiscalização dos cursos de pós-

graduação repensassem o modelo de educação especializada desenvolvida sem identidade 

conceitual e desvinculada do sistema nacional de pós-graduação.  

A CAPES registra que a demanda do mercado por transferência de conhecimento 

determinou que programas de pós-graduação stricto sensu, fossem diferenciado dos 

demais. Definiu ainda que fossem criados MP´s, especificamente para que os 

conhecimentos mais avançados, enquanto produtos da academia, chegassem para atender a 

o que de fato era relevante para a realidade das empresas, culminando por ser o início de 

uma concepção, algo inédito, já que o mestrado acadêmico cuidava especificamente da 

área acadêmica. 
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Balbachevsky (2005, p. 284) lembra que todo o processo de origem da pós-

graduação brasileira cujos fundadores esperavam, pudesse trazer inovação e novas 

tecnologias, não se concretizou já que a maioria dos profissionais formados por esses 

sistemas foi absorvida pela área acadêmica, com uma oferta de estrutura de trabalho 

melhor.  

Mattos (1997, p. 163) argumenta que se a academia se supõe credenciada pelo que 

produz, falando diretamente às empresas, também deve ter conhecimento com finalidades 

práticas para elas, não apenas fatos que representem apenas o seu próprio atendimento. 

Há quem compactue com tal afirmação entendendo que a área acadêmica não seria 

capaz de ultrapassar os seus limites sem que isso interferisse em sua própria organização, 

entretanto, seria impossível separar a academia do processo de “tutoria do ensino” por 

onde passam todos aqueles que pretendem perpetuar o fortalecimento da educação. 

Piquet, Leal e Terra (2005, p. 33) em sua definição conceitual entendem que  

mestrado tradicional, hoje denominado “acadêmico”, parece ter um objetivo consensual: 

buscar expor o mestrando à literatura científica da área, treiná-lo em atividades de 

pesquisa, buscando qualificá-lo para o magistério superior. 

 

2.2 Mestrado Profissional 

 

Como resposta à demanda por soluções que fossem de cunho mais realista às 

empresas, originou-se a proposta de um curso em condições de equiparação com o 

mestrado acadêmico, para que com ele fosse possível preencher o espaço até então vago 

pela ausência de uma educação adequada. Segundo  a CAPES (2011) o Mestrado 

Profissional responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional . 

A criação do mestrado com viés profissional finalmente foi recomendada pela 

CAPES e a sua institucionalização se deu pela portaria n° 080 de 16/12/98. 

A necessidade de profissionais que correspondam à altura as exigência do mercado 

é de alguma forma custosa à sociedade, posto que a insuficiência de atores importantes na 

manutenção do sistema econômico acarreta atrasos para o desenvolvimento da economia 

com um todo.  

Giulliani (2010, p. 100) ressalta que a ênfase no mestrado acadêmico não seria 

suficiente para assegurar a formação de pessoal de alta qualificação para atuar na indústria, 

como hoje se percebe nos mestrados profissionais, arcando com a responsabilidade de unir 

o mundo da academia e o mundo do trabalho. 
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Silveira e Pinto (2005, p. 39) ressalta a  aposta  da Capes na soma do aspecto 

prático ao teórico, com ênfase em problemas externos à academia, porém com qualidade 

avaliada e atestada dentro dos rigores desta (academia) para garantir programas de 

relevância para o país. O autor entende que os profissionais precisarão da junção da teoria 

com a prática para que se cumpra essa demanda. 

A despeito de alguns ruídos quanto à criação e validade do MP, alguns advogam 

que não existem dúvidas sobre a importância deste programa que chega para cobrir 

algumas lacunas deixadas pelos cursos existentes no sistema educacional Brasileiro.  

Os MP´s não representam uma ameaça ao sistema vigente, mas sim uma opção, 

figurando como alternativa de programa temático frente aos outros programas de pós-

graduação já existentes. Isso aponta para a diversificação de concepções de que a educação 

fortalece e amplia o leque de oportunidades que podem contribuir para que muitas 

deficiências na formação de especialização sejam minoradas por força dessa iniciativa.  

Steiner (2005, p. 341) pondera sobre a questão da pluralidade de concepções de 

modelos na pós-graduação dizendo: “A diversidade e liberdade de organização, afloram as 

potencialidades individuais e institucionais”.  

Steiner (2005, p. 345) afirma ainda que “a introdução do mestrado 

profissionalizante foi um passo que aumentou a diversidade de diplomas na pós-graduação, 

antes restrita aos títulos de doutorado e mestrado acadêmico. Trata-se, pois, de uma medida 

que aumentou a flexibilidade do sistema”. 

Assim, optamos pela definição de Piquet (2005, p. 32) quando defende que a 

proposta de implantação de cursos de mestrado voltados para a qualificação profissional, 

designados mestrados profissionais, que se efetiva em 1998, apenas ativou um grau de 

liberdade que estava latente no sistema desde sua concepção original. 

 

2.2.1 A procura pelo mestrado profissional 

 

O mestrado profissional tem a chance de ser vislumbrado e agora é considerado 

junto aos potenciais candidatos aspirantes à pós-graduação, uma oportunidade capaz de 

lhes proporcionar conteúdo de primeira linha sob o status de programa fidedigno e 

autenticado com o selo de qualidade CAPES. Janine Ribeiro (2006, p. 314) confirma tal 

fato lembrando que todos os mestrados são avaliados pela Capes, sejam eles acadêmicos 

ou profissionais, 
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Fábio Takahashi, colunista do jornal a Folha de São Paulo, em sua matéria cujo 

título diz “Dobra procura por mestrado Profissional”, chama a atenção desse fenômeno 

afirmando: “Curso de pós com foco maior no mercado de trabalho ganha preferência de 

empresas e atrai 10 mil estudantes no país”.(  .) “o mestrado profissional, uma modalidade 

com cerca de dez anos que tem crescido o número de programas (cursos) aumentou 150% 

em cinco anos.” “O número de matriculados quase dobrou desde 2005, chegando a mais de 

10 mil estudantes, aproximadamente 10% do mestrado no país. A modalidade é a principal 

aposta da Capes.(órgão do Ministério da Educação responsável pela pós-graduação 

brasileira) para qualificar a mão de obra, principalmente de profissionais com experiência. 

E o mercado já começou a absorver a idéia”. (CATHO, 2011) 

Barros, Valentim e Melo (2005, p 131) discutindo os resultados do seminário 

promovido pela CAPES em 2005, culminam por conceituar o mestrado profissional do 

seguinte modo: 

Eles entendem que o mestrado profissional pode ser pensado como um tipo de 

formação pós-graduada que envolve uma grande diversidade de formatos específicos para 

o seu funcionamento. É a capacitação para a prática profissional transformadora por meio 

da incorporação do método científico. Volta-se para um público preferencialmente oriundo 

de fora da academia e destina-se à gestão, produção e aplicação do conhecimento orientado 

para a pesquisa aplicada, a solução de problemas, a proposição de novas tecnologias e 

aperfeiçoamentos tecnológicos.  

Barros, Valentim e Melo (2005, p 133) observam que em função de um mercado 

transformado no Brasil, a procura por mestrados profissionais tem aumentado e a busca por 

profissionais também o tem de modo proporcional. Portanto, as instituições de ensino 

superior necessitam promover a capacitação adequada para atender satisfatoriamente a essa 

demanda  

Para tal, de acordo com os autores o governo aponta as áreas de maior carência, a 

saber: campo da cultura tradicional ou de vanguarda seja em áreas como a de museologia e 

a de bens patrimoniais, na produção e gestão de bens culturais, na promoção de eventos 

ligados aos esportes e à saúde pública, na gestão de direitos humanos, segurança pública ou 

planejamento de cidades, na produção cultural como mecanismo de políticas públicas 

direcionadas à formação global do cidadão, além da competência para buscar as parcerias 

necessárias 

Por fim, Barros, Valentim e Melo (2005, p 134), delineiam o perfil do aluno que 

procura o mestrado profissional, mostrando uma demanda bastante heterogênea: 
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Profissionais médicos, empresários, gerentes operacionais e gerentes oriundos de 

indústrias farmacêuticas, do setor privado e em menor grau do setor público, empresários 

da área cultural, executivos de empresas particulares e de órgãos públicos, docentes de 

ensino superior; 

Profissionais que já possuem certa experiência, com mais de cinco anos de 

formados; 

Profissionais em serviço que, após o término do curso de pós-graduação, voltam a 

atuar em sua área profissional; 

Pessoas que querem cursar a pós-graduação, mas não se identificam com o MBA, a 

especialização e o academicismo dos mestrados acadêmicos; e 

Alunos que moram e atuam em projetos sociais, como em favelas. 

Algumas características, entretanto, são diferentes daquelas tradicionalmente 

inerentes ao mestrado acadêmico: 

Castro ( 2005, p.20) entendem que o mestrado profissional é, sobretudo, voltado 

para profissionais que querem avançar seus conhecimentos, sejam funcionários de 

empresas, sejam professores, representando uma oportunidade para quem já trabalha. 

Castro (2005, p.19) pontua, entretanto, que não se pode esperar demais do setor 

público que falta com uma política de financiamento. As instituições privadas são movidas 

pelo incentivo das clientelas pagantes e há boas razões para acreditar que haja mercado, 

inclusive com uma forte demanda reprimida. Não obstante, para que as instituições 

privadas se arrisquem em território desconhecido e com riscos inerentes, é necessário que 

se pense com sobriedade nas políticas de implementação dos programas também. 

Gouvêa e Zwicker (2000, p.99), mediante os resultados de sua pesquisa sobre os 

alunos de um mestrado acadêmico, vem acompanhando ao longo dos anos o perfil 

daqueles que ingressam nesse tipo de programa. Eles perceberam que uma nova situação 

no que tange à natureza da sua atuação profissional e às expectativas se manifestam ao 

decidir fazer um curso de pós-graduação. Algo marcante é a mudança de perfil pelo fato de 

o programa ser cada vez mais procurado por não docentes ou vinculados à pesquisa, algo 

impensável, anos atrás, dada a sua orientação não profissional, mas: 

Quelhas, Faria Filho e França (2005, p. 98) ressaltam que um mestrado profissional 

busca formar um profissional capacitado para pesquisa, desenvolvimento e inovação para 

também  atuar como multiplicador, repassando seus conhecimentos para os demais 

profissionais no seu campo profissional.  
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Algo começa a evidenciar-se, mesmo dentro do mestrado acadêmico e alguns dos 

candidatos a esse tipo de curso começam a perceber que a demanda por profissionais bem 

qualificados teoricamente interessam de fato à iniciativa privada. Seriam as duas faces de 

uma mesma moeda agindo em uma só causa? Existe realmente a propagada divisão entre 

teoria e prática  quando se trata do desenvolvimento holístico dessa área? 

 

2.3 Controladoria 

 

A Controladoria coleciona em sua definição variadas abordagens sobre o seu 

significado e campo de atuação, entretanto, ainda não obteve um consenso entre os 

especialistas de sua área.  

Beuren (2002, p.20) explica que a Controladoria surgiu nas grandes corporações 

norte-americanas no século XX porque gestores e acionistas queriam implantar um 

controle central das divisões nos Estados Unidos e no mundo. 

A controladoria representa a evolução da contabilidade na condição de organizar a 

demanda de informações dos tomadores de decisão na organização entendem Beuren, 

Schlindwein e Pasqual (2007, p. 23). 

Ela funciona e com a preocupação em disponibilizar informações úteis aos gestores 

na tomada de decisão, explicam Moura e Beuren (2000, p.59) e destaca-se como uma 

unidade de suporte administrativo ao processo de gestão empresarial com um todo 

Suprir gestores; auxiliar na mensuração de desempenho; elaborar instrumentos de 

avaliações; cuidar da gestão de TI e trabalhar dentro de um sistema de compliance, dentro 

outras coisas, são atribuições da controladoria definem Almeida, Parisi e Pereira (2002, 

p.350).  

 Mosimann e Fisch, (1999, p. 116) compartilham do mesmo pensamento quando  

ressaltam que cabe à Controladoria, como órgão da estrutura empresarial, administrar o 

sistema de informações econômico financeiro da empresa e coordenar os esforços dos 

gestores de cada área no intuito de maximizar os resultados globais da empresa entendem  

Para Oliveira (2003, p. 16) a controladoria, cuja função básica é prover e gerencia 

informações de suporte ao processo decisório, além de motivar e coordenar a ação dos 

diversos gestores na tomada de decisão reveste-se de fundamental importância dentro do 

contexto organizacional. 

A controladoria tem por finalidade garantir informações adequadas ao processo 

decisório, apoiando gestores na eficácia gerencial Figueiredo & Caggiano (1997, p. 27). 
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Lunkes et al. (2009, p. 70) confirmam que há diversas abordagens e visões sobre o 

que seja controladoria  e quais suas funções, entretanto, elas não são conflitantes podendo 

ser complementares, inclusive, constituindo-se partes do todo.  

Muitas são as definições para a controladoria e sua plataforma teórica é vaga na 

definição de suas atribuições dentro das organizações como um todo e, segundo alguns 

especialistas, carece de pesquisas mais aprofundadas no Brasil. 

 

2.4 A relevância da Análise das Informações dos Egressos 

 

A transformação econômica iniciada a pouco mais de 20 anos projetou o Brasil no 

cenário internacional  graças à abertura econômica, sendo hoje considerado um país 

emergente e, por conseguinte, alvo de grande interesse por parte de investidores. 

Santos e Coelho (2010, p. 36) argumentam que em parte esse resultado é explicado 

pela atual maior atratividade de investimentos dos países integrantes do BRIC (uma sigla 

formada pelas letras iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China, criada em 2001 pelo 

economista Jim O'Neill, analista de mercado do grupo Goldman Sachs, um dos maiores 

bancos de investimento do mundo), considerando a maior solidez de seus fundamentos de 

mercado, a ampla disponibilidade de recursos humanos e naturais, o tamanho do mercado 

consumidor, o aumento do poder de consumo da população e, de forma mais concreta, o 

desempenho de seus PIBs (Produto interno bruto) em comparação ao de outras economias. 

Surgia um Brasil de oportunidades cuja demanda de profissionais qualificados nas 

universidades se tornava mais do que uma simples política de contratação de mercado, uma 

necessidade indispensável ao crescimento da economia do país. 

 Vaidergorn (2001, p. 85) ressalta que a educação superior, distintamente da básica 

(fornecedora da mão de obra treinável), é estratégica, dentro da concepção de modernidade 

globalizada, defendendo que um dos fundamentos da inserção no mundo competitivo atual 

é o domínio e a produção do conhecimento, que passam a ser um bem. Ele entende que a 

educação universitária enquanto indicador de competitividade a torna um índice de 

comparação entre países desenvolvidos, “emergentes” e em desenvolvimento, e pode 

mostrar também um dos motivos que a modernidade estaria mais próxima de alguns e mais 

distante de outros. 
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Maciel e Nogueira (2009, p.74) afirmam que os impactos da globalização em áreas 

como economia, convocam os gestores educacionais a refletirem sobre qualidade de 

formação dos seus alunos, posto que há urgência na formação de profissionais com um 

novo perfil voltado para as demandas da globalização. Eles  entendem que compete à 

universidade atender a demanda de profissionais qualificados, formando recursos capazes 

de promover o desenvolvimento país. 

O Brasil, na década de 60, já tinha um plano de ação para a consecução do sistema 

de pós-graduação pelo Parecer nº 977/65, conhecido como Newton Sucupira. Segundo 

Kuenzer e Moraes (2005, p. 1344), ele era fruto da institucionalização na época do regime 

militar, um sistema de especialização em uma época distinta da realidade vivenciada nos 

dias atuais, mas culminou por promover a concepção dessa modalidade de 

complementaridade de formação no terceiro grau. 

 O reflexo dessa transformação foi sentido na educação e na década de 90 um 

contingente expressivo de alunos começava a ser inserido na nova realidade acadêmica do 

Brasil, como resultado das ações de suas políticas educacionais, quando da recriação da 

CAPES pela Lei nº 8.028. Desse momento em diante o que se observou foi o 

desenvolvimento da pós-graduação no país, fato sem precedentes no sistema nacional, 

desencadeando um processo de explosão dos programas de pós graduação.. 

Com a nova mudança de governo, em 1995, a CAPES passa por uma reestruturação 

fortalecendo-se como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação dos 

programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros. Naquele ano, o sistema de pós-

graduação ultrapassa a marca dos mil cursos de mestrado e dos 600 de doutorado, 

envolvendo mais de 60 mil alunos. (CAPES, 2011)  

As exigências por qualificação requeridas pelo mercado de trabalho antes menores 

passaram a ser questão prioritária, especialmente em face da grande carência de 

profissionais especializados no Brasil contemporâneo de empresas diversificadas, algumas 

delas transnacionais.  

Segundo Vaidergorn (2001, p. 85), a globalização como um todo passou a ser 

divulgada como um novo paradigma que exigiria novos padrões para a modernidade. A 

competitividade busca habilitar trabalhadores com quantidades de conhecimentos que 

permitam o domínio da tecnologia. Como decorrência, a educação passou a ser 

considerada um dos pilares que possibilitam uma inserção mais vantajosa do país no 

mercado globalizado.  
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Levando-se em conta esse momento de profundas mudanças estruturais, a simples 

titulação no bacharelado, considerada apenas um estágio inicial de formação completa já 

não é mais suficiente e faz-se necessário que cada pessoa busque níveis de especialização 

compatíveis com a demanda do mercado profissional. 

Dados da CAPES (2011), registram que no ano 2000 pouco mais de 20 mil alunos 

foram titulados. Em 2010 foram 50 mil, com o número de matriculados alcançando 

aproximadamente 173 mil alunos. 

O número daqueles que concluíram o programa de mestrado (e doutorado) mais que 

dobrou, mostrando um crescimento acentuado nos últimos 10 anos. O portal GEOCAPES 

(2011) mostra que no ano 2000 a pós-graduação no Brasil tinha 1440 programas 

distribuídos em todas as regiões do país, mas em 2010 esse número chegou a 2840 

programas.  

Como resultado desse aumento de alunos e programas, número de seus egressos 

cresce a cada ano e várias instituições já se deram conta do que pode representar esse 

contingente de concluintes de modo que algumas universidades já projetam em um futuro 

próximo a criação de sistemas que criem vínculos para com os seus diplomados, 

procurando acompanhá-los após o término de seus cursos, com a criação de produtos 

novos que complementem e agreguem maisvalor à sua formação.  Os dados coletados 

junto a eles permitirá o aperfeiçoamento de seus programas e sistema de ensino. 

Sakai e Corsoni Jr. (2004, p.36) defendem que os ex-alunos são agentes ativos no 

processo de mudanças de suas escolas, bem como na determinação das necessidades no 

tocante à educação permanente.  

Os programas visam buscar em seus titulados a criação de grupos de ex-alunos de 

modo a não perder o seu contato, chegando mesmo a criar associações de diplomados em 

seus programas. 

Essa tendência é mais tradicional nos Estados Unidos com os grupos denominados 

“Alumni” tendo por objetivo captar informações dos alunos no intuito de “conhecer o 

público alvo que gere impactos positivos em políticas públicas, planejamentos e avanços 

em instituições de ensino superior”, na opinião de (CABRERA et al 2005, p. 5). 

No Brasil, apesar das tímidas iniciativas nesse sentido, ainda não se tem o hábito de 

avaliar seus alunos como fonte de informações importantes que sirvam de subsídios para o 

desenvolvimento do sistema de ensino como um todo. 
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Deluiz (2003, p. 173) afirma que a avaliação tem por objetivo investigar os efeitos 

e/ou resultados das ações de Educação Profissional buscando analisar os impactos 

objetivos e substantivos, em termos de uma efetiva mudança nas condições sociais prévias 

de trabalho e vida dos egressos dos cursos e os impactos subjetivos, relacionados às 

mudanças na percepção dos concluintes sobre a sua qualidade de vida, expectativas e 

necessidades. 

Os estudos com egressos têm sido escassos, mesmo com a grande quantidade de 

alunos que concluem seus cursos anualmente no Brasil. Perguntas sobre como o curso 

influenciou seu desenvolvimento profissional ou quais linhas de pesquisas seriam mais 

adequadas à missão e objetivo de determinadas áreas acadêmicas ficam sem resposta.  

Sakai e Corsoni Jr. (2004, p.36), em seu trabalho com os egressos da Faculdade de 

Medicina da Universidade Estadual de Londrina, esclarecem que os egressos representam 

um segmento que vem sendo valorizado nas avaliações de programas educacionais e que 

avaliação dos ex-alunos tem sido recomendada nas políticas de recursos humanos. 

Políticas direcionadas para o sistema educacional podem ser formuladas de modo 

adequado com  pesquisas aplicadas para essa finalidade, buscando conhecer a real situação 

dos titulados frente ao mercado de trabalho, a condição estrutural das instituições, a 

influência do curso na vida profissional dos egressos, além de muitos outros dados que 

servirão de subsídios para o desenvolvimento do ensino superior no país. 

Meira e Kurcgant (2009, p. 483) citam alguns estudos tendo egressos como 

indicadores de avaliação, defendendo-os como iniciativas que buscam apreender com os 

aspectos considerados importantes pelo egresso no seu processo formativo. Eles mostram 

os resultados de algumas escolas que empreenderam pesquisas nessa linha, a saber: 

1. O desenvolvimento de um estudo com egressos graduados em 2003 e 2004 na Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e teve como objetivo de analisar o atendimento aos discentes e aos 

egressos dos cursos de graduação e verificar a contribuição do currículo do curso no 

atendimento das necessidades profissionais.  

2. A pesquisa sobre a prática da Avaliação Institucional contemplando a 9ª dimensão do SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) realizada pelo Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia. Nela foram investigados 17 egressos dos cursos de 

administração e engenharia, cujo instrumento adotado buscava a representação dos egressos de 

forma abrangente, apresentando os principais indicadores tais grau de satisfação dos egressos 

em relação ao curso, atividades de pesquisa, estágios, crescimento como cidadão, infraestrutura 

e imagem da escola. 
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3. O estudo realizado por Cardoso (2002 apud MEIRA e KURCGANT 2009, p. 484) no Centro de 

Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (CGE-FMTM) 

utilizando uma abordagem qualiquantitativa, pesquisou 108 egressos formados nos anos de 

1992 a 1999, com o objetivo de investigar o processo de formação em enfermagem segundo a 

opinião de egressos e verificar sua inserção no mercado de trabalho, além de identificar  

sugestões para melhoria do currículo do curso. 

4. Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) o grupo de ensino do curso de graduação 

em enfermagem desenvolveu um estudo para analisar qualiquantitativamente, a percepção de 

treze egressos inseridos em diversas instituições de saúde em Florianópolis. Segundo a visão 

das autoras, Ghiorzi et al (1995 apud MEIRA e KURCGANT 2009, p. 484) este trabalho 

contribuiu para uma reflexão sobre o mundo acadêmico e a realidade profissional.. 

5. Os docentes da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) desenvolveram 

uma pesquisa junto aos egressos das três primeiras turmas de enfermagem graduados até 1996, 

com o propósito de investigar a sua inserção no mercado de trabalho como parâmetro para a 

avaliação da qualidade do ensino. Na percepção das autoras Soler et al (2001 apud MEIRA e 

KURCGANT 2009, p. 484), o estudo oportunizou a elaboração de propostas para estabelecer 

maiores vínculos entre a prática e a teoria, e assim enriquecer o ensino de graduação. 

6. Merece destaque, pela sua amplitude e abrangência, um projeto de pesquisa que desenvolvido 

por docentes da Faculdade de Educação da USP, sobre o destino profissional dos graduados da 

USP. A finalidade deste estudo é a de subsidiar o aprimoramento da gestão acadêmica e 

melhorar a eficiência e eficácia dos cursos de graduação. Apresenta como objetivos: 

desenvolver estudos sobre o perfil dos formados nos Cursos de Graduação da USP; conhecer a 

atividade profissional atual e trajetória ocupacional dos egressos; identificar sua apreciação 

sobre a formação possibilitada pela universidade e buscar compreender possíveis variáveis 

intervenientes nas suas escolhas e destinos ocupacionais. (OLIVEIRA e SOUZA, 2004 apud 

MEIRA e KURCGANT 2009, p. 484). 

Desse modo, faz-se pertinente, a criação de sistemas de avaliação ininterruptos de 

egressos servindo como salvaguarda às pretensões das instituições de ensino enquanto 

centro de excelência e responsabilidade social na formação de seus titulados, sendo eles 

profissionais atuantes no mercado de trabalho. 
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2.5 Capital Humano e Educação 

 

Porque investir em capital humano? Essa é a pergunta de Doyle 1994 (p. 218), ao 

que responde explicando que a expectativa de retornos que excedam o custo do 

investimento é o fator decisivo na aplicação desta teoria. Ele afirma não haver surpresas 

com tal fenômeno, pois esse é o resultado do trabalho de teóricos de Theodore Schultz e 

Gary Becker, ganhadores do prêmio Nobel de Economia em 1979 e 1992, respectivamente. 

A riqueza de uma nação é o seu povo, destacando a inteligência humana acima de 

costas fortes e mãos hábeis, assim afirmava Adam Smith no ano de 1776, em sua obra 

clássica “A Riqueza das Nações". 

Ele explorava conceitos que defendiam o investimento no ser humano como 

garantia de retorno. (BAPTISTE, 2001, p.185) confirma isso acrescentando que ainda no 

século 18 o economista Adam Smith já havia introduzido a noção de seres humanos como 

capital e conta que, apesar de sua longa história, a teoria dos seres humanos como capital 

manteve-se relativamente pouco desenvolvida no século 20. 

Quando qualquer máquina cara é construída, o extraordinário trabalho a ser 

realizado por ela antes que ela sofra o desgaste, vai repor o capital nela investido 

com, pelo menos, os lucros ordinários, como se espera.  Um homem educado à 

custa de muito trabalho e tempo para qualquer uma dessas aplicações que, 

requerem destreza extraordinária e habilidade, pode ser comparado a uma dessas 

máquinas caras. Espera-se que o trabalho que ele aprende a realizar, com salários 

superiores àqueles normais de trabalho comum, substitua o gasto em sua 

educação, com pelo menos os lucros normais de um capital igualmente valioso.  

Ele deve fazer isso em um prazo razoável, levando em conta a duração muito 

incerta da vida humana, da mesma forma quanto à duração mais certa da 

máquina. A diferença entre os salários de trabalho especializado do trabalho 

comum está baseada neste princípio. (ADAM SMITH 1776, capítulo 10; parte 

1). 

Noah (1988, p 415) descreve que na década de 1960, economistas discutiam sobre 

os benefícios da expansão educacional e desse movimento nasceu o conceito de capital 

humano,  desenvolvido por um grupo de economistas que, além de Theodore Schultz 

e Gary Becker, contava ainda com Jacob Mincer, Weisbrod  e Mark Blaug, cujas 

obras tornaram-se referência acadêmica para a promoção da educação como um 

investimento. 
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 Thedore Schultz, ainda ano de 1960, anunciava as ideias do capital humano como 

recorda explica Blaug (1976 p. 827), mas sua consolidação se deu dois anos mais tarde 

quando o Journal of Political Economy publicou seu suplemento a respeito do 

“Investimento no Ser Humano” em forma de educação. Este volume serviu de base para 

alguns artigos, além de ter sido usado nos capítulos preliminares da monografia de Gary 

Becker sobre Capital Humano em 1964, um clássico da literatura no assunto.  

Blaug (1975, p.2) vê a educação como um investimento não somente para o 

individuo, mas também para a sociedade como um todo, mesmo que não eleve a renda do 

de seu possuidor. 

As pessoas que receberam mais educação percebem, em média, rendimentos mais 

elevados do que aquelas que receberam menos, pelo menos quando se comparam pessoas 

da mesma idade ressalta Blaug (1975, p. 1). O autor conlcui que um acréscimo de 

educação é compensador e, sob a forma de rendimentos vitalícios mais altos, o custos em 

que incorrem os indivíduos ao adquirirem mais educação constituem um investimento em 

sua própria capacidade futura de ganhar.  

Blaug (1976, p 829) argumenta, entretanto, que, longe de ser uma ideia com pilares 

comuns, o capital humano representava mais do que uma teoria simples, implicando dizer 

que sua ideia é a de que pessoas investem em si mesmas de diversas maneiras, não pela 

satisfação presente, mas pelos retornos futuros. 

A teoria do Capital Humano foi alvo de contestações e desconfianças pelos 

cientistas da época. Becker (1993, p. 392) conta que é muito dificil imaginar o que ocorreu 

nos anos de 1950 e 1960, quando havia muita hostilidade com o termo Capital Humano, 

acusado de degradar as pessoas, tratando-as como máquinas, mas não cessou de buscar por 

explicações economicas mais aprofundadas. 

Becker (1992,  p. 43-44)  lembra que depois  um tempo ficou claro que a análise do 

capital humano pode ajudar a explicar muitas regularidades  mercados de trabalho e da 

economia em geral , algo que incluisse empresas, bem como indivíduos, eque poderiam 

considerar suas implicações macroeconómicas.  

O Capital humano não pode estar à parte do seu possuidor. Schultz (1960, p. 571) 

apresentou o capital humano como parte integral de uma pessoa, não podendo ser 

negociado ou tratado como propriedade e, assim mesmo, é uma forma de capital se presta 

serviços produtivos de valor para a economia. Schultz (1973, p.53) defendia a 

característica da inseparabilidade de indivíduo e capital humano, pois, sendo o capital 

dessa natureza, se achava configurado no homem.  
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Becker (1993, p.16) explica que os economistas consideram as despesas com 

educação, formação, assistência médica, como investimentos em capital humano e assim 

são chamadas porque as pessoas não podem ser separadas de seus conhecimentos, 

habilidades, saúde ou valores na forma como o são de seus ativos financeiros e físicos. 

Becker (1962 p. 9) desenvolveu implicações empíricas de investimentos no ser 

humano e estipulou que escolaridade, treinamento no trabalho, consumo de vitaminas, 

aquisição de informação econômica, concorrem para bem dos indivíduos, tornando-os 

capazes de conseguir rendimentos adequados. 

Ioschpe (2004, p.32) destaca que a obra de Becker em 1964 teceu várias 

considerações sobre treinamento no emprego, mostrando que o empregado é quem paga 

por esse treinamento com a redução no salário, com um valor proporcional a esse custo e 

futuramente, ao longo de sua carreira, obterá rendimentos superiores àqueles de pessoas 

não treinadas, já que produzirá mais.  

Para Becker (1992, 43), no capital humano,  os indivíduos decidem em sua 

educação, treinamento, assistência médica, e outras adições ao conhecimento e à saúde, 

pesando os custos e benefícios que incluem ganhos culturais e outros não monetários  além 

da melhoria na remuneração e nas ocupações, enquanto os custos geralmente dependem, 

principalmente, do valor da renúncia do tempo gasto com esses investimentos.  

As evidências sobre os benefícios econômicos de escolaridade e de 

formação também promoveram o capital humano nas discussões políticas. Becker (1992, p. 

44) relata que o problema de estimulo, crescimento e produtividade conseguiu grande 

atenção a ponto do capital humano ter relevância até mesmo na eleição presidencial nos 

Estados Unidos. 

O emblemático trabalho de Jacob Mincer em 1974 sobre a teoria do investimento 

em capital humano, segundo Chaves (2008 p.408), expõe a importância dos resultados 

apresentados, ao restringir a forma funcional do salário em conformidade com os modelos 

mais formais da teoria econômica e resultou  numa  função  que foi  chamada  função 

salário do capital humano. 

Mincer (1970, p. 1) afirma que a abordagem do capital humano está intimamente 

relacionada com o estudo da distribuição de renda: custos e retornos aos investimentos em 

capital humano são medidos em primeira instância, pelos diferenciais de salário. 

Consequentemente, há um crescente reconhecimento da importância do investimento nas 

pessoas como um princípio subjacente a análise teórica e empírica de distribuição de renda.  
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Moretto (2000, p.49) comenta que a função Minceriana de determinação dos 

rendimentos individuais, proposta por Jacob Mincer no início da década 1970, vem sendo 

amplamente utilizada como forma de verificação empírica da teoria do capital humano. 

Chaves (2008 p. 408) afirma que essa função tornou-se uma ferramenta  fundamental em 

pesquisa de salário e rendimento e um procedimento aceito em investigações que 

envolvem cálculos atuar iais para determinar o valor do salário perdido, para estudos sobre 

discriminação e  para elaborar políticas  educacionais baseadas nas estimativas das  taxas 

de retorno da educação.  

Becker (2008) afirma que o capital humano não é apenas o resultado da educação 

formal, mas inclui experiências e práticas de aprendizagem que ocorrem no ambiente 

empresarial, bem como a educação não formal, como cursos de formação específica que 

não fazem parte das tradicionais estruturas formais de educação. Assim, a experiência no 

mercado de trabalho e a formação profissionalizante orientada são teoricamente benéficas 

para aumento do capital humano.  

O autor entende que os novos avanços tecnológicos claramente são de pouco 

valor para os países que têm poucos trabalhadores qualificados, cuja maioria não 

sabe como usá-los. O crescimento econômico depende muito das sinergias entre o 

conhecimento novo e de capital humano, razão pela quais grandes aumentos em educação 

e formação têm acompanhado os principais avanços no conhecimento tecnológico em 

todos os países que alcançaram um crescimento econômico significativo.  

Becker (1996, p. 12) pondera que homens e mulheres querem respeito, 

reconhecimento, prestigio, aceitação e poder de suas famílias, amigos, pares. Consumo e 

outras atividades tem um componente social principal até certo ponto porque eles 

conseguiram seu lugar entre todos. Como resultado, pessoas geralmente escolhem 

restaurantes, vizinhança, escolas, livros para ler, opiniões políticas, comida ou lazer com 

vistas a agradar os parceiros e outros do seu meio social. 

O "capital humano", por vezes, sugere uma despersonalização do indivíduo e por 

vezes está associado com uma sociedade desumana que iguala os homens a máquinas. Para 

Heckman (2002, p.2) é exatamente o contrário.  O conceito de capital humano reconhece 

os seres humanos são tão ou mais importantes que o capital físico na criação de riqueza e 

gerando uma economia de sucesso. 
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Ioschpe (2004, p.37) recorda que os últimos 40 anos foram generosos com os pais 

da teoria do capital humano, pois deixou de ser acusada de “coisificação” do homem e de 

mercantilizar o saber, sendo hoje amplamente aceita em suas concepções sobre 

investimento em educação, posto que afeta a produtividade dos detentores desse capital no 

mercado de trabalho. 

Becker (2008) conclui que o crescimento de renda per capita de muitos países 

durante o século 19 se deu pela expansão cientifica e conhecimento técnico que aumenta a 

produtividade e outros insumos de produção e ressalta a crescente dependência da 

indústria por conhecimento especializado, o que aumenta muito o valor da 

educação, ensino técnico e treinamento empresarial como capital humano.  

Psacharopoulos e Woodhall (1997, p. 102) entendem que os recursos humanos são 

o fundamento da riqueza das nações. Capital e recursos naturais são fatores passivos 

de produção, os seres humanos são aqueles que acumulam capital, exploram os recursos 

naturais, constroem a organização social, econômica e política, e puxam o 

desenvolvimento nacional.  
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3 DESCRIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESTUDADAS 

3.1 Universidade Federal do Amazonas - UFAM 

 

A Universidade Federal do Amazonas é considerada a primeira universidade 

brasileira. Criada em 1909, teve como origem a Escola Universitária Livre de Manáos. Em 

1913 passou a se chamar Universidade de Manaus, com cursos oferecidos nas áreas de 

direto, odontologia e agronomia, porém em 1926 ocorreu a sua desativação restando-lhe 

apenas a faculdade de direito. Em 1962 recebeu a denominação de Universidade Federal 

do Amazonas. (UFAM, 2011). 

A Universidade oferece 51 cursos de graduação e 19 de pós-graduação em nível de 

mestrado, sendo 13 credenciados pela CAPES, um em nível de doutorado e cerca de trinta 

na modalidade lato sensu.  O curso de mestrado profissional teve início em 2006. (UFAM, 

2011).  

As linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação são: contabilidade para 

usuários externos e cinanças; gestão e contabilidade gerencial e gestão do desenvolvimento 

sócio-ambiental (UFAM, 2011). 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2011) 

em seu sistema de mestrado e doutorado reconhecidos, informa que o Programa de Pós 

Graduação em Contabilidade e Controladoria da UFAM visa contribuir para a formação de 

docentes para treinamento de profissionais nas empresas e Universidade e pesquisadores 

no campo das Ciências Contábeis e Controladoria.  

 

3.2 Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

Com mais 50 anos de atividades, fruto da grande mobilização pública, a 

Universidade Federal do Ceará (UFC) foi criada em 1954, em Fortaleza, tendo na sua 

estrutura educacional inicial a Escola de Agronomia além das faculdades de Direito, 

Medicina, Farmácia e Odontologia. Tem como lema “o universal pelo regional”, para 

manter o compromisso com os problemas locais sem se esquecer de sua visão global, 

fortalecendo seu objetivo de ser uma instituição referência nos ensino de graduação e pós-

graduação (UFC, 2011). 
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O Mestrado Profissional em Administração e Controladoria foi criado em 2003, 

fruto da necessidade de se formar recursos humanos para o mercado de trabalho, com uma 

orientação diferenciada do Mestrado Acadêmico tradicional, já que buscou desde o 

princípio, a efetividade da sustentabilidade, o desenvolvimento e a competitividade das 

organizações do Estado. As seguintes linhas de pesquisa integram o curso de mestrado 

profissional: Contabilidade, controladoria e finanças; estratégia e sustentabilidade; estudos 

organizacionais e gestão de pessoas. (UFC, 2011). 

 

3.3 Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM 

 

O Mackenzie iniciou suas atividades na cidade de São Paulo em 1870, por 

missionários Presbiterianos americanos que buscaram apresentar propostas diferentes e 

desafiadoras na implantação de classes mistas, na prática do esporte e aceitação de 

qualquer aluno sem nenhum tipo de preconceito, com educação baseada na moral 

Evangélica e nos preceitos da Bíblia (GARCEZ, 1970 p.3-22).  

Em seu balanço social de 2010 é traçada uma linha cronológica com os principais 

marcos desde a sua fundação. Dentre esses é importante destacar os primeiros cursos de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu criados em 1991. Atualmente são sete os cursos de 

Doutorado e dez os de Mestrado, todos recomendados pela CAPES, sendo dois deles com 

orientação profissional. (MACKENZIE, 2011) 

A área de concentração do Mestrado Profissional é Controladoria Empresarial 

desdobrada em duas linhas de pesquisas: Contabilidade para usuários internos e 

Contabilidade para usuários externos, das quais são desenvolvidos os projetos de pesquisa 

dos professores e dos alunos. As disciplinas do curso também se vinculam a essas linhas de 

pesquisa, reconhecido pela CAPES em agosto de 2007. (MACKENZIE, 2011) 

O relatório fornecido pelo Mackenzie no ano de 2010 destacam algumas das suas 

principais informações educacionais:  

 32.027 alunos da Graduação 

 6.036 alunos da Pós-Graduação 

 1361 Professores 
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3.4 Fucape Business School 

 

A Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e 

Finanças (FUCAPE) foi criada no ano 2000, com o apoio da Fundação Instituto de 

Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), fundação ligada a Universidade 

de São Paulo (USP), e tem como visão ser um centro de referência de pesquisa, ensino e 

ética no estudo da Ciência Contábil, Administração, Economia e Finanças. (FUCAPE 

2011) 

Seguindo a lógica inversa das outras instituições, implantou o curso de mestrado 

em ciências contábeis em 2001, com um corpo docente formado por professores doutores. 

Posteriormente implementou os cursos de MBA e em seguida o curso de graduação 

contador global, inédito no Brasil, formulado de acordo com as diretrizes sugeridas pela 

Organização das Nações Unidas. (FUCAPE, 2011). 

O curso de mestrado profissional em ciências contábeis da FUCAPE é composto de 

três áreas de concentração em contabilidade e finanças e três linhas de pesquisa: 

contabilidade gerencial e tributária; finanças e mercado financeiro e contabilidade e 

controladoria pública. Este vem sendo desenvolvido de forma integrada ao curso de 

ciências contábeis (doutorado e mestrado acadêmico), principalmente por ter sido a gênese 

deste, presando pelo alinhamento que pode ser observado entre as linhas dos projetos de 

pesquisa e as disciplinas comuns (FUCAPE, 2011).  

O planejamento do curso aponta para busca pela internacionalização e aumento de 

produção científica qualificada. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto aos objetivos para esse estudo foi utilizada a forma a descritiva, que tem 

por meta identificar situações, atitudes ou opiniões dentro da ambiente da população 

estudada. Para Gil (2002, p. 42), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição de características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis, de modo que a característica mais significativa 

está na utilização de técnicas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. 

O método utilizado nesse trabalho foi o quantitativo que, no parecer de Fachin 

(2001, p. 46), se fundamenta nos conjuntos de procedimentos apoiados na teoria da 

amostragem e, como tal, é indispensável no estudo de certos aspectos da realidade social 

em que se pretenda medir o grau de correlação entre dois ou mais fenômenos. 

O instrumento de coleta utilizado foi o questionário (Apêndice I) em formato 

eletrônico, com perguntas fechadas e estruturadas, apresentando algumas delas em formato 

aberto, com a possibilidade de respostas explicativas, limitando o número caracteres. O 

questionário utilizado foi adaptado de Cunha (2007). Cervo e Bervian (1996, p.138) 

entendem que a impessoalidade de um questionário garante uma avaliação imparcial das 

situações. Severino (2007, p. 125) esclarece que “as questões devem ser pertinentes ao 

objeto e claramente formuladas, de modo a serem bem compreendidas pelos sujeitos”.  

O questionário foi enviado para as quatro universidades, sendo que, em duas delas 

por intermédio de sua coordenação do Programa de Pós-Graduação "Stricto Sensu". Nas 

outras duas, o survey foi enviado diretamente para os egressos dos cursos, via e-mail, 

contendo uma carta de apresentação e o link que dava acesso à página do sitio que 

hospedava o inquérito. 

Uma das universidades não permitiu a utilização da lista de e-mails de seus 

egressos, de modo que a captação dos endereços eletrônicos teve que ser feita por meio de 

pesquisa nominal na plataforma Lattes, entretanto, muitos currículos estavam 

desatualizados, o que acabou tornando ainda mais árdua a tarefa de contatar cada um dos 

titulados. Ao final dessa busca pelos egressos desta universidade, 90% dos titulados 

tiveram seus e-mails identificados. O envio dos questionários foi feito entre os meses de 

abril e maio de 2012.  
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A população e amostra foram os egressos dos cursos de MP em quatro 

universidades que oferecem mestrados profissionais. A característica em comum é serem 

egressos dos programas desenvolvidos pelas instituições que os selecionaram. Elas 

representam as únicas instituições a oferecer o mestrado profissional nas áreas de 

controladoria e ciências contábeis.  

 Nesta etapa utilizou-se a análise fatorial que, de acordo Para Hair et al. (2005, p. 

91), tem como propósito principal definir a estrutura subjacente em uma matriz de dados, 

abordando o problema de analisar as correlações entre um grande número de variáveis (por 

exemplo, respostas de um questionário), definindo um conjunto de fatores comuns. 

Malhotra (2001, p. 504) defende que a análise fatorial é um nome genérico que 

engloba uma classe de processos utilizados para redução e sumarização dos dados. Para o 

autor, as relações entre conjuntos de muitas variáveis inter-relacionadas são representadas 

em termos de alguns fatores fundamentais.  

No processamento da análise fatorial, a primeira providência é a avaliação da 

amostra e testagem de sua adequação à técnica. Assim, para o teste de adequação da 

amostra (Measure of Sample Adequacy – MSA), utilizou-se o indicador de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO), índice este que segundo Favero et al. (2009, p.241) deve apresentar valor 

superior a 0,7 para amostras boas. Valores entre 0,6 e 0,7 são razoáveis e abaixo de 0,6 são 

considerados como inadequados para a análise fatorial, segundo os autores. 

Segundo Hair et al. (2005), um dos principais subprodutos da análise fatorial é a 

“matriz de fatores extraídos”. Para os autores, a matriz de fatores agrupa as variáveis por 

fatores individuais, atribuindo o peso (carga fatorial) de cada variável na composição de 

cada fator. Assim, é possível identificar, na formação de cada fator, quanto cada variável 

contribuiu com sua formação. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para este estudo foram enviados 412 e-mails (tabela 1) para as quatro universidades 

envolvidas no estudo, durante os meses de abril a maio. O sistema de coleta do site que 

hospeda o questionário computou 140 respostas completas e válidas, representando 34% da 

população contatada. 

A análise fatorial (AF) foi aplicada em três etapas. Em cada uma delas foi feita uma 

análise geral com os dados das quatro universidades, sendo, posteriormente utilizada de 

forma separada para cada amostra das três universidades, já que a Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) apresentou um número pequeno de participantes para ser processada 

pela técnica. 

Na primeira etapa do processamento da análise fatorial, o contexto referia-se aos 

“Fatores que influenciaram o pretendente na decisão de ingressar no Mestrado 

Profissional”.  

Na segunda etapa buscou-se descobrir os fatores que representassem as “Alterações 

ocorridas após a conclusão do Mestrado Profissional”. O processamento foi feito, 

inicialmente, com a amostra integral, seguido pelo processamento individual, por 

universidade. 

Na terceira etapa a pesquisa analisou os fatores relacionados à “Contribuição 

Prática do Curso”. Nessa fase a análise extraiu apenas um fator e, por essa razão, a AF foi 

aplicada na amostra integral e não por universidade. 

Seguem-se alguns dados referentes à amostra geral utilizada neste trabalho. A 

tabela 1 indica a distribuição dos respondentes das quatro universidades que participaram 

da pesquisa, assim como envio total de e-mails por instituição e os questionários que foram 

efetivamente preenchidos. 

Tabela 1. Número de questionários respondidos pelas universidades: 

UNIVERSIDADES / ESTADO ENVIOS CONCLUÍDOS % RESPOSTAS 

FUCAPE – ES 220 68 31% 

UFC – CE 122 37 30% 

MACKENZIE – SP 48 23 48% 

UFAM - AM 22 12 55% 

TOTAL 412 140  

Fonte: O Autor  
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Alguns dados gerais dos respondentes são mostrados no gráfico1, tabela 2 e tabela 

3. A divisão dos participantes no gráfico 1 é ampla. Percebe-se que o maior grupo de 

mestrandos se encaixa na faixa dos 31 aos 40 anos (26% e 19%), representando 45% de 

todos os respondentes. O segundo maior grupo considera pessoas de 41 a 50 anos (12% e 

15%), com 27%. Os participantes com idades entre 41 e 65*(idade máxima identificada 

entre os participantes) são 16%. Finalmente, os respondentes com idade inferior a 30 anos 

tem participação de 12%. 

Gráfico 1. Faixa etária dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na tabela 2, os percentuais mostram a participação masculina em 64% e as 

mulheres  com 36%. Infere-se, entretanto, que este número estará bastante alterado nos 

próximos anos, já que a participação da mulher no mercado trabalho está crescendo 

rapidamente OIT (2008), o que refletirá sensivelmente no perfil da formação educacional. 

Tabela 2. Gênero dos participantes da pesquisa 

Gênero 

Feminino 35.9% 

Masculino 64.1% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na tabela 3 os casados representam a maioria da amostra, com a faixa etária 

pesando nesta distribuição. Cerca 62,9% dos participantes estão acima dos 31 anos e 5,7% 

com idade até 30 anos são casados. 

Tabela 3. Perfil Demográfico dos participantes da pesquisa 

Estado Civil / Idade 

Idade Solteiro Casado Divorciado 

26 a 30 5,7 5,7 1,43 

31 a 60 21,43 62,9 2,84 

Total 27,13 68,6 4,27 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.1 Fatores Relacionados à Escolha do Curso (Ingresso) 

 

Nessa parte foi usada a análise fatorial com o uso do sistema SPSS v.20, com todas 

as variáveis originais representadas pelas assertivas do questionário eletrônico utilizado. 

Na primeira análise, a lista de fatores mostra as possíveis influencias no processo de 

decisão para o ingresso do candidato no Mestrado Profissional. Optou-se por retirar dessa 

etapa a variável 1 (corrigir deficiências da graduação e/ou outros cursos), já que diminuía o 

valor do KMO, assim como a variância explicada.  

No processamento da análise fatorial, os dados colhidos foram agrupados em um 

conjunto de variáveis correlacionadas de maneira a reduzir e facilitar a interpretação dos 

mesmos. Na análise da medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), índice que mede 

adequação da amostra, o resultado chegou a 0,770, atestando a sua validade para a 

continuidade da análise fatorial (Tabela 4). Favero et al. (2009, p.241) preconizam que 

quanto mais próximo de 1 é o seu valor, mais adequado é a utilização da técnica. 

Tabela 4. Medida de Adequação da Amostra 

Medida de Adequação da Amostra - Kaiser-Meyer-Olkin. ,770 

Teste  de Esfericidade de Bartlett 

Qui-Quadrado Aprox. 1306,258 

Graus de liberdade 105 

Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa  

A aplicação da técnica de analise fatorial nas 15 variáveis restantes, resultou na 

extração de 4 fatores (Tabela 5), pelo método de extração de análise de componentes 

principais. Favero et al. (2009, p. 243) ressaltam que este método considera a variância 

total dos dados. A rotação escolhida foi a Varimax, sendo mais utilizada por permitir que 

uma variável seja facilmente identificada com um único fator, como descrito no trabalho 

Corrar et al., (2007, p.89).  
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Tabela 5. Matriz Rotacionada de Fatores (Ingresso) – Todos Cursos 

 
Fatores 

F1 F2 F3 F4 

VI15 ,922       

VI14 ,908       

VI13 ,871       

VI12 ,598     

VI16 ,508       

VI10   ,856     

VI09   ,852     

VI03   ,831     

VI02   ,756     

VI04     ,769   

VI05    ,740   

VI6    ,688   

VI08       ,814 

VI07       ,778 

VI11       ,629 

Fonte: Dados da pesquisa 

As variáveis das quais os quatro fatores foram extraídos apresentaram uma 

variância acumulada de 72,09% (Tabela 6), considerada como adequada visto que o valor 

de corte é de 50%. Segundo Corrar et al.(2007, p.86) o critério de autovalor mede  o grau 

de explicação atingido pelos fatores (4) calculados pela Análise fatorial. 
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Tabela 6. Total da Variância Explicada pelos 4 fatores de Ingresso 

Fatores 
Auto-Valores Soma do Quadrado das Cargas Rotacionadas 

Total % da Variância Cumulativo % Total % da Variância Cumulativo % 

FI1 4,998 33,319 33,319 3,424 22,824 22,824 

FI2 3,170 21,133 54,452 3,112 20,746 43,570 

FI3 1,395 9,298 63,750 2,321 15,470 59,041 

FI4 1,251 8,342 72,092 1,958 13,052 72,092 

Fonte: Dados da pesquisa 

No quadro 1 podem ser visualizados os 4 fatores identificados com a análise 

fatorial, referentes à decisão de ingressar no mestrado profissional. Esses fatores são 

explicados na sequência. 

Quadro 1. Fatores de Ingresso Identificados  

Fatores que influenciaram na decisão de ingressar no Mestrado Profissional 

VI15 0,922 Melhorar Status 

FI1: Visibilidade e Fortalecimento 

Profissional 

VI14 0,908 Alcançar prestígio profissional 

VI13 0,871 Obter destaque profissional 

VI12 0,598 Obter estabilidade Profissional 

VI16 0,508 Mudar o estilo de vida 

VI10 0,856 Aprimorar a carreira de pesquisador 

FI2: Aprimoramento e Desenvolvimento em 

Docência e Pesquisa 

VI 09 0,852 Seguir a carreira de pesquisador 

VI03 0,831 Aprimorar carreira acadêmica 

VI02 0,756 Seguir carreira acadêmica 

VI04 0,769 Ampliar oportunidades de trabalho 

FI3: Empregabilidade e Aumento de Renda 

pela Competitividade Profissional 

VI05 0,740 Obter melhor nível de renda 

VI06 0,688 
Melhorar a competitividade 

profissional 

VI08 0,814 
Aprimorar a carreira profissional (não 

acadêmica) 
FI4: Fortalecer carreira profissional obtendo 

mais conhecimentos VI07 0,778 
Seguir a carreira profissional (não 

acadêmica) 

VI11 0,629 Obter mais conhecimentos 

Fonte: O autor  
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Fator 1 (FI1) – Visibilidade e Fortalecimento Profissional  

 

Esse fator mostra a busca por destaque e maior visibilidade, refletida na procura por 

educação formal, presumindo-se que a recompensa ao término do curso escolhido será a 

melhora nas condições de trabalho. Para o ingressante, o reconhecimento e a estabilidade 

profissional podem trazer transformações em seu estilo de vida. 

Uma possível explicação pode estar na ideia de que a educação é capaz de 

proporcionar todos os benefícios acima citados. De fato, essa teoria é confirmada nos 

trabalhos de Becker (1996, p. 12) quando afirma que homens e mulheres querem respeito, 

reconhecimento, prestigio, aceitação e poder. 

 

Fator 2 (FI2) - Aprimoramento e Desenvolvimento em Docência e Pesquisa 

 

A percepção da possibilidade que será aberta pelo curso de mestrado profissional 

faz o ingressante enxergar na suficiência de sua formação a possibilidade de atuação 

profissional na academia e na pesquisa, algo bastante atraente no mercado de trabalho. 

Esse pensamento ainda pode ser reforçado pela ideia de que o candidato ainda vê um 

mestrado profissional não muito diferente do mestrado acadêmico, o que ressalta a ideia de 

que a docência pode representar um segmento profissional sólido. 

De fato, atuar também na docência é algo garantido pelo MEC (2002) no Parecer 

CNE/CES 0079/2002, que confirma a prerrogativa de permitir que diplomados no 

mestrado profissional também possam lecionar. Castro (2005, p.20) relata que muitos 

alunos querem tanto a vocação profissional quanto a possibilidade de ter seus diplomas 

aceitos na sua carreira acadêmica e infere que essa é uma hipótese razoável por que supõe 

que o aluno típico pensa em uma dupla atuação: ensino e consultoria. 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

 

Fator 3 (FI3) - Empregabilidade e Aumento de Renda pela Competitividade 

Profissional 

Atualmente os países passam por varias transformações estruturais devido à crise 

econômica que derruba a atividade industrial ao redor do mundo já por anos subsequentes. 

Como consequência os postos de serviços estão cada vez mais escassos, entretanto, o 

Brasil esteve relativamente imune a essa crise por certo tempo e é possível que essa 

situação sinalize para o candidato um mercado ainda aquecido e próspero para quem deseja 

se consolidar profissionalmente. O ingressante, baseado nessa percepção, busca investir 

fortemente em educação para alcançar os benefícios do fator educação. 

Frigotto (1993, p. 41) prevê isso, definindo o conceito de capital humano ou os 

recursos humanos como a busca por investimento que uma nação faz ou os indivíduos 

fazem, na expectativa de retornos adicionais futuros. Becker (2008) complementa essa 

ideía e ressalta que a experiência no mercado de trabalho e a formação profissionalizante 

orientada são teoricamente benéficas para aumento do capital humano, enquanto Blaug 

(1975, p.1) esclarece que os custos em que incorrem os indivíduos ao adquirirem mais 

educação constituem um investimento em sua própria capacidade futura de ganhar.  

 

 

 

Fator 4 (FI4) - Fortalecer carreira profissional obtendo mais conhecimentos 

 

A correlação de variáveis nesse fator converge para a importância de reciclagem 

educacional como propulsora do objetivo de consolidar a carreira profissional pelo 

aprendizado constante. A educação, vista aqui como reciclagem de conhecimentos ou 

capital humano também pode ser afetada pela depreciação. Cysne (2011, p.48) explica que 

o capital humano está sujeito à depreciação externa e interna. A primeira ocorre quando 

inovações tecnológicas tornam parcial ou completamente obsoletos o conhecimento ou a 

habilidade adquirida, fato particularmente severo hoje em dia. A depreciação interna, por 

outro lado, associa- se à obsolescência intrínseca do bem de capital em questão porque 

envelhece e torna-se ineficiente com o passar do tempo. 
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Araujo e Borges (2006, p. 16) entendem que investir na qualificação é importante 

porque facilitar a aquisição de habilidade e conhecimentos para consolidar a competência 

profissional, especialmente porque o mundo muda rapidamente.  

 

5.1.1 FUCAPE – Fatores Relacionados à Escolha do Curso  

Com a finalidade de observar o resultado do estudo por instituição, optou-se pela 

estratificação da população usando o critério de separação por universidade. A análise 

fatorial foi aplicada em cada grupo de respondentes separadamente. A primeira 

universidade analisada foi a FUCAPE. Sua amostra representa 48% de todos os 

respondentes. Naturalmente esse percentual é devido à data de inicio do seu curso de 

mestrado profissional no ano de 2001  

A aplicação da técnica de analise fatorial nas 15 variáveis resultou na extração de 4 

fatores (Quadro  de fatores FUCAPE). A variável 1(corrigir deficiências da graduação e/ou 

outros cursos) foi retirada da pesquisa porque diminuía o valor do KMO e a variância 

explicada, tal qual ocorreu na amostra geral. Na análise da medida de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) o resultado chegou a 0,729 (Tabela 7), atestando a sua validade para a 

continuidade da análise fatorial, conforme indicado por Hair et al. (2005). 

 

Tabela 7. Medida de Adequação da Amostra FUCAPE 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de adequação da amostra. 0,729 

Teste de esfericidade 

de Bartlett 

Qui-Quadrado Aprox. 578.302 

Graus de liberdade 105 

Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A seguir estão quatro fatores são mostrados na tabela 8 seguindo padrão de 

distribuição da análise na amostra utilizada na amostra geral.  
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Tabela 8. Matriz Rotacionada de Fatores – FUCAPE 

  
Fatores 

F1 F2 F3 F4 

VI15 ,912       

VI13 ,858       

VI14 ,852       

VI12 ,721       

VI16 ,638       

VI10   ,877     

VI09   ,852     

VI03   ,802     

VI02   ,637     

VI04     ,799   

VI06     ,738   

VI05     ,611   

VI08       ,852 

VI 07       ,831 

VI 11       ,599 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os fatores extraídos apresentaram uma variância acumulada de 71,51% (Tabela 9), 

bastante similar à amostra geral, valor adequado por ser maior que 50% Hair et al. (2005) 

 

Tabela 9. Total da Variância Explicada pelos 4 fatores – FUCAPE 

Fatores 

Auto-Valores 
Soma do Quadrado das Cargas 

Rotacionadas 

Cumulativo % Total Cumulativo % Total 

Cumulativo 

% 

Cumulativo 

% 

F1 4.782 31.882 31.882 3.699 24.657 24.657 

F2 2.913 19.418 51.300 2.739 18.263 42.921 

F3 1.687 11.244 62.544 2.165 14.432 57.352 

F4 1.345 8.964 71.508 2.123 14.156 71.508 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No quadro 2, quatro fatores extraídos pelo método de AF foram nomeados 

seguindo a mesma nomenclatura da análise geral, permanecendo inalterados. 

Quadro 2. Fatores Identificados na FUCAPE 

Fatores que influenciam na decisão de ingressar no Mestrado Profissional  

VI15 0,912 Melhorar Status 

Fator 1  - Visibilidade e 

Fortalecimento Profissional 

VI13 0,858 Obter destaque profissional 

VI14 0,852 Alcançar prestígio profissional 

VIi12 0,721 Obter estabilidade Profissional 

VI16 0,638 Mudar o estilo de vida 

VIi10 0,877 Aprimorar a carreira de pesquisador 
Fator 2 - Aprimoramento e 

Desenvolvimento em 

Docência e Pesquisa 

VI09 0,852 Seguir a carreira de pesquisador 

VI03 0,802 Aprimorar carreira acadêmica 

VI02 0,637 Seguir carreira acadêmica 

VI04 0,799 Ampliar oportunidades de trabalho Fator 3 - Empregabilidade e 

Aumento de Renda pela 

Competitividade Profissional 

VI06 0,738 Melhorar a competitividade profissional 

VI05 0,611 Obter melhor nível de renda 

VI08 0,852 

Aprimorar a carreira profissional (não 

acadêmica) 
Fator 4 - Fortalecer carreira 

profissional obtendo mais 

conhecimentos 
VI07 0,831 Seguir a carreira profissional (não acadêmica) 

VI11 0,599 Obter mais conhecimentos 

Fonte: O autor 

A interpretação dos fatores relacionados aos egressos da FUCAPE apresenta 

resultados idênticos àqueles observados na amostra geral. Sua nomeação é a mesma usada 

para a análise geral. O KMO e a variância explicada são bastante próximos dos números da 

análise fatorial para todas as universidades. Uma possível explicação para esse resultado 

pode estar na amostra representativa de alunos desta universidade em particular, que 

participa com 48% dos respondentes deste estudo. A identificação dos fatores assim como 

a sua leitura nos leva a entender que as respostas sobre os “fatores que representam as 

influências no processo de decisão para o ingresso no MP” permanecem inalteradas para 

esse grupo de candidatos.  
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5.1.2 Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fatores Relacionados à Escolha 

do Curso 

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) obteve um resultado diferente daquele 

identificado na FUCAPE. Com um KMO de 0,764 três (Hair 2005) foram os fatores 

extraídos da análise fatorial. Optou-se por retirar do variável 11 do processo (Obter mais 

conhecimentos), pois prejudicava a variância explicada. 

Tabela 10. Medida de Adequação da Amostra UFC 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de adequação da amostra. 0,764 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Qui-Quadrado Aprox. 520.705 

Graus de liberdade 105 

Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os fatores extraídos apresentaram uma variância acumulada de 77,27% (Tabela 

11), bastante similar à amostra geral, também considerado aquequado por ser maior que 

50% Hair et al. (2005) 

Tabela 11. Total da Variância Explicada pelos 3 fatores – UFC 

Fatores 

Auto-Valores 
Soma do Quadrado das Cargas 

Rotacionadas 

Cumulativo % Total  
Cumulativo 

% 
Total  

F1 6.357 42.380 42.380 4.634 30.893 30.893 

F2 2.990 19.930 62.310 4.234 28.229 59.123 

F3 2.244 14.962 77.272 2.722 18.150 77.272 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A matriz rotacionada mostra a extração de três fatores, apresentando um fator a 

menos do que a análise geral. 

Tabela 12. Matriz Rotacionada de Fatores UFC 

Fatores  
Fatores 

1 2 3 

VI2 ,938     

VI 03 ,935     

VI 09 ,786     

VI 10 ,763     

VI 16 ,665     

VI 05 ,612     

VI 14   ,957   

VI 13   ,938   

VI 15   ,920   

VI 12   ,749   

VI 01   ,509   

VI 08     ,826 

VI 07     ,824 

VI 06     ,654 

VI 04     ,590 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No quadro 3, apresentam-se três fatores extraídos pelo método de AF foram 

nomeados seguindo a mesma nomenclatura da análise geral, permanecendo inalterados. 

Quadro 3. Fatores Identificados na UFC  

Fatores que influenciaram na decisão de ingressar no Mestrado Profissional 

VI02 0,938 Seguir carreira acadêmica 

Fator 1 - Docência e Pesquisa e 

complemento de renda 

VI03 0,935 Aprimorar carreira acadêmica 

VI09 0,786 Seguir a carreira de pesquisador 

VI10 0,763 Aprimorar a carreira de pesquisador 

VI16 0,665 Mudar o estilo de vida 

VI05 0,612 Obter melhor nível de renda 

VI14 0,957 Alcançar prestígio profissional 

Fator 2 - Prestígio e Destaque  

Profissional 

VI13 0,938 Obter destaque profissional 

VI15 0,920 Melhorar Status 

VI12 0,749 Obter estabilidade Profissional 

VI1 0,509 

Corrigir deficiências da graduação e/ou 

outros cursos 

VI08 0,826 
Aprimorar a carreira profissional (não 

acadêmica) 

Fator 3 - Realização e 

Consolidação Profissional 

VI07 0,824 
Seguir a carreira profissional (não 

acadêmica) 

VI06 0,654 Melhorar a competitividade profissional 

VI04 0,590 
Ampliar oportunidades de trabalho 

 

Fonte: O autor 

A amostra de egressos analisada na UFC era menor do que aquela verificada na 

FUCAPE, aproximadamente 26.% do total de respondentes. Três fatores foram mantidos e 

a ausência de um deles pode ter como causa o número menor de participantes no survey 

enviado às universidades. A grande novidade neste resultado fica por conta do fator 1 

(Docência  e Pesquisa e complemento de renda), afinal porque a variável “oportunidade na 

docência e pesquisa” se correlaciona com “renda” e com a “expectativa de mudança de 

estilo de vida”? 
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Percebe-se que a divisão das áreas em que os profissionais atuam, mostra que a 

docência possui um número representativo e crescente de pessoas dentro das carreiras 

disponíveis no mercado. Uma possível explicação para essa percepção pode estar na 

possibilidade de duplo vínculo por parte dos formados, atuando tanto no mercado quanto 

na docência, o que pode se apresentar como uma tendência em evolução dada a natureza 

prática e flexível do mestrado profissional. 

 

5.1.3 Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) - Fatores Relacionados à 

Escolha do Curso 

 

A análise com os egressos da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPB) 

apresentou 3 fatores extraídos das variáveis incluídas neste estudo. 

O KMO em (tabela 13) 0,649 do Mackenzie é o mais baixo de todas as análises de 

fatores que influenciam a percepção para ingresso no mestrado, mesmo com a retirada das 

variáveis 3, 9, 10, 16 (aprimorar carreira acadêmica; seguir a carreira de pesquisador; 

aprimorar a carreira de pesquisador mudar o estilo de vida). 

Tabela 13. Medida de Adequação da Amostra – UPM 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin. ,649 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Qui-Quadrado Aprox. 241.978 

Graus de liberdade 66 

Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os três fatores extraídos possuem uma variância acumulada de 74,05% (Tabela 3), 

bastante similar à amostra geral, valor adequado por ser maior que 50% Hair et al. (2005) 

 

 

Tabela 14. Total da Variância Explicada pelos 3 fatores - UPM 

Componentes 

Auto-Valores 
Soma do Quadrado das Cargas 

Rotacionadas 

Cumulativo 

% 
Total  

Cumulativo 

% 
Total  

1 5.864 48.863 48.863 3.852 32.103 32.103 

2 1.673 13.941 62.804 2.903 24.189 56.292 

3 1.350 11.247 74.051 2.131 17.759 74.051 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Procedeu-se a nomeação dos três fatores mantendo a tendência das respostas, mas 

com uma diferença na natureza da ocupação, conforme indicado no quadro 4. 

Quadro 4. Fatores Identificados na UPM  

Fatores que influenciaram na decisão de ingressar no Mestrado Profissional 

VI15 0,837 Melhorar Status 

Fator 1 - Visibilidade e solidez 

Profissional e aprofundamento de 

conhecimentos 

VI14 0,826 Alcançar prestígio profissional 

VI13 0,822 Obter destaque profissional 

VI11 0,685 Obter mais conhecimentos 

VI01 0,682 

Corrigir deficiências da graduação e/ou outros 

cursos 

VI06 0,638 Melhorar a competitividade profissional 

        

        

VI05 0,869 Obter melhor nível de renda Fator 2 - Aumento de renda 

salarial, estabilidade e aumento 

de oferta de trabalho 

VI12 0,722 Obter estabilidade Profissional 

VI04 0,688 Ampliar oportunidades de trabalho 

        

       

VI02 0,847 Seguir carreira acadêmica 

Fator 3 - Diversidade de 

empregabilidade 

VI07 0,678 Seguir a carreira profissional (não acadêmica) 

VI08 0,573 Aprimorar a carreira profissional (não 

acadêmica) 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

A amostra de participantes da UPM representa 16,43% do total de respondentes, 

mas o que fica visível é que para esta instituição a análise fatorial só foi possível devido à 

ausência do fator sobre docência e pesquisa, algo que está presente nas análises das outras 

duas universidades citadas anteriormente, como uma oportunidade forte de colocação 

profissional. As possíveis explicações para esse fato podem estar no tamanho da amostra, 

dificultando uma análise mais acurada da tendência do estudo, ou mesmo, pelas 

características dos respondentes oriundos de empresas e que, aparentemente não seguem 

para academia como ocorre em outras regiões. 
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5.1.4 Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Fatores Relacionados à 

Escolha do Curso 

 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), não teve sua análise fatorial 

concluída separadamente já que sua amostra representou apenas 5% do total dos 

respondentes do questionário, um número pequeno, embora esteja representada na 

abordagem da análise geral da pesquisa. A impossibilidade da análise deveu-se ao valor de 

KMO obtido (< 0,5), que é considerado inadequado para a análise fatorial (HAIR et al., 

2005). 

 

5.2 Fatores Relacionados às Contribuições Percebidas após a Conclusão do 

Curso 

 

Neste subitem apresenta-se aos fatores representativos das mudanças provocadas 

pelo mestrado profissional após a sua conclusão. Utilizou-se a análise fatorial com as 22 

variáveis originais apresentadas pelas assertivas do questionário eletrônico utilizado. Em 

uma primeira análise, consideram-se os dados gerais do egresso com 140 respondentes das 

quatro universidades incuidas nesta pesquisa. Posterirormente apresentam-se os dados 

individuais por Universidade. 

 

5.2.1 Fatores Relacionados às Contribuições do Curso (Todos os Cursos) 

 

Na análise da medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) o resultado chegou a 0,898, 

atestando a sua validade para a continuidade da análise fatorial, conforme recomendado 

por Hair et al. (2005). 

Tabela 15. Medida de Adequação da Amostra 

Medida de adequação da amostra  Kaiser-Meyer-Olkin. 0,898 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 
Qui-Quadrado Aprox. 2.155.927 

  Graus de liberdade 231 

  Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A variância média acumulada é de 67,76% para os quatro fatores extraídos, que 

segundo Hair et al. (2005) recomendam valores de corte superiores a 50%. 

Tabela 16. Total da Variância Explicada pelos quatro fatores 

Fatores 

Auto-Valores Soma do Quadrado das Cargas Rotacionadas 

Cumulativo 

% Total   Cumulativo % Total   

FP01 10.594 48.153 48.153 4.864 22.111 22.111 

FP02 1.742 7.919 56.072 4.042 18.372 40.483 

FP03 1.429 6.494 62.566 3.046 13.845 54.328 

FP04 1.143 5.196 67.761 2.955 13.434 67.761 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A seguir estão indicados os quatro fatores (Tabela 17) são mostrados na tabela 17, 

seguindo padrão de distribuição da análise na amostra utilizada na amostra geral.  

 

Tabela 17. Matriz Rotacionada de Fatores 

  
Fatores 

F1 F2 F3 F4 

VP17 ,763       

VP16 ,743       

VP10 ,671       

VP09 ,670       

VP06 ,658       

VP15 ,651       

VP04 ,637       

VP20 ,540       

VP13 ,532       

VP12   ,788     

VP02   ,745     

VP03   ,667     

VP01   ,664     

VP05   ,494     

VP11     ,787   

VP07     ,753   

VP18     ,660   

VP22     ,635   

VP08     ,552   

VP19       ,841 

VP21       ,656 

VP14       ,648 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No quadro 5 podem ser visualizados os 4 fatores identificados com a análise 

fatorial referentes à decisão de ingressar no mestrado profissional. Esses fatores são 

explicados na sequência. 

 

Quadro 5. Fatores Identificados – Amostra geral  

Fatores representativos das mudanças provocadas pelo mestrado profissional após a sua 

conclusão 

VP17 0,763 Diferenciação profissional 

FP1 - Consolidação e 

Visibilidade Profissional e 

Desenvolvimento Cognitivo 

VP16 0,743 Amadurecimento pessoal 

VP10 0,671 Reconhecimento profissional 

VP09 0,670 Visibilidade Profissional 

VP06 0,658 Competência Profissional 

VP15 0,651 

Habilidades cognitivas (memória, raciocínio e 

percepção) 

VP04 0,637 Prestígio 

VP20 0,540 Autonomia profissional 

VP13 0,532 

Oportunidade na carreira profissional (não 

acadêmica) 

VP12 0,788 Remuneração 

FP2 - Salário e ampliação de 

oportunidades profissionais 

VP02 0,745 Empregabilidade 

VP03 0,667 Estabilidade Profissional 

VP01 0,664 Área de Atuação 

VP05 0,494 Desenvolvimento social 

VP11 0,787 Reconhecimento Acadêmico 

FP3 - Reconhecimento, 

Fortalecimento da Iniciativa 

Acadêmica e Carreira na 

Docência 

VP07 0,753 Produção Acadêmica 

VP18 0,66 Perspectiva em cursar o doutorado 

VP22 0,635 Oportunidade na carreira acadêmica 

VP08 0,552 
Produção tecnológica* (cursos, pareceres, 

consultoria) 

VP19 0,841 Responsabilidade social 
FP4 - Consciência Social e  

trabalho em equipe 
VP21 0,656 Habilidade de trabalho em equipe 

VP14 0,648 Estilo de vida 

Fonte: O autor 
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Fator 1 (FP1) - Consolidação e Visibilidade Profissional e Desenvolvimento Cognitivo 

Em sua percepção, o egresso do MP mostra que houve crescimento e 

fortalecimento profissional, conferindo-lhe destaque, valorização, além de um leque de 

chances em sua área. O respondente sente ainda que melhorou suas habilidades, incluindo 

aquelas cognitivas, desenvolvidas após a formação no curso. Isso está alinhado com o que 

diz a teoria do capital humano ao presumir que pessoas que investem em educação têm 

conseguido melhores colocações, salários, dentre outras coisas. Após o término MP, 80% 

das pessoas fizeram novos cursos, entendendo que a reciclagem é fundamental para 

agregar valor ao conhecimento. Keeley (2007, p.3) destaca que o avanço da globalização, 

traz com ela a necessidade de habilidades e adaptação de modo que a importância do 

capital humano crescerá muito nos próximos anos. O autor esclarece ainda que mesmo nos 

países mais desenvolvidos as pessoas interrompem esse investimento em educação, o que 

as coloca à margem da tendência social e econômica. 

Fator 2 (FP2) - Salário e ampliação de oportunidades profissionais 

A condição de profissional qualificado confere ao egresso a oportunidade de 

aumentos dependendo da política de investimento em recursos humanos adotada pela 

empresa. São muitas as companhias que estimulam as iniciativas em educação para os 

participantes do seu staff.  Esta pesquisa mostra que 100% dos egressos tiveram aumento 

no nível de renda, quase 60% deles teve ao menos 10% de aumento. A empregabilidade 

também é outra característica de pessoas com maior formação, com o título de mestre em 

uma área específica, por exemplo. Keeley (2007, p.3) esclarece que a educação é o fator 

chave na formação de capital humano. Pessoas com melhor educação tendem a se 

beneficiar com rendimentos mais elevados, um benefício que também se reflete na 

melhoria do crescimento econômico. 
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Fator 3 (FP3) - Reconhecimento, Fortalecimento da Iniciativa Acadêmica e Carreira 

na Docência 

Essa é uma condição inerente à formação no mestrado profissional que habilita o 

egresso trabalhar também na academia, atuando como professor ou pesquisador. A CAPES 

permite essa condição pelo diploma conferido ao aluno do mestrado com orientação 

profissional, autorizando-o a atuar como professor nas mesmas condições de quem tem um 

diploma no mestrado acadêmico. Nos dados dos egressos, hoje 27% deles atua na 

academia, contra apenas 15% no início do curso. Uma possível explicação para esse 

crescimento é que a possibilidade de duplo vínculo é real e bastante acessível. 

 

Fator 4 (FP4)  - Consciência Social e trabalho em equipe 

 

Keeley (2007, p.2) afirma que o crescimento econômico é apenas parte da equação 

do capital humano. Educação traz outros benefícios para o indivíduo, também: As pessoas 

com maior escolaridade são mais propensas a serem voluntárias para grupos da 

comunidade, associações, dentre outras coisas. Infere-se que essa percepção de consciência 

de grupo fica mais forte após o mestrado. A natureza da profissão e a responsabilidade de 

lidar com pessoas, trabalhando em grupo ou dirigindo-as, na área acadêmica ou na área 

privada, pode aguçar essa percepção.  
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5.2.2 Fatores Relacionados às Contribuições do Curso– FUCAPE 

 

Este tópico refere-se aos fatores representativos das mudanças provocadas pelo 

mestrado profissional após a sua conclusão na FUCAPE - ES. Na análise da medida de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) o resultado chegou a 0,796, atestando a sua validade para a 

continuidade da análise fatorial, conforme indicado por Hair et al. (2005). 

 

Tabela 18. Medida de Adequação da Amostra – FUCAPE 

Medida de adequação da amostra  Kaiser-Meyer-Olkin. 0,796 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 
Qui-Quadrado Aprox. 1.014.563 

  Graus de liberdade 231 

  Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A análise da variância acumulada é de 71,23% para os cinco fatores extraídos, valor 

adequado por ser maior que 50% Hair et al. (2005) 

Tabela 19. Total da Variância Explicada pelos quatro fatores FUCAPE 

Fatores 

Auto-Valores Soma do Quadrado das Cargas Rotacionadas 

Cumulativo 

% 
Total   

Cumulativo 

% 
Total   

FP1 9.560 43.456 43.456 4.508 20.493 20.493 

FP2 2.235 10.159 53.615 3.390 15.411 35.904 

FP3 1.549 7.039 60.654 2.787 12.669 48.572 

FP4 1.291 5.868 66.522 2.614 11.883 60.455 

FP5 1.036 4.709 71.231 2.371 10.775 71.231 

Fonte: Dados da pesquisa 

A seguir estão indicados (Tabela 20) cinco fatores são mostrados na tabela 20, 

seguindo padrão de distribuição da análise na amostra utilizada na amostra geral.  

Tabela 20. Matriz Rotacionada de Fatores – FUCAPE 

  
Fatores 

1 2 3 4 5 

VP09 ,818         

VP10 ,817         

VP05 ,658         

VP04 ,637         

VP11 ,633         

VP03 ,530         

VP19   , 762       

VP13   ,653       

VP21   ,642       

VP14   ,641       

VP20   ,585       

VP08   ,563       

VP01     ,773     

VP02     ,742     

VP12     ,657     

VP16       ,726   

VP06       ,647   

VP17       ,557   

VP15       ,520   

VP18         ,775 

VP07         ,655 

VP22         ,556 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No quadro 6 podem ser visualizados os 5 fatores identificados com a análise 

fatorial, referentes à decisão de ingressar no mestrado profissional. Esses fatores são 

explicados na sequência. 

 

Quadro 6. Fatores Identificados – FUCAPE 

Fatores representativos das mudanças provocadas pelo mestrado profissional após a sua conclusão 

VP09 0,818 Visibilidade Profissional 

Fator 1 - Visibilidade Profissional e 

Crescimento Pessoal 

VP10 0,817 Reconhecimento profissional 

VP05 0,658 Desenvolvimento social 

VP04 0,637 Prestígio 

VP11 0,633 Reconhecimento Acadêmico 

VP03 0,530 Estabilidade Profissional 

VP19 0,762 Responsabilidade social 

Fator 2 - F2F - Consciência Social e 

Desenvolvimento 

VP13 0,653 

Oportunidade na carreira profissional (não 

acadêmica) 

VP21 0,642 Habilidade de trabalho em equipe 

VP14 0,641 Estilo de vida 

VP20 0,585 Autonomia profissional 

VP08 0,563 

Produção tecnológica* (cursos, pareceres, 

consultoria) 

VP01 0,773 Área de Atuação 
Fator 3 - Salário e ampliação de 

oportunidades profissionais 
VP02 0,742 Empregabilidade 

VP12 0,657 Remuneração 

VP16 0,726 Amadurecimento pessoal 

Fator 4 - Amadurecimento Pessoal 

e Crescimento Profissional 

VP06 0,647 Competência Profissional 

VP17 0,557 Diferenciação profissional 

VP15 0,520 

Habilidades cognitivas (memória, raciocínio e 

percepção) 

VP18 0,775 Perspectiva em cursar o doutorado 
Fator 5 - Desenvolvimento 

acadêmico e carreira na docência 
VP07 0,655 Produção Acadêmica 

VP22 0,556 Oportunidade na carreira acadêmica 

Fonte: O autor 

A análise com os egressos da FUCAPE apresentou os fatores cujo teor não se 

alterou. A diferença é que esta análise traz cinto fatores contra os quatro fatores da AF 

geral. O fator 1 (Visibilidade Profissional e Crescimento Pessoal) está complementado pelo 

fator 4 (Amadurecimento Pessoal e Crescimento Profissional).  
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Tal fato denota que os egressos entendem e consideram o desenvolvimento pessoal, 

estando cônscios da necessidade do binômio trabalho e desenvolvimento pessoal, levando 

em conta que um complementa o outro. Eles querem visibilidade e destaque, mas não 

prescindem do desenvolvimento sólido como legado que receberam da educação adquirida 

no MP, fruto do investimento feito em seu capital humano. Os demais fatores seguem o 

padrão da AF geral. 

 

5.2.3 Fatores Relacionados às Contribuições do Curso (após) – UFC 

Este tópico refere-se aos fatores representativos das mudanças provocadas pelo 

mestrado profissional após a sua conclusão na Universidade Federal do Ceará - CE. Na 

análise da medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) o resultado chegou a 0,741, atestando a 

sua validade para a continuidade da análise fatorial, conforme indicado por Hair et al. 

(2005). 

Tabela 21. Medida de Adequação da Amostra – UFC 

Medida de adequação da amostra  Kaiser-Meyer-Olkin. ,741 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Qui-Quadrado Aprox. 835.593 

  Graus de liberdade 231 

  Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

A análise da variância acumulada é de 77,51%  para os 4 fatores extraídos. valor 

adequado por ser maior que 50% Hair et al. (2005) 

Tabela 22. Total da Variância Explicada pelos quatro fatores UFC 

Fatores 

Auto-Valores Soma do Quadrado das Cargas Rotacionadas 

Cumulativo 

% 
Total   Cumulativo % Total   

F1 11,999 54,543 54,543 5,262 23,916 23,916 

F2 2,148 9,763 64,306 4,824 21,928 45,844 

F3 1,716 7,802 72,108 3,824 17,381 63,225 

F4 1,188 5,4 77,507 3,142 14,282 77,507 

              

Fonte: Dados da pesquisa 
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A seguir (Tabela 23) estão quatro fatores são mostrados na tabela 23, seguindo 

padrão de distribuição da análise na amostra utilizada na amostra geral.  

Tabela 23. Matriz Rotacionada de Fatores - UFC 

  
Fatores 

1 2 3 4 

VP13 ,889       

VP10 ,803       

VP17 ,746       

VP09 ,733       

VP20 ,714       

VP04 ,633       

VP12 ,628       

VP18 ,618       

VP19   ,872     

VP21   ,802     

VP02   ,696     

VP03   ,587     

VP14   ,575     

VP06   ,561     

VP05   ,560     

VP01   ,551     

VP11     ,866   

VP22     ,845   

VP08     ,741   

VP07     ,652   

VP16       ,916 

VP15       ,747 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No quadro 7 podem ser visualizados os 5 fatores identificados com a análise 

fatorial, referentes à decisão de ingressar no mestrado profissional. Esses fatores são 

explicados na sequência. 

 

Quadro 7. Fatores Identificados – UFC 

Fatores representativos das mudanças provocadas pelo mestrado profissional após a 

sua conclusão 

VP13 0,889 Oportunidade na carreira profissional (não acadêmica) 

 Fator 1 –Visibilidade 

Profissional, Remuneração  e 

Perspectiva Acadêmica 

VP10 0,803 Reconhecimento profissional 

VP17 0,746 Diferenciação profissional 

VP09 0,733 Visibilidade Profissional 

VP20 0,714 Autonomia profissional 

VP04 0,633 Prestígio 

VP12 0,628 Remuneração 

VP18 0,618 Perspectiva em cursar o doutorado 

VP19 0,872 Responsabilidade social 

Fator 2 - Consciência Social, 

Trabalho em Equipe e 

Empregabilidade 

VP21 0,802 Habilidade de trabalho em equipe 

VP02 0,696 Empregabilidade 

VP03 0,587 Estabilidade Profissional 

VP14 0,575 Estilo de vida 

VP06 0,561 Competência Profissional 

VP05 0,560 Desenvolvimento social 

VP01 0,551 Área de Atuação 

VP11 0,866 Reconhecimento Acadêmico 
Fator 3 - Desenvolvimento 

Acadêmico e Carreira na 

Docência 

VP22 0,845 Oportunidade na carreira acadêmica 

VP08 0,741 Produção tecnológica* (cursos, pareceres, consultoria) 

VP07 0,652 Produção Acadêmica 

VP16 0,916 Amadurecimento pessoal 
Fator 4 - Amadurecimento 

pessoal e aumento de cognição 
VP15 0,747 

Habilidades cognitivas (memória, raciocínio e 

percepção) 

Fonte: O autor 
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Na UFC foram quatro os fatores extraídos de sua análise. A maioria deles segue a 

tendência da análise geral apresentando pequenas mudanças de variáveis. O diferencial 

ficou por conta fator 1 que mostra que a educação é bem vista como investimento. Uma 

possível explicação é que pela educação abriram-se as oportunidades na carreira trazendo 

com ela destaque, prestígio e remuneração. Talvez a busca por mais investimento em 

educação, almejando um nível maior do que o MP e com a perspectiva de cursar 

doutorado, confirme essa tendência.  

 

5.2.4 Fatores Relacionados às Contribuições do Curso – MACKENZIE 

 

Este parte refere-se aos fatores representativos das mudanças provocadas pelo 

mestrado profissional após a sua conclusão na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

Nessa AF foram retiradas as variáveis 1,7 ,11, 18 (Área de Atuação, Produção Acadêmica, 

Reconhecimento Acadêmico e Perspectiva em cursar o doutorado), já que diminuíam o 

valor de KMO, assim como a variância explicada. 

Na análise da medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) o resultado obtido foi 0,769 

(Tabela 24), atestando a sua validade para a continuidade da análise fatorial. Hair et al 

(2006) sugerem 0,50 como patamar aceitável 

Tabela 24. Medida de Adequação da Amostra – Mackenzie 

Medida de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin. ,769 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 
Qui-Quadrado Aprox. 387.447 

  Graus de liberdade 153 

  Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A análise da variância acumulada é de 81,66%  para os 4 fatores extraídos, com 

valor aceitável por ser maior que 50% Hair et al. (2005) 

 

Tabela 25. Total da Variância Explicada pelos quatro Fatores – Mackenzie 

Fatores 

Auto-Valores Soma do Quadrado das Cargas Rotacionadas 

Cumulativo 

% 
Total   Cumulativo % Total   

FP1 10.393 57.738 57.738 4.376 24.314 24.314 

FP2 1.651 9.175 66.913 3.783 21.017 45.331 

FP3 1.540 8.557 75.470 3.550 19.721 65.052 

FP4 1.115 6.193 81.663 2.990 16.611 81.663 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A seguir estão cinco fatores são mostrados na tabela 26, que seguiram o mesmo 

padrão de distribuição da análise utilizada na amostra geral.  

Tabela 26. Matriz Rotacionada de Fatores Mackenzie 

  
Fatores 

1 2 3 4 

VP13 ,847       

VP17 ,829       

VP08 ,772       

VP04 ,699       

VP15 ,569       

VP10 ,547 ,530     

VP02   ,891     

VP12   ,725     

VP03   ,659     

VP09   ,616     

VP05   ,572     

VP19     ,885   

VP14     ,800   

VP21     ,688   

VP20     ,680   

VP22       ,805 

VP16       ,672 

VP06       ,639 

Fonte: Dados da pesquisa 

No quadro 8 podem ser visualizados os 4 fatores identificados com a análise 

fatorial, referentes à decisão de ingressar no mestrado profissional. Esses fatores são 

explicados na sequência. 
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Quadro 8. Fatores Identificados – Mackenzie 

Fatores representativos das mudanças provocadas pelo mestrado profissional após a sua 

conclusão 

VP13 0,847 Oportunidade na carreira profissional (não acadêmica) 

Fator 1 – Oportunidade e 

Destaque Profissional e 

Melhor Cognição  

V17 0,829 Diferenciação profissional 

V08 0,772 Produção tecnológica* (cursos, pareceres, consultoria) 

V04 0,699 Prestígio 

V15 0,569 

Habilidades cognitivas (memória, raciocínio e 

percepção) 

V10 0,547 Reconhecimento profissional 

V02 0,891 Empregabilidade 

Fator 2 - Empregabilidade,  

Salário e Crescimento 

Profissional  

V12 0,725 Remuneração 

V03 0,659 Estabilidade Profissional 

V09 0,616 Visibilidade Profissional 

V05 0,572 Desenvolvimento social 

V19 0,885 Responsabilidade social 
Fator 3 - Consciência 

Social e Trabalho em 

Equipe  

V14 0,800 Estilo de vida 

V21 0,688 Habilidade de trabalho em equipe 

V20 0,680 Autonomia profissional 

V22 0,805 Oportunidade na carreira acadêmica Fator 4 - Oportunidade na 

Docência, 

Amadurecimento Pessoal 

e Profissional. 

V16 0,672 Amadurecimento pessoal 

V06 0,639 Competência Profissional 

Fonte: O autor 

No Mackenzie os fatores seguem a mesma tendência dos outros grupos, entretanto, 

apresenta algumas particularidades nos fatores 1 e 2, já que ambos estão delineados na 

percepção de que oportunidade , destaque profissional, chances de emprego e remuneração 

fazem parte do mesmo pacote. Os egressos entendem que essa foi a maior recompensa 

resultante do investimento feito em educação e também a mudança mais determinante da 

influência do mestrado profissional em suas vidas. A ausência das variáveis 1, 7, 11, 18 

(Área de Atuação, Produção Acadêmica, Reconhecimento Acadêmico e Perspectiva em 

cursar o doutorado) talvez apresente indícios de alguma influência no quesito docência e 

educação, já que parte dela tem espaço marcante nas análises feitas anteriormente, 

especialmente na AF geral. 
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5.3 Fator Relacionado à Contribuição Prática do Curso 

 

Nesse item foi analisada a formação obtida adquirida no curso do mestrado, 

exatamente o quanto ela pode ser útil na concepção do estudante pesquisado. Na análise 

fatorial foram utilizadas todas as variáveis originais, representando a amostra geral dos 

respondentes das quatro universidades. 

 

Posteriormente, optou-se pela retirada das variáveis 5 e 6 (contatos profissionais ou 

acadêmicos que obtive durante o mestrado profissional; aplicação do conteúdo aprendido à 

realidade prática da empresa) com vistas a melhorar o valor do KMO e da variância 

explicada. Na tabela 27 apresenta-se de o coeficiente de adequação da amostra referente à 

amostra geral. O valor de 0,787, obtido para o KMO indica a adequação da amostra, 

conforme indicado por Hair et al. (2005). 

Tabela 27. Medida de Adequação da Amostra 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de Adequaçãod a Amostra 0,787 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Qui-Quadrado Aprox. 246,911 

Graus de liberdade 6 

Signif. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A variância explicada na tabela 28 é de 70,04% para o fator único da contribuição 

prática do MP, nível aceitável de acordo com Hair (2005) que preconiza que variância de 

no mínimo 0,50 

Tabela 28. Total da Variância Explicada pelo fator 

Auto-Valores Componentes 

Total  Cumulativo % Total  Cumulativo % 

2,802 70,038 70,038 2,802 70,038 70,038 

,485 12,113 82,151    

,436 10,892 93,044    

,278 6,956 100,000    

Fonte: Dados da pesquisa 
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A análise geral apresentou apenas um fator (FD1) extraído das variáveis incluídas, 

nomeado como “Aplicação prática do aprendizado e pesquisa”. 

Quadro 9. Fatores Identificados na análise fatorial 

FD1: Contribuição Prática do Curso 

VD1 0,729 
A formação teórica (básica ou aplicada) do 

mestrado profissional 
 

FD1 - Contribuição 

prática do curso 

 

 

VD2 0,720 
A aprendizagem na apresentação de soluções 

práticas 

VD4 0,703 
A atualização dos conhecimentos obtidos na 

troca de experiências com professores e colegas 

VD3 0,649 
A experiência em pesquisa no mestrado 

profissional 

Fonte: O autor 

Um dos objetivos principais do MP é a transferência do conhecimento obtido 

durante o curso para as demandas de soluções que sejam práticas para a sociedade. A 

formação de recursos humanos é que permite esse investimento, servindo como uma ponte 

para essa alocação de mão de obra especializada. Sem a educação formal ou mesmo 

treinamento nas empresas. A aplicação prática de aprendizado e pesquisa é o grande 

resultado obtido do MP, levando para as empresas e instituições do país, a contribuição 

específica pela qual esse curso foi projetado.  Convém lembrar ressaltar o que a CAPES 

determina como objetivo para esse curso:  

Alguns dos objetivos do mestrado profissional são capacitar profissionais 

qualificados para o exercício da prática profissional avançada e transformadora 

de procedimentos. Assim como, transferir conhecimento para a sociedade, 

atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos para o 

desenvolvimento nacional, regional ou local. Além de contribuir para agregar 

competitividade e aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas 

e privadas (CAPES, 2012). 
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5.4 Correlações entre os Fatores de Ingresso e Fator Relacionado à 

Contribuição Prática 

Com o propósito de explorar possíveis correlações entre a carga fatorial dos fatores 

extraídos para a amostra geral (todos os cursos), processou-se com o SPSS a correlação de 

Pearson, cujo resultado é apresentado na Tabela 29. As correlações significativa ao nível 

0,01 (99%) estão destacadas e discutidas a seguir. 

 

Tabela 29. Correlações entre as Cargas Fatoriais 
 FI1 FI2 FI3 FI4 FP1 FP2 FP3 FP4 FD1 

FI1 Correlação de Pearson 1         

Sig. (2-tailed)          

N 140         

FI2 Correlação de Pearson ,000 1        

Sig. (2-tailed) 1,000         

N 140 140        

FI3 Correlação de Pearson ,000 ,000 1       

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000        

N 140 140 140       

FI4 Correlação de Pearson ,000 ,000 ,000 1      

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 1,000       

N 140 140 140 140      

FP1 Correlação de Pearson -,028 -,098 ,227** ,034 1     

Sig. (2-tailed) ,740 ,250 ,007 ,692      

N 140 140 140 140 140     

FP2 Correlação de Pearson ,007 -,101 ,079 -,067 ,000 1    

Sig. (2-tailed) ,938 ,235 ,352 ,432 1,000     

N 140 140 140 140 140 140    

FP3 Correlação de Pearson ,117 -,031 ,070 -,065 ,000 ,000 1   

Sig. (2-tailed) ,169 ,716 ,410 ,443 1,000 1,000    

N 140 140 140 140 140 140 140   

FP4 Correlação de Pearson ,027 ,021 -,028 ,055 ,000 ,000 ,000 1  

Sig. (2-tailed) ,751 ,805 ,742 ,521 1,000 1,000 1,000   

N 140 140 140 140 140 140 140 140  

FD1 Correlação de Pearson ,353** ,271** ,273** ,255** ,111 ,034 ,002 -,018 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,001 ,002 ,190 ,688 ,980 ,828  

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

**Correlação significativa no nível 0.01 

Legenda: FI – Fatores relacionados ao Ingresso; FP – Fatores relacionados com saída; FD- Fator – durante o curso 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Percebe-se que a aplicação prática do aprendizado e pesquisa (FD) se correlaciona 

com todos os fatores relacionados com aqueles referentes ao ingresso no curso (FI), que se 

traduzem em visibilidade, aprimoramento profissional, empregabilidade, remuneração, 

competitividade, desenvolvimento da carreira na docência e aquisição de cohecimento. 

Uma possível explicação inferida de maneira simples é que o conhecimento adquirido pela 

educação formal é o consumador de todos os anseios dos candidatos ao MP, o que torna 

possível o cumprimento das percepções dos pretendentes. O fator FP1 sobre consolidação 

profissional é naturalmente o complemento de FI3 que leva o mesmo nome, personificados 

nos anseios por emprego, salário e competitividade profissional. 

 

5.5 Relações entre os fatores que influenciaram na decisão do ingresso e os 

Fatores representativos das mudanças provocadas pelo mestrado 

profissional 

Schultz (1973, p. 33) defende que ao investirem em si mesmas, as pessoas podem 

ampliar o raio de escolha posto à sua disposição. Esta “é uma das maneiras pelas quais os 

homens livres podem aumentar o seu bem-estar.” Neste estudo estão sendo estudados os 

fatores que influenciam a decisão do candidato no ingresso ao curso de MP assim como os 

fatores que representam as mudanças provocadas pelo MP após o seu término. Poderia se 

falar sobre a decisão feita com bases no investimento em educação e retorno esperado no 

futuro, como dispõe a teoria do capital humano ou especular sobre a cognição dos 

ingressantes, entendendo que aquela oportunidade seria o mais adequado à sua realidade. 

Inferir como e porque as pessoas escolhem ingressar em um curso pode ser pura 

conjectura.  

As mudanças provocadas pelo MP após a conclusão nos permitirão traçar se as 

percepções dos ingressantes se concretizaram após o término do curso, assim, será possível 

avaliar as possíveis relações entre os fatores de escolha pelo curso e os fatores ligados à 

contribuição percebida pelo egresso ao final do curso. 

As variáveis de escolha do curso foram definidas e estão abaixo relacionadas:  

 Visibilidade e Fortalecimento Profissional 

 Aprimoramento e Desenvolvimento em Docência e Pesquisa 

 Empregabilidade e Aumento de Renda pela Competitividade Profissional 

 Aquisição de Conhecimento para a consolidação da carreira profissional 
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As variáveis representativas das contribuições do curso estão assim definidas: 

 Visibilidade Profissional e Desenvolvimento Cognitivo 

 Remuneração e Empregabilidade 

 Desenvolvimento Acadêmico e Carreira na Docência 

 Consciência Social e Trabalho em Equipe 

A percepção de que visibilidade profissional como fator para o ingresso no MP se 

relaciona com o fator de mesmo nome na contribuição deixada pelo curso, especificamente 

no que diz respeito ao destaque e prestígio obtido. O prestígio profissional esperado se 

cumpriu na diferenciação, reconhecimento e visibilidade que se obteve profissionalmente. 

O fator sobre a percepção para ingresso “Aprimoramento e Desenvolvimento em 

Docência e Pesquisa” apresenta relação com o fator sobre a contribuição do MP 

“Desenvolvimento Acadêmico e Carreira na Docência”. A carreira na docência e/ou 

pesquisa  apresentou-se como um opção bastante forte para os egressos do curso, a ponto 

de alguns considerarem seriamente o doutorado para continuação de sua trajetória. Este 

estudo mostra que 28% dos egressos participam da área acadêmica como docente. 

A percepção sobre o fator “Empregabilidade e Aumento de Renda pela 

Competitividade Profissional” se concretizou no fator de contribuição “Remuneração e 

Empregabilidade”, especialmente no aumento do nível de renda. Esta pesquisa constatou 

que 98% dos egressos obtiveram aumento da renda e, destes, 58% obtiveram mais de 10%. 

Filho e Pessoa (2008, p.111) mostram que a taxa de retorno em educação no Brasil fornece 

um ganho superior à taxa pela qual o governo brasileiro se financia, que se encontra na 

faixa dos 10% reais a.a. e em uma trajetória descendente. Tal fato é mais uma evidência de 

que o país pode obter grandes ganhos com a elevação nos investimento em educação. 

O fator para ingresso “Aquisição de Conhecimento para a consolidação da carreira 

profissional” naturalmente se cumpriu com a conclusão o curso, que forneceu o 

embasamento teórico para que fosse possível a realidade profissional e os demais 

contributos do MP. O fator sobre a “contribuição prática do curso”, não constante nesse 

comparativo, complementa essa expectativa de formação conforme as respostas fornecidas 

pelos egressos. 

O gráfico 2 mostra a principal área de remuneração dos egressos. O mercado 

profissional (não acadêmico) é setor principal, algo natural em se tratando da proposta do 

MP, voltada para a realidade das empresas. 
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Gráfico 2. Distribuição de atividade remunerada 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

O setor privado absorve a maioria dos egressos, com cerca de 56% de participação, 

conforme pode ser verificado no gráfico 3. 

Gráfico 3. Área de atuação do egresso 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A percepção do candidato era de que o mestrado pudesse atendê-los em suas 

expectativas com salário, empregabilidade, visibilidade. Para a maioria deles (83%), o MP 

cumpriu o seu papel, conforme nota-se no gráfico 4.  

Gráfico 4. Satisfação com o mestrado 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

Os egressos do MP entendem que sua dissertação foi aplicável e parcialmente 

aplicável em 97% dos casos (Gráfico 5), um número que mostra a natureza do mestrado 

com orientação profissional. 

Gráfico 5. Aplicabilidade da Dissertação 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quase 85% dos egressos entendem que o MP liga a academia à realidade 

profissional, ofertando um conteúdo aplicado à área de concentração. 

Gráfico 6. Integração entre as áreas educacional e profissional 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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O gráfico 7 mostra a faixa do salarial dos egressos à data de ingresso no curso de 

mestrado profissional. O maior número de egressos se situa na faixa de 4 a10 salários 

mínimos, aproximadamente 28%. 

 

 

Gráfico 7. Faixa Salarial do Egresso 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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O gráfico 8 mostra o aumento de renda após a conclusão do MP. Todos os egressos 

tiveram aumento nível de renda. Aproximadamente 34% dos participantes da pesquisa 

receberam mais de 25% de acréscimo.  Os adeptos da teoria do capital humano acreditam 

que os acréscimos na educação de indivíduos correspondem, em média, a aumento nos 

seus salários. Educação constitui, assim, o grande instrumento que dá oportunidade de 

mobilidade ocupacional, enxerga Silva (2006, p. 131). 

 

Gráfico 8. Aumento do nível de Rendimento 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os dados coletados permitem, com nível de clareza, a caracterização do perfil do 

egresso indicando todos os resultados obtidos após a conclusão do curso de MP em 

controladoria e contabilidade. Aumento de salário, empregabilidade, fortalecimento 

profissional, são todos resultado nvequívoco da formação e prestígio alcançado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o propósito principal de responder ao seguinte 

problema de pesquisa: Quais fatores estão ligados à contribuição do Curso de Mestrado 

Profissional na Trajetória dos seus Egressos? 

Em termos educacionais, um dos pontos de diversidade do ensino foi criação do 

mestrado profissional, que começa representar uma oportunidade às novas gerações de 

estudantes buscando um diferencial profissional. Em um futuro próximo esses mesmos 

alunos poderão ser considerados os responsáveis por levar a qualidade teórica e ensino 

prático à vida das empresas e da sociedade como um todo, já que deles se espera que sejam 

condutores das boas novas do conhecimento. 

Alguns indícios apontam que esse produto novo pode contribuir para a obtenção de 

vantagem competitiva das empresas que apostam na formação de seu staff. Como aponta a 

teoria do capiltal humano por seus precursores, pessoas que investem em educação 

percebem que fazê-lo traz recompensas, vantagens, mudanças salariais, ganhos sociais e 

outros ganhos importantes, mesmo que não monetários.  

O mestrado profissional oferece essa particularidade e aos poucos começa a 

cumprir seu papel, segundo mostram alguns dados colhidos neste trabalho. dada a 

seriedade de sua concepção, já que trata da criação de força de trabalho altamente 

qualificada.  Ainda segundo a teoria do capital humano, pessoas preparadas 

intelectualmente são a chave para o crescimento social e econômico, e desse modo elas 

começam a perceber que investir em si mesmas faz a diferença. 

Neste estudo, sob a ótica do capital humano, buscou-se captar as nuances dos já 

portadores de títulos de Mestre, que entenderam a sinalização da oferta de educação como 

fator relevante para o seu desenvolvimento. Compreender como e porque as pessoas 

escolheram o curso e, em que se apoiaram para decidir seu ingresso nele é importante, 

dado que os egressos dos cursos de mestrado profissional são atores de um presente ainda 

pouco conhecido pela  maioria dos estudantes e ao que tudo indica, também pelas 

empresas.  
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Como resultado, foram identificados alguns fatores que representam a percepção e 

o pensamento do ingressante. Foi também possível elencar quais as contribuições do curso 

em suas vidas ao concluí-lo, além daqueles que podem afetar a escolha de um candidato ao 

MP, segundo a sua percepção, mas, sobretudo pôde-se verificar se as suas expectativas 

foram satisfeitas, aferindo como o curso os afetou após a sua conclusão. O  modo como se 

deu essa relação em seu ciclo completo de formação no mestrado; a identificação do perfil 

do aluno do mestrado profissional, e a identificação das contribuições práticas do 

aprendizado do curso foram abordados  nesta obra. 

Na parte empírica deste trabalho foram identificados, a partir das variáveis 

apresentadas aos respondentes por intermédio do questionário eletrônico, os principais 

fatores relacionados aos objetivos do desenvolvimento desta pesquisa, que seguem 

descritos a seguir. 

Primeiramente, identificaram-se aqueles ligados às influências que o candidato 

sofre no momento da escolha do curso. Os achados indicados por esses fatores indicam que 

as pessoas que ingressam no curso esperam do MP a bagagem teórica que lhes dê a 

possibilidade de se obter visibilidade, esperando que essa formação possa lhes trazer 

destaque e fortalecimento profissional como consequência do seu esforço. Eles enxergam a 

docência como uma possibilidade real de carreira. Os ingressantes apostam na 

empregabilidade e, como consequência, o aumento de renda, entendendo que poderão ser 

competitivos profissionalmente. 

Para o candidato, o fortalecimento profissional é uma possibilidade e, o resultado 

direto do investimento que ele fez em educação, condicionando o aprendizado teórico e 

prático à possibilidade de sucesso na carreira, o que lhe proporciona as condições 

necessárias para alterar o seu estilo de vida em função do que ele percebe que poderá obter 

com a formação acadêmica conseguida no MP. 

Em etapa posterior identificou-se o fator relacionado à contribuição prática do 

mestrado profissional na vida dos egressos, que aponta diretamente para a aplicação prática 

do aprendizado e pesquisa obtidos durante o curso. Os titulados apresentaram indícios de 

que a utilidade do conteúdo aprendido pode ajudar na resolução dos problemas das 

empresas em que atuam e no crescimento de seu desempenho para auxiliar esse processo. 

O profissional que fez um MP sente que pode buscar alternativas viáveis quando dele são 

exigidas respostas para as demandas da sociedade. 



 

 

88 

Finalmente, foram identificamos fatores referentes às mudanças provocadas pelo 

mestrado profissional após a sua conclusão, em termos dos resultados obtidos pelos 

egressos do MP.  Os titulados perceberam que vários foram os benefícios advindos do 

investimento feito em educação, a começar pela visibilidade e fortalecimento profissional, 

não deixando de fazer alusão ao aumento de sua cognição, especialmente porque 

conseguiram ter uma percepção mais aguçada das situações que enfrentam no dia a dia de 

sua rotina profissional.  

A empregabilidade também foi uma dos resultados mais notados na etapa após a 

conclusão do curso; e o aumento de renda foi relatado pela maioria dos egressos. Cerca de 

98% deles declararam que obtiveram esse benefício. Desse contingente, 60% receberam 

mais de 10% de acréscimo em sua renda. Isso confirma um dos pressupostos da teoria do 

capital humano. Para Keeley (2007, p.3), a educação é o fator chave na formação de capital 

humano, visto que as pessoas com melhor educação tendem a se beneficiar com 

rendimentos mais elevados, um benefício que também se reflete na melhoria do 

crescimento econômico.  

Os egressos indicaram que vislumbraram na docência, uma oportunidade real de 

emprego e começaram a avançar rumo a essa carreira, já que, com formação adequada, 

partem para essa área, atuando por vezes com duplo vínculo; na academia e no mercado. A 

pesquisa indicou que 27% deles já atuam na academia como docentes hoje. 

A natureza da ocupação contribui para que as pessoas se sintam corresponsáveis 

nas várias situações enfrentadas, sobretudo, como afirma Keeley (2007, p.2), o crescimento 

econômico é apenas parte da equação do capital humano. A educação traz outros 

benefícios para o indivíduo, também - as pessoas com maior escolaridade são mais 

propensas a serem voluntárias para grupos da comunidade, associações, dentre outras 

coisas.  

A capacidade de trabalhar em grupo é um resultado bastante positivo nos fatores 

extraídos e só confirma a consciência social desenvolvida pelo egresso após a conclusão do 

MP. Por fim, analisando-se a combinação de fatores para o ingresso no curso, ligados com 

aqueles referentes à contribuição do MP após o seu término pôde-se perceber que a 

visibilidade profissional foi algo que se cumpriu, segundo a percepção do titulado, 

especificamente no que diz respeito ao destaque e prestígio obtido.  
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O prestígio profissional resultou em diferenciação, reconhecimento e visibilidade 

que ele obteve profissionalmente. A docência e pesquisa se mostraram bem definidas como 

contribuições do MP, apresentando-se como opções viáveis a ponto de alguns 

considerarem seriamente o doutorado para continuação de seus estudos. Os resultados 

deste estudo indicaram que 28% dos egressos participam da área acadêmica como docente. 

A remuneração e a empregabilidade apresentaram-se como resultados relevantes nesta 

pesquisa, estando bem delineado no fator. 

A pesquisa também indicou que o conhecimento para o suporte da carreira 

profissional se cumpriu quando da conclusão do curso, já que forneceu o embasamento 

teórico para que fosse possível a realidade profissional e os demais contributos do MP.  O 

que corrobora esse fato é que o MP atendeu às suas expectativas e, quase 85% dos egressos 

entendem que o MP oferece a possibilidade de ligar a academia à realidade profissional, 

ofertando um conteúdo adequado a ela. 

Considera-se, que os objetivos constantes neste estudo foram alcançados ao 

identificarem-se os fatores representativos de ingresso e conclusão do MP, assim como a 

possível relação entre eles, que se consumou pelos resultados expostos na contribuição do 

curso, se aproximando em sua totalidade às expectativas dos titulados. O fator sobre a 

contribuição prática do curso também foi identificado e cumpre o objetivo do mestrado que 

é o de formar pessoas para que consigam ligar a academia à sociedade com um todo. 

Há que se destacar que a contribuição mestrado profissional não esgota o assunto 

dentro desta linha de estudo. Seriam necessárias várias entrevistas para se conhecer como, 

de fato, se sentem os titulados e o que percebiam e esperavam antes de seu ingresso no 

curso, afinal, um questionário mostra apenas perguntas dirigidas e fechadas, limitando-se a 

um básico conhecimento sobre a pessoa que escolhe o MP, como opção para estudo. 

Por outro lado, têm-se as contribuições do MP que também poderiam ser melhor 

identificas se fossem colhidas as ricas experiências pessoais de cada egresso, entendendo a 

sua trajetória desde o início, com seus dramas, alegrias e toda a sorte de riqueza de 

detalhes. Com isso em mente, o que se conseguiu até aqui são alguns vislumbres de um 

grupo valoroso de pessoas, bastante seleto, que pressentiu que o investimento na carreira 

valeria a pena e obteve como resultado ter as suas expectativas atendidas, segundo 

resultados desta pesquisa. 
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O mestrado profissional é apenas um precursor de uma tendência que deverá se 

popularizar em pouco tempo e quiçá traga soluções práticas a todos os campos de ensino. 

A CAPES desde 2009 pede informações sobre os seus egressos. Certamente essa é uma 

tendência daqui em diante.  

As empresas, instituições, o próprio governo representado por seus órgãos a cargo 

da educação, entendem ser relevante o processo investigação dos recursos humanos. 

Espera-se assim que seja possível alcançar um modelo de MP mais aderente à pretensão de 

se levar conhecimento prático para entrega-lo à sociedade: O veículo é o ser humano, 

naturalmente. 

Os resultados aqui apresentados são típicos da amostra estudada e não permitem 

maiores generalizações. Contudo, eles podem ser de alguma valia para os candidatos a 

ingressarem em mestrados profissionais, bem como, para instituições de ensino superior 

que estão planejando implantar essa modalidade de curso. 

Esta obra deixa como contribuição o instrumento de pesquisa que pode ser aprimorado e 

direcionado  para outras pesquisas relacionadas a esta.. 

Recomenda-se então que a pesquisa seja continuada com a possibilidade de estudos 

qualitativos em profundidade com egressos e instituições de ensino superiores que 

oferecem o mestrado profissional como opção de curso, bem como, a aplicação de outras 

técnicas estatísticas multivariadas como a análise de conglomerado, ou a análise de 

regressão linear. 
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Este questionário é parte da dissertação de Mestrado sobre a “Contribuição do Mestrado Profissional para o 
desenvolvimento do Egresso”. 
 
Todos os dados obtidos nessa coleta serão confidenciais. Os nomes dos respondentes não são requeridos nas 
questões deste estudo e suas informações serão inteiramente preservadas.  
 
Obrigado por dedicar o seu tempo no preenchimento deste survey. A sua contribuição será de grande valia para o 
cumprimento do objetivo desta pesquisa.  
 
Em caso de dúvida sobre o questionário, por favor, contateme pelo email: paulo.silva@bireme.org 
 
Paulo Cesar da Silva, mestrando  
Universidade Presbiteriana Mackenzie  SP 

 
Dissertação de Mestrado  Questionário do Perfil dos Egress...
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2. Dados Gerais do Egresso

 
A. IDENTIFICAÇÃO

1. Perfil Sóciodemográfico
idade Sexo: Estado Civil:

Dados Pessoais 6 6 6

Empresa em que trabalha:

Universidade onde cursou o Mestrado Profissional:

Cidade/Município:

Estado:

 

Outro 
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1. Graduação

3. Mestrado Profissional

5. Outro Curso Acadêmico anterior ao Mestrado Profissional (se houver)

6. Outro Curso Acadêmico anterior ao Mestrado Profissional (se houver)

7. Qual foi a linha de Pesquisa do Mestrado Profissional escolhida por você?
 

 
B. PERCURSO ACADÊMICO

Mês Ano

Início 6 6

Conclusão 6 6

2. Graduação
Nome do Curso

Instituição onde Estudou

Mês Ano

Início 6 6

Conclusão 6 6

4. Mestrado Profissional
Nome do Curso

Instituição onde estudou

Mês Ano

Início 6 6

Conclusão 6 6

Nome do Curso

Instituição onde estudou

 

Outro* 
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1. Atualmente, sua principal atividade remunerada está ligada a:

2. Em qual situação?

3. Que cargo você ocupa:
 

 
C. ATIVIDADE ATUAL

 

Mercado
 

nmlkj

Academia
 

nmlkj

*Outro  especifique
 

 
nmlkj

Empregado no setor público
 

nmlkj

Empregado no setor privado
 

nmlkj

Autônomo, profissional liberal, consultor
 

nmlkj

Proprietário ou sócio proprietário
 

nmlkj

Outro*
 

 
nmlkj
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1. Quanto cada um dos fatores abaixo influenciouo na decisão de ingressar no 
Mestrado Profissional? 
 
Avalie conforme a escala, considerando:  
1 – influenciou pouco; 10  influenciou muito

2. Entre os aspectos desenvolvidos para a obtenção do título de mestre, quanto cada 
um deles tem contribuído para as atividades que desenvolve atualmente?  
 
Avalie conforme a escala, considerando:  
1 – Baixa contribuição; 10 – Alta contribuição

 
D. MESTRADO E TRABALHO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Corrigir deficiências da graduação e/ou outros cursos nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Seguir carreira acadêmica nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Aprimorar carreira acadêmica nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ampliar oportunidades de trabalho nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Obter melhor nível de renda nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Melhorar a competitividade profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Seguir a carreira profissional (não acadêmica) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Aprimorar a carreira profissional (não acadêmica) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Seguir a carreira de pesquisador nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Aprimorar a carreira de pesquisador nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Obter mais conhecimentos nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Obter estabilidade Profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Obter destaque profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Alcançar prestígio profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Melhorar Status nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Mudar o estilo de vida nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A formação teórica (básica ou aplicada) do mestrado profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

A aprendizagem na apresentação de soluções práticas nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

A experiência em pesquisa no mestrado profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

A atualização dos conhecimentos obtidos na troca de experiências 
com professores e colegas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Os contatos profissionais ou acadêmicos que obtive durante o 
mestrado profissional

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

A aplicação do conteúdo aprendido à realidade prática da empresa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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1. Em termos de alterações ocorridas após o término do curso, avalie os fatores abaixo 
conforme o grau de intensidade da mudança provocada pela conclusão do Mestrado 
Profissional 
 
Avalie conforme a escala, considerando:  
1  Mudou pouco; 10 – mudou consideravelmente

2. O Mestrado Profissional atendeu minhas expectativas?

3. Se "não" ou "parcialmente", quais as razões?
 

 
E. INFLUÊNCIAS DO MESTRADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Área de Atuação nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Empregabilidade nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estabilidade Profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Prestígio nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Desenvolvimento social nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Competência Profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Produção Acadêmica nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Produção tecnológica* (cursos, pareceres, consultoria) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Visibilidade Profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Reconhecimento profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Reconhecimento Acadêmico nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Remuneração nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Oportunidade na carreira profissional (não acadêmica) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Estilo de vida nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Habilidades cognitivas (memória, raciocínio e 
percepção)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Amadurecimento pessoal nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Diferenciação profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Perspectiva em cursar o doutorado nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Responsabilidade social nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Autonomia profissional nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Habilidade de trabalho em equipe nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Oportunidade na carreira acadêmica nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sim
 

nmlkj

Parcialmente
 

nmlkj

Não
 

nmlkj
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4. Você considera a sua dissertação aplicável ?

5. Foi Aplicada – Empresa / Setor / Sociedade?

6. Se "sim", como? 
 

7. Se "não", que razões você atribui a isso?
 

8. Em sua opinião o Mestrado Profissional facilitou a integração entre as áreas 
educacional e profissional?

9. Se "sim", como? 
 

10. Se "não", quais as razões?
 

11. Após concluir o Mestrado Profissional você ingressou em algum outro curso?

12. Se "sim", qual? 
 

13. Indique o percentual de aumento de renda obtido após a conclusão do Mestrado 
Profissional?

 

Sim
 

nmlkj

Parcialmente
 

nmlkj

Não
 

nmlkj

Sim
 

nmlkj

Não
 

nmlkj

Sim
 

nmlkj

Não
 

nmlkj

Sim
 

nmlkj

Não
 

nmlkj

até 5%
 

nmlkj

acima de 5% até 10%
 

nmlkj

acima de 10% até 20%
 

nmlkj

acima de 20% até 25%
 

nmlkj

acima de 25%
 

nmlkj
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1. Quando do ingresso no Mestrado Profissional, sua principal atividade remunerada 
estava ligada a:

2. Em que Unidade da Federação? 
 

3. Em qual das situações abaixo você se enquadrava antes do mestrado?

4. Que cargo você ocupava à época?
 

5. Suas atividades antes do ingresso no Mestrado Profissional envolviam Ciências 
Contábeis e / ou Controladoria?

6. Em que faixa de remuneração mensal total você se situava na época do ingresso no 
Mestrado Profissional?

 
F. ATIVIDADE QUANDO DO INGRESSO NO MESTRADO

Mercado
 

nmlkj

Academia
 

nmlkj

Outro (especifique)
 

 
nmlkj

Empregado no setor público
 

nmlkj

Empregado no setor privado
 

nmlkj

Autônomo, profissional liberal, consultor
 

nmlkj

Proprietário ou sócio proprietário
 

nmlkj

Outro*
 

 
nmlkj

Sim
 

nmlkj

Não
 

nmlkj

até 4 salários mínimos
 

nmlkj

acima de 4 salários mínimos até 10 salários mínimos
 

nmlkj

acima de 10 salários mínimos até 15 salários mínimos
 

nmlkj

acima de 15 salários mínimos até 20 salários mínimos
 

nmlkj

acima de 20 salários mínimos
 

nmlkj

Outro (especifique)
 

 
nmlkj
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7. Qual a fonte usada para financiar o seu curso de Mestrado Profissional?

 

Recurso Próprio
 

nmlkj

Recurso total ou parcial oferecido pelo empregador
 

nmlkj

Bolsa de estudos
 

nmlkj

Recursos oriundos de pais ou parentes
 

nmlkj

Recursos de projetos
 

nmlkj

Outro*
 

 
nmlkj
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Prezado Respondente, 
 
Você chegou ao final do survey que integra a etapa de inquérito de minha dissertação de mestrado. Reitero, 
entretanto, que todos os dados obtidos do registro dos respondentes neste questionário são confidenciais e 
inteiramente protegidos. 
 
Muito obrigado por sua preciosa contribuição no desenvolvimento deste estudo. 
 
Cordialmente 
 
Paulo Cesar da Silva, mestrando 
Universidade Presbiteriana Mackenzie  SP 

 
Agradecimento
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