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RESUMO 

A economia brasileira, como a da grande maioria dos países, é assolada por 
problemas sociais, como desemprego, distribuição desigual de salários, saldo 
comercial negativo, entre outros. Os moradores das pequenas cidades sofrem com a 
falta de empregos, visto que não têm muitas opções de empresas e cargos na 
comunidade onde vivem. Deste modo faz-se necessário que órgãos públicos, escolas 
e comunidades se unam na busca por solucionar estes problemas, visando garantir 
uma vida mais digna e justa para as pessoas, bem como auxiliar no desenvolvimento 
do município, garantindo a abertura de espaços para a criação de novas empresas e 
apoio a essas organizações, as quais contribuem para a geração de empregos, maior 
desenvolvimento econômico e sustentável. Esta pesquisa traz como objetivo geral 
levantar as percepções dos jovens de um pequeno munícipio de Santa Catarina sobre 
emprego, empregabilidade e oportunidades de empreendedorismo locais. Sendo 
assim, esta pesquisa visa compreender como estes jovens estão se preparando para 
o mercado de trabalho, bem como se estão aprimorando suas competências, 
habilidades e atitudes de forma a ter um diferencial competitivo na hora da 
contratação. Busca-se, ainda, entender qual é o cenário atual do município e se há 
oportunidades para empreender na cidade. Esta pesquisa é de caráter qualitativo 
descritivo e exploratório, pois se busca conhecer e analisar um fenômeno. A pesquisa 
foi aplicada através de um questionário junto a 31 alunos do terceiro ano do ensino 
médio do município de Timbó Grande - SC. Os resultados apontam que os jovens 
estão conscientes sobre o quão importante é ter um curso superior, ser resilientes e 
desenvolver habilidades e competências, ou seja, fazer a gestão correta de suas 
carreiras, pois estes são alguns pré-requisitos para conseguir uma boa colocação 
profissional. Com relação a oportunidades de emprego na cidade, apesar de terem 
analisado que a cidade tem potencial baixo de oportunidades de empreendedorismo, 
muitos deles relataram que futuramente querem abrir o próprio negócio, assim, sendo 
provedores de mais empregos para a comunidade.  Conclui-se que o pequeno 
município tem potencial de crescimento, bem como os jovens estão preocupados e 
pensando nos seus futuros e na gestão de suas carreiras, bem como veem o 
empreendedorismo como uma opção de relevância para eles e para a comunidade 
em que vivem, pois percebem a importância do empreendedorismo no 
desenvolvimento de um município ou região.   

 
Palavras-chave: Gestão de Carreiras; Emprego; Empregabilidade; 
Empreendedorismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 

The Brazilian economy, like that of the vast majority of countries, is plagued by social 
problems, such as unemployment, unequal wage distribution, negative trade balance, 
among others. Residents of small towns suffer from a lack of jobs, as they do not have 
many options for companies and positions in the community where they live. In this 
way, it is necessary for public agencies, schools and communities to unite in the search 
to solve these problems, aiming to guarantee a more dignified and fair life for people, 
as well as to assist in the development of the municipality, guaranteeing the opening 
of spaces for the creation of new companies and support for these organizations, which 
contribute to the generation of jobs, greater economic and sustainable development. 
This research has the general objective of raising the perceptions of young people in 
a small municipality in Santa Catarina about employment, employability and local 
entrepreneurship opportunities. Therefore, this research aims to understand how these 
young people are preparing for the job market, as well as if they are improving their 
skills, abilities and attitudes in order to have a competitive advantage when hiring. It 
also seeks to understand what the current scenario of the municipality is and if there 
are opportunities to undertake in the city. This research is qualitative, descriptive and 
exploratory, as it seeks to know and analyze a phenomenon. The research was applied 
through a questionnaire with 31 students of the third year of high school in the 
municipality of Timbó Grande - SC. The results indicate that young people are aware 
of how important it is to have a higher education, to be resilient and to develop skills 
and competencies, that is, to manage their careers correctly, as these are some 
prerequisites for getting a good job placement. . Regarding employment opportunities 
in the city, despite having analyzed that the city has low potential for entrepreneurship 
opportunities, many of them reported that in the future they want to open their own 
business, thus providing more jobs for the community. It is concluded that the small 
municipality has growth potential, as well as young people are concerned and thinking 
about their futures and the management of their careers, as well as seeing 
entrepreneurship as a relevant option for them and for the community in which they 
live, because they realize the importance of entrepreneurship in the development of a 
municipality or region. 
 
Keywords: Career Management. Job. Employability. Entrepreneurship.  
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o IBGE (2022), o desemprego se refere às pessoas que não 

estão trabalhando, já têm idade (acima de 14 anos) para trabalhar, estão disponíveis 

no mercado e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado 

desempregado, não basta não possuir um emprego, é preciso que esteja em busca 

de uma colocação profissional.  

Com o crescente processo de urbanização, o estudo das cidades e sua 

relevância no novo contexto econômico e social adquiriu grande importância. As 

cidades, independentemente de seus tamanhos, são locais onde parcelas 

significativas da população vivem de forma diferenciada, já que cada ser humano 

difere do outro, seja pela sua forma de viver ou sua maneira de pensar. Entretanto, 

nelas também ocorrem inúmeros problemas sociais, políticos, econômicos e 

ambientais, afetando a qualidade de vida dos habitantes (FIGUEIREDO, 2008). 

Os moradores das pequenas cidades sofrem com a falta de empregos, visto 

que não têm muitas opções de empresas e cargos na comunidade onde vivem. Deste 

modo, tem-se mão de obra em demasia; e a concorrência por melhores vagas faz com 

que o mercado fique saturado com profissionais inexperientes, os quais são 

contratados para suprir as necessidades do chão de fábrica. Já os cargos mais 

elevados são ofertados aos que têm diferencial competitivo e mais qualificação, os 

quais se sobressaem e garantem a vaga (SOUZA; ALMEIDA, 2019). 

A economia brasileira, como a da grande maioria dos países, é assolada por 

problemas sociais, como desemprego, distribuição desigual de salários, saldo 

comercial negativo, entre outros. O desenvolvimento regional pode ser uma opção 

viável para resolver esses problemas. Uma região competitiva tem a capacidade de 

aumentar as exportações e criar mais empregos. Além disso, o vetor de 

regionalização pode intervir nos eixos de desigualdades (GOMES, 2011). 

Quando a economia não tem um bom desempenho, as condições necessárias 

para atender às demandas das populações em crescimento não são criadas. Como 

resultado, começam a surgir desemprego, violência, marginalização, pobreza, falta de 

infraestrutura e falta de participação política, entre outras, que afetam a qualidade de 

vida das pessoas (FIGUEIREDO, 2008). 

O empreendedorismo é visto como um mecanismo econômico que pode levar 

ao crescimento socioeconômico. Os empreendedores podem ser tanto voluntários, ou 
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seja, aqueles que são motivados a iniciar um negócio; quanto involuntários, aqueles 

que são forçados a iniciar um negócio devido a circunstâncias fora de seu controle, 

demonstrando que, em muitos casos, as pessoas são obrigadas a se tornarem 

empreendedoras devido às circunstâncias sociais. Como resultado, depara-se com o 

empreendedorismo como uma espécie de ferramenta, a qual teria como função ajudar 

na resolução ou diminuição de problemas sociais, como a causa de desigualdade de 

gênero, falta de empregos, entre outros (SANTOS; ALVES; DEWES, 2021). 

A função do empreendedor é reformular ou modificar um método ou métodos 

existentes, bem como criar algo novo. Ele pode ser visto como componente-chave do 

fenômeno do empreendedorismo, manifestando-se em situações organizacionais 

como oportunidades e transformações, gerando resultados organizacionais por meio 

do esforço colaborativo entre diversos atores (TEIXEIRA, 2019). 

De acordo com Bezerra et al. (2021), na atualidade, a definição de emprego é 

utilizada para caracterizar uma ocupação ou uma profissão; já o termo 

empregabilidade é compreendido como a preparação do cidadão para conquistar o 

emprego bem como o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias 

para se manter na organização ou mudar de emprego. 

A palavra carreira traz inúmeras interpretações e sugestões aos seres 

humanos. Este conceito está intimamente ligado às experiências de trabalho 

desenvolvidas ao longo da trajetória profissional de cada indivíduo (CALASANS; 

DAVEL, 2020). 

O mercado de trabalho é o espaço em que as relações entre trabalhador e 

empresa ocorrem, é também neste meio que ofertas e demandas de trabalho são 

criadas, as quais se encontram em constante mudança, sendo que o desenvolvimento 

dessas relações se faz extremamente importante para o desempenho da economia. 

Deste modo, são inúmeras as variáveis de empregabilidade levadas em consideração, 

como por exemplo, os níveis salariais, taxas de emprego e desemprego, distribuição 

de renda, incentivos e aumento da produtividade, mão de obra qualificada, grau de 

conflitos, entre outros (MARQUES et al., 2018). 

Por esta razão, o presente trabalho traz como problematização: Quais as 

percepções dos jovens de um pequeno município de Santa Catarina sobre emprego, 

empregabilidade e oportunidades de empreendedorismo no local onde vivem? 

Essa pesquisa justifica-se justamente porque, de acordo com Fuzinatto et al. 

(2019), torna-se essencial o apoio da sociedade e órgãos públicos com relação ao 
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empreendedorismo e desenvolvimento local, visto que, com o surgimento de mais 

empresas, maior é o giro econômico e mais geração de empregos que suprem a 

demanda da sociedade.  

Com o intuito de analisar como os estudantes de ensino médio em estudo 

pretendem gerenciar suas carreiras futuramente, esta pesquisa justifica-se, ainda, por 

identificar como os jovens estão se preparando para ingressarem no mercado de 

trabalho, visando descobrir também se estão aprimorando suas competências, 

conhecimento e habilidades de acordo com as exigências do mercado de trabalho 

atual.  

A presente pesquisa tem como objetivo geral: levantar as percepções dos 

jovens de um pequeno município de Santa Catarina sobre emprego, empregabilidade 

e oportunidades de empreendedorismo locais. Para o alcance deste objetivo, 

destacam-se como objetivos específicos: a) caracterizar a região em estudo; b) 

apresentar o perfil dos jovens respondentes; c) analisar a percepção de estudantes 

com relação a emprego, empregabilidade e empreendedorismo no município onde 

vivem; d) sugerir ações a partir das percepções levantadas. 

Pensados os objetivos específicos, este trabalho também busca conhecer 

como os jovens ingressantes no mercado de trabalho estão se preparando para 

conseguir uma boa colocação profissional, bem como quais os incentivos que as 

escolas de ensino público estão adotando para incentivar esses jovens a se 

destacarem na hora da contratação, assim como analisar se estes possuem o 

conhecimento necessário para optarem, futuramente, pelo empreendedorismo.  

Ainda com relação ao empreendedorismo, busca-se entender qual o cenário 

atual do município, se há opções para empreender, bem como instigar os jovens a 

pensarem no empreendedorismo como opção de relevância, como sociedade, 

geração e oferta de empregos, melhorar o desenvolvimento econômico do município 

e, por consequência e extensão, da região, do estado e do país.   

Este trabalho se inicia com a estrutura teórica, na qual serão explicados 

detalhadamente os conceitos de gestão de carreira, mercado de trabalho, emprego e 

empregabilidade e inovação e empreendedorismo. Em seguida, é apresentada a 

metodologia utilizada para o estudo de campo, incluindo a contextualização da 

pesquisa, a construção do instrumento de pesquisa e os métodos utilizados para 

analisar os resultados. Logo após, são explicitados e discutidos os resultados obtidos 

por meio da pesquisa e, por fim, expostas reflexões conclusivas sobre o estudo e 
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sugestões para pesquisas futuras. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão apresentados os referenciais teóricos de cada área em 

estudo, sendo as áreas de Gestão de Carreira Proteana, Mercado de Trabalho, 

Emprego e Empregabilidade e Inovação e Empreendedorismo, sendo assim, serão 

explanados os conceitos de acordo com a visão de diversos autores. 

1.2 GESTÃO DE CARREIRA PROTEANA 

A carreira pode ser entendida como uma construção social a qual é formada 

pelas experiências passadas, atuais, de interesses e expectativas futuras associadas 

ao trabalho e, assim, emerge de um processo ativo. Nesse sentido, as pessoas 

constroem suas carreiras estabelecendo relacionamentos e fazendo escolhas para se 

sentirem satisfeitas e participantes da sociedade. Assim, para construir uma carreira, 

os trabalhadores precisam desenvolver um conjunto de competências que os ajudem 

a responder às exigências do mercado de trabalho, este que está cada vez mais 

competitivo, dinâmico e sem limites, caracterizado por transições mais frequentes e 

múltiplos percursos de carreiras (LADEIRA et al., 2019). 

As carreiras do século 21 serão predominantemente multiformes, conduzidas 

por pessoas, não por organizações, e reinventadas de tempos em tempos, esse 

conceito de carreira utiliza a metáfora do Deus Grego, Proteus, que, segundo a 

mitologia, poderia mudar de forma para adaptar-se aos ambientes. Deste modo o mito 

de Proteus indica que o profissional da carreira Proteana está em constante 

desenvolvimento para se adequar a mudanças do ambiente de trabalho, com o 

objetivo de se manter comercializável. Esses profissionais são flexíveis, valorizam sua 

liberdade e acreditam no aprendizado contínuo, bem como possuem a capacidade de 

controlar sua própria carreira (PICCININI; KILIMNIK; PARDINI, 2011) 

A carreira proteana é um conceito que tem como objetivo principal a satisfação 
pessoal do indivíduo. Estando muito ligado à autonomia e à instabilidade, subs-
titui as relações profissionais de longo prazo pelas de curto prazo, nesse con-
texto, o sucesso psicológico do indivíduo é a principal orientação de motivação 
e busca profissional, associado diretamente às esferas profissional, individual 
e familiar em um único contexto (CALASANS; DAVEL, 2020, p. 119). 

O modelo de carreira proteana prevê um acordo entre empregadores e 

empregados, que transfere a responsabilidade pelo desenvolvimento de carreira da 

empresa para o funcionário. Dessa forma, este modelo de carreira é considerado um 
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processo que é gerenciado pela pessoa e se baseia nas múltiplas experiências de 

educação, formação, trabalho e mudanças no campo profissional. Baseia-se em 

escolhas pessoais em busca de autorrealização; e o critério de avaliação do sucesso 

é interno (SILVA et al., 2019). 

Existem duas dimensões relevantes da carreira proteana: a primeira é que o 

indivíduo desenvolve a autodeterminação na gestão da sua carreira, o que implica a 

capacidade de adaptação às exigências de desempenho e aprendizagem; e a 

segunda, é que o indivíduo se orienta pelos seus valores, sendo estes pessoais, à 

medida que os valores individuais passam a orientar e atuar como elementos 

importantes na mensuração do sucesso na carreira, substituindo motivadores 

extrínsecos como cargos, remuneração, etc. (SILVA et al., 2019). 

Com a alta da concorrência à proporção mundial, as empresas se deparam 

com a necessidade de serem ágeis e inteligentes na resposta às mudanças do 

mercado, o que só é possível se seus colaboradores adaptarem comportamentos 

flexíveis e adaptativos. A busca por profissionais mais qualificados também foi 

acompanhada por uma mudança na natureza do “contrato psicológico” entre eles e as 

empresas de modo geral, substituindo um modelo contratual pautado pela lealdade, 

comprometimento e segurança no trabalho por um modelo diferente que exige 

constante aprendizado, bem como disposição para mudar suas identidades 

profissionais (ALVARENGA et al., 2019). 

É preciso reconhecer características únicas e torná-las vantagem de diferencial 

competitivo que agregue valor tanto para a empresa, quanto ao profissional em si, 

mas também estar aberto para adquirir novas habilidades e conhecimentos. À medida 

que as exigências de habilidades aumentam e esse contrato transacional se 

consolida, o responsável pela carreira passa a ser do funcionário e não das empresas, 

como era o caso do modelo anterior, quando o contrato relacional prevalecia no 

mercado de trabalho (ALVARENGA et al., 2019). 

Mais do que apenas escolher um emprego, vocação ou ocupação, os jovens 
de todo o mundo hoje esperam desenvolver uma carreira ao longo da vida, 
moldada por oportunidades e restrições ambientais, aspirações pessoais (in-
cluindo motivações, aptidões e intenções), competências e experiências. Fazer 
uma escolha profissional vocacionalista tipicamente associada a programas de 
ensino médio e superior para desenvolver uma carreira ao longo da vida, não 
responde mais aos novos desafios da economia mundial (SOUZA; UBEDA, 
2021, p. 2-3). 

Alvarenga et al. (2019) conceituam a carreira como uma série de cargos 
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ocupados sucessivamente por uma pessoa durante sua vida profissional, incluindo os 

períodos que precedem e seguem essas ocupações. Há uma série de posições que 

são influenciadas pelos papéis que se deve assumir na sociedade. Isso vale tanto 

para as funções que estão diretamente relacionadas à sua vida profissional, como as 

de estudante, trabalhador ou pensionista, quanto para aquelas que não possuem, em 

princípio, o mesmo tipo de relacionamento, como as de um cidadão. 

[...] a carreira pode ser entendida tanto como mobilidade ocupacional represen-
tada por um caminho a ser trilhado, quanto como estabilidade ocupacional, re-
ferindo-se a carreira como profissão. Também pode significar uma atividade 
remunerada ou não remunerada, entendida como vocação ou uma ocupação, 
e a posição do profissional ou o caminho trilhado por ele (SOUZA; UBEDA, 
2021, p. 2-3). 

A satisfação estava associada à motivação que levava os trabalhadores a 

exibirem condutas engajadoras no trabalho, porém, com o tempo, a satisfação passou 

a ser entendida como a atitude de que o trabalhador produtivo seria um indivíduo 

satisfeito. Tem-se, também, o aspecto humano e social, que pressupõe que os 

sentimentos que surgem no ambiente de trabalho se espalham para a vida pessoal 

do indivíduo, afetando seu bem-estar e até sua saúde. Deste modo, a satisfação no 

trabalho baseia-se na ideia de que esse fenômeno reflete a condição emocional e 

afetiva do indivíduo relacionado a experiências obtidas de forma positiva no trabalho, 

ao mesmo tempo em que incorpora aspectos individuais como valores e expectativas 

relacionadas à profissão e à empresa (OLIVEIRA et al., 2021). 

1.3 MERCADO DE TRABALHO 

O desempenho inadequado do setor público nas pequenas cidades tem 

contribuído para o surgimento de vários problemas, como fragilidade econômica, 

desemprego generalizado, falta de segurança e ausência de infraestrutura urbana 

suficiente para atender às necessidades sociais (FERNANDES, 2018). 

Quando a economia não mostra um bom desempenho, não se formam as con-
dições necessárias para atender às demandas das populações que crescem. 
Em conseqüência [sic], começam a surgir problemas, que passam a interferir 
na qualidade de vida das pessoas, tais como: desemprego, violência, margina-
lidade, pobreza, carência de infra-estrutura [sic], não participação política, den-
tre outros (FIGUEIREDO, 2008, n.p). 

A relação entre o trabalhador e empresas adquiriu importância fundamental 

desde a Revolução Industrial. Nesta relação, destaca-se a compreensão do mercado 

de trabalho, que é inevitavelmente moldada pelos pressupostos do vocabulário 
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comum, em que prevalece a noção de um "lugar" possivelmente abstrato, onde a 

oferta e a demanda de trabalho se confrontam, e as quantidades oferecidas e 

demandadas se ajustam de acordo com o preço, ou seja, o salário do mercado 

(MARQUES et al., 2018).  

O mercado de trabalho está em constante mudança e o seu desenvolvimento 

é extremamente importante para o desempenho da economia. Existem inúmeras 

variáveis que são levadas em consideração quando se trata de empregabilidade, 

como por exemplo, os níveis salariais, taxas de emprego e desemprego, distribuição 

de renda, incentivos e crescimento da produtividade, mão de obra qualificada, grau 

de conflitos, entre outros (MARQUES et al., 2018). 

[...] o Direito do Trabalho é segmento jurídico que cumpre objetivos sociais, 
embora tenha também importantes impactos econômicos, culturais e políticos. 
Apresenta-se como normas jurídicas teleológicas, finalísticas e diretamente fo-
cada em aperfeiçoar as condições do contrato de Trabalho e vínculo emprega-
tício da força de Trabalho na Sociedade Capitalista (MARTINS, 2020, p. 27). 

De acordo com Oliveira e Piccinini (2011, p. 1520), o “trabalho é um produto, 

no qual os trabalhadores são vendedores, os empregadores atuam como 

compradores, os salários são considerados, o preço e o mercado de trabalho 

representa o espaço onde ocorrem estas transações”.  

As variações de preço entre as organizações são dadas de acordo com o livre 

deslocamento dos funcionários entre as empresas, deste modo, possibilitando, por 

acaso, o equilíbrio dos salários no mercado. Esta ordem está presente no sistema 

capitalista, o qual cumpre duas tarefas, sendo a primeira alocar os recursos humanos 

de uma comunidade em diferenciadas áreas de trabalho; e a segunda, garantir renda 

a todos que fazem parte deste vínculo (OLIVEIRA; PICCININI, 2011). 

De acordo com Marques et al. (2018, p. 5), “historicamente, o trabalho é uma 

das pautas engajadoras e mobilizadoras na sociedade e principal questão da luta de 

classes”. 

Tavares (2000) relata que a história do desenvolvimento do mercado de 

trabalho no Brasil foi dolorida e demorada, no entanto, existe ainda uma parte 

considerável de pessoas que não faz parte deste mercado. 

No Brasil o mercado de trabalho vem apresentando melhorias positivas nos 

últimos anos, com uma forte presença feminina no mercado de trabalho e diminuição, 

porém não eliminação, das desigualdades de remuneração por sexo. No entanto, 

notam-se altas taxas de informalidades, níveis baixos de remuneração e de 
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produtividade e uma resistente cultura desigual entre homes e mulheres 

(GUIGINSKI; WAJNMAN, 2019). 

A participação das mulheres na força de trabalho aumentou e a disparidade de 

renda entre homens e mulheres foi reduzida, mas não eliminada. No entanto, ainda 

há altos índices de informalidade, baixa renda e produtividade do trabalho e 

persistente desigualdade entre homens e mulheres. As mulheres brasileiras têm feito 

progressos significativos em algumas áreas, principalmente no acesso à educação e 

proteção social, mas persistem desigualdades significativas, não apenas em termos 

de menor participação na força de trabalho e níveis salariais em relação aos homens, 

mas também em termos de qualidade de acesso ao mercado de trabalho (GUIGINSKI; 

WAJNMAN, 2019).  

A realidade é que as mulheres ainda não conseguiram alcançar na prática o 

direito a igualdade no mercado de trabalho, sendo assim, ainda recebem salários 

inferiores ao dos homens pelo mesmo trabalho exercido. Isso está diretamente 

relacionado à desigualdade de gênero, que sempre esteve presente desde os 

primórdios da história e ainda está profundamente enraizado na sociedade em que 

habitamos (GUIGINSKI; WAJNMAN, 2019). 

O Brasil, como a grande maioria dos países, enfrenta problemas sociais crôni-
cos, desemprego, má distribuição de renda, balança comercial deficitária, etc. 
O desenvolvimento regional pode ser a alternativa para a superação desses 
problemas. Uma região competitiva tem condições de aumentar as exporta-
ções e gerar empregos. Além disso, o vetor da regionalização pode atuar no 
eixo de atenuação das desigualdades (GOMES, 2011, p. 12). 

A relevância dos cursos de graduação passou a ressaltar a flexibilidade 

relacionada não somente à reforma produtiva do capitalismo, mas também ao 

conceito de que somente a “formação de profissionais dinâmicos e adaptáveis às 

rápidas mudanças no mundo do trabalho e às demandas do mercado de trabalho 

poderá responder aos problemas de emprego e ocupação profissional” (CATTANI; 

OLIVEIRA; DOURADO, 2001, p. 77).  

Sobre o ponto de vista empresarial, analisa-se que boa parte das “vantagens 

está associada à qualificação dos recursos humanos e à qualidade dos 

conhecimentos produzidos” (CHESNAIS, 1996 apud CATTANI; OLIVEIRA; 

DOURADO, 2001, p. 69). Deste modo, a formação e a geração de conhecimento é a 

principal fonte de interesse das organizações. 

De acordo com Oliveira et al. (2011), numa era de competitividade global, faz-
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se necessário manter-se atualizado para poder acompanhar a evolução do mercado 

de trabalho, tornando primordial que os indivíduos estejam preparados para enfrentar 

um mercado cada vez mais competitivo, e os mesmos sendo capazes de aprimorar 

as competências e habilidades para que, desta forma, adquiram resultados mais 

propensos, bem como sendo principais fontes de diferenciais competitivos para as 

empresas.  

Verifica-se hoje uma demanda de profissionais com um vasto conhecimento, 
não só na área específica de trabalho, mas que também apresentem habilida-
des sintonizadas com as novas necessidades do mercado de trabalho, capaci-
dade de adaptação e desenvolvimento contínuo para que consigam agir diante 
das mudanças constantes, ainda existe uma percepção generalizada, de diplo-
mados e empregadores, de que as qualificações obtidas nem sempre são ade-
quadas para o emprego, o que gera um problema em relação à empregabili-
dade dos diplomados (BEZERRA et al., 2021, p. 128). 

A educação é um investimento em capital humano que leva a uma melhoria das 

competências dos trabalhadores, a um aumento da sua produtividade e, portanto, a 

maiores rendimentos (BARTALOTTI; MENEZES FILHO, 2007). 

Segundo Moura e Lima Filho (2019, p. 392), o mercado de trabalho se torna 

cada vez mais competitivo, visto que: 

A economia capitalista, modelo onde a maior parte dos países estão inseridos, 
é caracterizada pela propriedade privada dos meios de produção. A maioria 
das pessoas possuem sua vida econômica ligada direta ou indiretamente à 
uma empresa, onde está pode ser vista como célula produtora de riqueza. Atre-
lado a isso, estão a globalização, o dinamismo dos novos modelos de negócios, 
a necessidade de as empresas serem mais competitivas, sustentáveis, lucrati-
vas e transparentes, dentre inúmeros desafios que as organizações enfrentam.  

1.3.1 Emprego e Empregabilidade  

A palavra emprego tem sua origem em 1400 d.C. e, ao longo do tempo, a 

compreensão do termo foi mudando até chegar ao significado moderno, ou seja, o 

conceito de emprego é usado hoje para denotar uma ocupação ou profissão. Por outro 

lado, empregabilidade é um termo relativamente moderno que surgiu na década de 

1980 após várias crises econômicas e financeiras. Com as mudanças no mundo do 

trabalho, o conceito de empregabilidade surge e ocupa um lugar importante, 

desencadeado pela globalização e pelas crescentes inovações tecnológicas 

(BEZERRA et al., 2021). 

A empregabilidade envolve a preparação dos indivíduos para ingressar no 

mercado de trabalho e o desenvolvimento de habilidades para manter ou mudar de 

emprego, ou seja, é definida como a ação das pessoas para desenvolver habilidades 
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e buscar conhecimentos favoráveis para obter uma vaga no mercado de trabalho, seja 

formal ou informal. Assim, é um processo que resulta das interações entre o indivíduo 

e a dinâmica do mercado de trabalho (BEZERRA et al., 2021).  

Apesar dos benefícios da qualificação de nível superior não se esgotarem na 
questão do acesso ao emprego, é compreensível que este seja um dos retor-
nos esperados pela obtenção de um diploma do Ensino Superior, por parte dos 
jovens e das suas famílias. Todavia, os dados estatísticos continuam a eviden-
ciar, de forma clara, vantagens no acesso ao emprego e na remuneração au-
ferida por parte de quem possui maiores níveis de qualificação, pelo que, torna-
se difícil compreender a origem da crença, que configura a percepção distor-
cida de que não vale a pena prosseguir estudos de nível superior (VIEIRA, 
2018, p. 27).   

O aumento da informatização de todas as atividades da economia em escala 

global tem contribuído para o crescimento das chamadas atividades criativas. Uma 

economia que necessita cada vez mais da descoberta, processamento e aplicação de 

informações na Internet requer trabalhadores mais experientes e que possam dominar 

a linguagem da informação e a lógica numérica (LIMA; BRIDI, 2019). 

Para além das competências associadas à escolaridade e à familiaridade com 

as novas tecnologias, exige-se cada vez mais dos trabalhadores que sejam 

empreendedores, flexíveis a mudanças e que suas sabedorias sejam contínuas e 

modificáveis. Por isso, é necessária uma formação com atualização constante e 

inovadora, no contexto de relações de trabalho cada vez mais individualizada (LIMA; 

BRIDI, 2019). 

Fatores como renda, perspectiva de empregabilidade, taxa de retorno, status 
associado à carreira ou vocação fazem parte do processo de decisão indivi-
dual. Espera-se que uma pessoa escolha a carreira que lhe proporciona o 
maior fluxo esperado de utilidade dentre todas as opções (BARTALOTTI; ME-
NEZES FILHO, 2007, p. 490). 

Martins (2020, p. 105-106) compreende a “empregabilidade como a capacidade 

do Empregado em conquistar ou se manter Empregado”.  

Ainda, a empregabilidade discorre sobre “propensão dos indivíduos para 

mostrarem as capacidades exigidas pelos empregadores” (LARANJEIRO; SULEMAN; 

BOTELHO, 2020, p. 4).  

Na atualidade, o trabalho assume, dentro do seio dos lares da classe que vive 
do trabalho, novas formas de intensificação e precarização, uma vez que há 
cada vez mais desregulamentação das relações de trabalho, falta de vínculos 
empregatícios e, consequentemente, perda de direitos trabalhistas, sendo que 
muitas vezes um mesmo ser social vê-se obrigado a buscar frações de traba-
lhos, em mais de um lugar, para conseguir manter o salário equivalente ao que 
teria em uma única relação contratual de trabalho (TANO et al., 2019, p. 39). 
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De acordo com Tano et al. (2019, p. 18), “Um dos grandes problemas sociais 

contemporâneos é a crise do emprego e, portanto, a consequente redução dos postos 

de trabalho. Aponta-se como solução para a crise a qualificação do trabalhador para 

se tornar empregável”.  

1.4 INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

O desempenho empreendedor é uma sugestão de solução para o mercado de 

trabalho em crise, principalmente em tempos de mudanças econômicas e sociais. Nas 

últimas décadas, o desenvolvimento do empreendedorismo tornou-se prioridade na 

agenda e nos debates políticos, econômicos e acadêmicos, não só no Brasil, mas em 

vários países ao redor do mundo, devido à comprovada influência que exerce no 

desenvolvimento econômico e status social de um país (KRÜGER; BÜRGER; 

MINELLO, 2019). 

O interesse pela educação empreendedora aumentou significativamente na 

última década por vários motivos, sendo um deles o fato de a educação para o 

empreendedorismo contribuir para a criação de novos negócios, novos empregos, 

bem como para o desenvolvimento da inovação nas empresas (KRÜGER; BÜRGER; 

MINELLO, 2019). 

Nos países menos desenvolvidos, a propensão inicial ao empreendedorismo é 

alta, porque a demanda por mão de obra remunerada está apenas começando diante 

de uma oferta de pessoas geralmente com baixa qualificação, deixando grande parte 

da população com a alternativa de se tornar autônomo para sobreviver (MACEDO et 

al., 2017). 

No Brasil, o empreendedorismo pode ser mais independente no nível de 

atividade econômica, pois pode estar mais influenciado na última década por outros 

fatores que também estão em fluxo, como: a elevação do nível educacional dos 

brasileiros, a redução da burocracia e da carga tributária, principalmente para os mais 

simples e de menor escala contábil, como na criação do MEI ou até em mudanças 

estruturais da sociedade, cada vez mais suscetível à atividade empreendedora 

(MACEDO et al., 2017). 

Deste modo, SEBRAE (2017, n.p, grifos nossos) apresenta dois conceitos de 

empreendedor, bem como possíveis motivações que levam pessoas a empreenderem 

e a criarem o próprio negócio: 
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Empreendedores por oportunidade identificam uma chance de negócio ou 
um nicho de mercado e decidem empreender mesmo possuindo alternativas 
correntes de emprego e renda. [...] Com diferente motivação, os empreende-
dores por necessidade decidem empreender por não possuírem melhores al-
ternativas de emprego e renda, abrindo um negócio com a finalidade de gerar 
rendimentos visando basicamente a sua subsistência e de suas famílias. 

Os economistas acreditam que o empreendedor é essencial para o processo 

de desenvolvimento econômico e, em seus modelos, levam em conta os sistemas de 

valores da sociedade, uma vez que os comportamentos individuais de seus membros 

são fundamentais. Em outras palavras, não haverá desenvolvimento econômico sem 

líderes empresariais em sua base (BAGGIO, 2015). 

O empreendedor é alguém que rompe a ordem econômica existente 

introduzindo novos produtos e serviços, criando novas formas de organização ou 

mesmo explorando novos recursos e materiais. O empreendedor é a essência da 

inovação no mundo que faz com que as velhas formas de gerir negócios se tornem 

ultrapassadas (VACCARO et al., 2012). 

O empreendedorismo é visto como a capacidade de fazer mudanças e engajar-

se ao novo, ou seja, possui a crescente capacidade de explorar novas oportunidades, 

combinando diferentes recursos ou diferentes combinações do mesmo recurso. A 

atividade empreendedora surge como vetor capaz de conceber uma oportunidade 

completamente nova, um conceito de negócio “revolucionário” capaz de desencadear 

uma nova onda de transformações e novos ciclos de negócios (VACCARO et al., 

2012). 

Uma vez que o comportamento empreendedor pode ser melhorado através de 

um processo de aprendizagem, destaca-se a importância de incorporar a educação 

empreendedora nas instituições de ensino, que devem desempenhar um papel de 

facilitadores e disseminar uma cultura empreendedora em todos os níveis (KRÜGER; 

BÜRGER; MINELLO, 2019).  

A eficácia dessa educação está diretamente relacionada aos fatores que 

promovem as intenções empreendedoras. Isso, por sua vez, sugere que os fatores 

que impulsionam a intenção empreendedora são atitudes, normas subjetivas e 

controle do comportamento percebido, elementos que podem ser derivados da Teoria 

do Comportamento Planejado (KRÜGER; BÜRGER; MINELLO, 2019). 

As interações entre universidade, indústria e governo, formam a "Tripla Hélice" 

de inovação e empreendedorismo, fundamentais para o crescimento econômico e o 
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desenvolvimento social baseados no conhecimento. Eles vão além do avanço das 

instituições por meio de interações mútuas e representam a transição das esferas 

principais da dupla para a tripla hélice, o que é visto como meio para impulsionar a 

inovação (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).  

A Hélice Quádrupla é composta pelas Hélices de Inovação e Sociedade, 

representam novos modelos de geração de conhecimento social e ambiental. O 

comércio tradicional de universidade-indústria-governo está se fortalecendo ao longo 

dos anos com hélices cada vez mais importantes na dinâmica inovadora (MINEIRO, 

2018). 

O conceito de inovação está associado a mudanças e a modernas 

combinações de elementos que quebram o equilíbrio existente. Do ponto de vista 

estratégico, a inovação está associada ao alcance de uma vantagem competitiva 

sustentável, posicionamento estratégico, habilidades em se reinventar e aprendizado 

organizacional (LOPES et al., 2008). 

Ao falar em estratégia, pode-se dizer que a inovação é o fator principal de 

diferenciação entre as empresas. O método utilizado através da inovação inclui 

identificar as necessidades dos clientes, definir estratégia de referência para a 

inovação, desenvolver soluções, protótipos, testes, produzir e disponibilizar produtos 

e/ ou serviços novos ou melhorados. O processo de inovar inclui não apenas as 

atividades criativas, de invenção ou a exploração de tecnologias novas, mas também 

está relacionado a tarefas de administrar, divulgar e aderir a estas novidades (LOPES 

et al., 2008). 

Uma invenção é uma ideia, esboço ou modelo para um novo ou melhorado 
artefato, produto, processo ou sistema. Uma inovação, no sentido econômico 
somente é completa quando há uma transação comercial envolvendo uma in-
venção e assim gerando riqueza (SCHUMPETER, 1988, p. 95 apud SANTOS; 
FAZION; MEROE, 2011, n.p). 

No Brasil, é possível perceber que a manutenção da competitividade da 

economia no país, onde há forte disputa comercial em nível nacional e internacional, 

está diretamente relacionada à introdução de inovações. Ao mesmo tempo, a 

diversificação da economia através do fortalecimento da base industrial depende da 

constante introdução de novas tecnologias para atingir um nível mínimo de 

competitividade. De fato, pode-se dizer que a construção de um novo padrão de 

desenvolvimento sustentável no Brasil requer uma maior centralização das políticas 

de desenvolvimento científico, tecnológico e inovador (NEDER et al., 2019). 
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A ideia de inovação como tem sido engendrada por muitos se originou no am-
biente empresarial. A área da produção tecnológica talvez seja uma das mais 
proeminentes quando se fala nesse assunto, uma vez que nela percebe-se 
com maior clareza a necessidade de inovar para não perecer no jogo do sis-
tema capitalista [...] (TAVARES, 2019, p.3). 

De acordo com Carvalho (2011), a inovação ganha importância porque está 

intimamente ligada à competitividade, normalmente, quanto mais inovadora é uma 

empresa, maior é a sua competitividade e melhor é a posição no mercado em que 

atua. Essa alta capacidade de inovação significa que as ideias são traduzidas de 

forma rápida e eficiente em produtos, serviços e processos inovadores e, como 

resultado, a inovação permite que a empresa ganhe mais. 

De acordo com Silva et al. (2018), a inovação no cenário atual desempenha um 

papel central e se torna essencial para a sobrevivência de qualquer empresa em um 

contexto cada vez mais competitivo e globalizado, deste modo. 

[...] uma empresa que não inova está fadada ao fracasso, pois é justamente a 
inovação que gera mais valor para o cliente. Nesse sentido, muitas são as ca-
racterísticas que a configuram como um elemento catalizador de diferenciais 
competitivos, cuja busca é constante para as instituições que desejam obter 
vantagens competitivas duradouras para, assim, anteciparem-se às concorren-
tes (SILVA et al., 2018, p. 14). 

A inovação é vista como essencial para o crescimento econômico e tecnológico. 

Ela funciona como o motor do desenvolvimento econômico, quebrando o regime 

estático da economia, através de métodos dinâmicos, por exemplo, no nível macro, a 

inovação é o fator mais importante do desenvolvimento econômico nacional e nos 

modelos de negócio internacionais. Já no nível micro, ou seja, dentro das 

organizações, a inovação ocorre por meio de pesquisa e desenvolvimento e é vista 

como fonte de assimilação e uso de novos tipos de conhecimento que vão além da 

tecnologia. Desta forma, a inovação está profundamente ligada às competências 

internas da empresa, proporcionando vantagem competitiva e distinta para a 

sobrevivência e gerando maior rentabilidade para as organizações (BATAGLIN, 2021). 

Como a economia é amplamente baseada em conhecimento, produtos e 

serviços baseados neste recurso se destacam. Portanto, a mera redução de custos 

não é mais suficiente. A qualidade tornou-se um elemento fundamental e deixou de 

ser o principal diferenciador; transformou-se em parte integrante de qualquer produto 

ou serviço. Adquirir e lidar adequadamente com as informações são medidas 

essenciais para a obtenção de conhecimento, pré-requisito fundamental para a 

inovação. Assim como somente a inovação agrega valor aos produtos e processos, a 
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diferenciação pela inovação não é apenas o grande desafio, mas também necessária 

para a sobrevivência da empresa (CARVALHO, 2011). 

A inovação, na perspectiva da gestão, pode ser conceituada como forma 

diferente de fazer as coisas, que pode estar relacionada a produtos, serviços, entre 

outros. Sua importância é destacada como fator chave para o sucesso econômico. 

Além da inovação, a sustentabilidade também é tema de grande importância nas 

discussões da gestão contemporânea. A sustentabilidade é entendida como um 

organismo que, para se desenvolver, não causa o colapso do ambiente ao seu redor 

e, às vezes, até favorece esse ambiente. Cada vez mais, pessoas e instituições ao 

redor do mundo estão cientes de suas responsabilidades em relação às questões 

ambientais, e a redução do impacto de suas atividades no meio ambiente tem se 

moldado em uma busca crescente e constante (NEDER et al., 2019). 

O conceito de ecoinovação emerge das discussões que relacionam inovação 
e sustentabilidade em uma perspectiva de reduzir os danos ambientais causa-
dos pelas externalidades negativas das empresas. Compreender os fatores 
que influenciam o desenvolvimento e a adoção de inovações ambientais pelas 
empresas é cada vez mais relevante para integrar melhorias ambientais ao 
crescimento da produção industrial na perspectiva da sustentabilidade (RA-
BÊLO, 2015, p. 17). 

O aperfeiçoamento sustentável deve atender às necessidades da geração atual 

sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Essa definição ilustra um 

dos princípios básicos da sustentabilidade, isto é, uma visão de longo prazo, pois os 

interesses das gerações futuras devem ser analisados. Deste modo, o grande desafio 

das pessoas no século 21 é transformar a sociedade e a economia mundial em um 

modelo mais sustentável (NEDER et al., 2019). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Esse capítulo destina-se a apresentar a natureza, o tipo de pesquisa, as 

delimitações do universo, as técnicas de coleta de dados e os instrumentos utilizados 

para análise dos mesmos. 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza do presente trabalho de conclusão de curso é quantitativa e 

qualitativa, pois se busca conhecer e analisar um fenômeno.  

A pesquisa qualitativa é caracterizada pelos estudos de educação e sociedade, 

ou seja, refere-se à análise, indagação ou investigação sobre determinado assunto 

que se deseja compreender a partir das percepções das pessoas nele envolvidas 

(GONZÁLEZ, 2020). 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com fatos da sociedade que estão centra-
dos na intepretação e explicação da dinâmica das relações sociais [...] A abor-
dagem qualitativa remete ao universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à ope-
racionalização de variáveis (SOUSA; SANTOS, 2020, p. 1398-1399). 

Este trabalho utiliza também análise quantitativa, pois se pretende tabular os 

dados advindos dos respondentes, já que, deste modo, segundo Dias, Silva e Macedo 

(2019), este método se caracteriza por representar os resultados através dos dados 

numéricos, sendo possível compreender erros, confiabilidade da pesquisa, entre 

outras características que dispõe de mais segurança para o pesquisador.  

Na abordagem quantitativa, os dados têm natureza numérica, tais como, gran-
dezas monetárias, físicas, ou de escalas de atitude, as quais são transforma-
das em números. Tais técnicas, quando bem executadas, permitem ao pesqui-
sador entender o que de fato uma área ou segmento manifesta e assim possi-
bilita uma visão para a tomada de decisão (DIAS; SILVA; MACEDO, 2019, p. 
1808). 

2.2 TIPO DA PESQUISA 

Na elaboração deste trabalho foram utilizadas: pesquisa exploratória, descritiva 

e de levantamento (Survey). 

A pesquisa exploratória tem a finalidade de favorecer maior contato com o 

problema tornando-o mais evidente. Sendo a pesquisa exploratória conduzida com a 

finalidade de esclarecer melhor os problemas, torna o entendimento por parte dos 

entrevistados a mais clara e compreensível possível, pois só assim tem-se dados 
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assertivos e verídicos (GOMES; OKANO, 2019). 

O método Survey pode ser caracterizado como a “obtenção de dados ou 

informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário” (FREITAS et al., 2000, p. 

105).  

Deste modo, o método Survey pode ser definido como uma pesquisa que utiliza 

de análise e coleta de dados ou informações sobre uma amostragem que se pretende 

compreender o comportamento de uma população (FREITAS et al., 2000).   

2.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

A pesquisa foi aplicada a 31 alunos do terceiro ano do ensino médio em um 

município de pequeno porte, sendo a primeira turma com 11 alunos, os quais estudam 

em tempo integral na modalidade de estudo NEM – Novo Ensino Médio Integral, que 

é pautado em estudos por áreas. Nesta modalidade, os alunos têm, na sua grade 

curricular, todas as disciplinas do ensino regular, porém também são orientados pelo 

CHA – conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, precisam obter o conhecimento, 

desenvolvê-lo e saber aplicá-lo. Desta forma, os estudantes desenvolvem o 

pensamento crítico, projeto de vida, iniciação cientifica, entre outras peculiaridades do 

CHA.  

E a segunda turma, composta por 20 alunos, estudam no período da noite, na 

modalidade de ensino regular. Estes ainda vão se formar na modalidade de ensino 

anterior, ou seja, terão apenas a formação básica com as disciplinas obrigatórias. 

 Esta pesquisa levou em consideração o público que se encaixa na modalidade 

de jovens. Colocou-se no questionário uma idade limite para os participantes da 

pesquisa, sendo os estudantes com idade superior a 24 anos desconsiderados, pois, 

de acordo com o IBGE (2022), o público jovem se encaixa na idade de 14 a 24 anos. 

Dentre os participantes desta pesquisa, não foram encontrados estudantes com idade 

superior a 24 anos. 

A aplicação do questionário ocorreu no dia 09 de outubro de 2022, na escola 

Estadual de Educação Básica Machado de Assis, localizada no centro de Timbó 

Grande – SC. No período da manhã foi aplicado o questionário com a turma que 

estuda no NEM – Novo Ensino Médio Integral, todos os 11 alunos estavam presentes 

e puderam responder à pesquisa. No mesmo dia foi aplicado o questionário no período 
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da noite, com os jovens estudantes do terceiro ano do ensino regular, estavam 

faltando seis alunos, deste modo, apenas os vinte presentes responderam à pesquisa.  

A metodologia utilizada para a aplicação deste questionário foi a de afirmação, 

deste modo foram escolhidas algumas citações do próprio referencial teórico utilizado 

neste trabalho. Assim os jovens precisavam analisar as afirmações e responder 

através da escala de cinco pontos de Likert o quanto eles concordavam ou o quanto 

não concordavam com as afirmações. Foram feitas ainda quatro questões discursivas 

em que eles tinham que relatar suas opiniões e/ ou críticas com relação ao mercado 

de trabalho, gestão de carreira e possibilidades de empreendedorismo no município 

de Timbó Grande - SC.  

2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

Como essa pesquisa é de natureza quantitativa e qualitativa, o instrumento de 

coleta de dados é o questionário (Apêndice A) e o meio de apresentação dos referidos 

dados dá-se através de tabelas e gráficos. 

O questionário é um dos recursos utilizados na coleta de dados, o qual 

necessita de uma amostra representativa de pessoas, as quais são convidadas a 

responder uma série de perguntas que abrangem o tema da pesquisa dos 

investigadores, visando à geração de dados utilizados pelo investigador para tirar 

conclusões, interpretar e fazer analise através das informações coletadas e deste 

modo conseguindo responder aos objetivos da pesquisa (SANTOS; HENRIQUES, 

2021). 

Para fazer análise estatística, é preciso escolher qual o melhor método para 

expor estes dados, podendo ser através de gráficos, tabelas ou medidas estatísticas. 

As tabelas são utilizadas para representar as informações de forma mais simples. 

Deste modo, também responsável por desenvolver o senso crítico e ajudar os 

pesquisadores a tomarem decisões com base nos dados coletados e previamente 

tabulados (FERNANDES; GONÇALVES; BAIRROS, 2021). 

Os gráficos são recursos importantes utilizados na construção e interpretação 

de dados. Esta ferramenta exige que seus usuários disponham de habilidades para 

ler e interpretar com clareza, conseguindo assim extrair mais facilmente os dados, 

bem como organizar as informações de maneira que fiquem mais visíveis e de fácil 

compreensão por parte dos leitores (GUIMARÃES; FERREIRA; ROAZZI, 2001). 

Utilizou-se o formato impresso para o questionário e os dados coletados 
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tabulados no Excel.  

O questionário é composto por 26 questões, sendo 22 objetivas e quatro 

descritivas, com respostas tipo Likert exceto as descritivas, escala de cinco pontos, 

que varia de 1 a 5 sendo: 

1 - Concordo totalmente e 2 - Tendo a concordar – PERCEPÇÃO POSITIVA 

3 - Não concordo e não discordo – PERCEPÇÃO DE NEUTRALIDADE; 

4 - Tendo a discordar e 5 - Discordo totalmente – PERCEPÇÃO NEGATIVA. 

2.5 CONTEXTO DO ESTUDO 

De acordo com Fernandes (2018), o número mínimo ou máximo de habitantes 

não pode ser o elemento determinante na discussão sobre o tema das pequenas 

cidades. Portanto, como primeiro passo, o número e as discussões numéricas devem 

servir de guia, ainda que sejam complexas e sujeitas a grandes debates.  

No entanto, a utilização de um número não é suficiente para compreender o 

universo das pequenas cidades brasileiras, uma vez que a divisão do trabalho, 

economia de mercado e capacidade de consumo são essenciais para essa análise. 

No Brasil, por exemplo, o conceito e classificação das cidades pequenas variam de 

Estado em Estado, bem como difere entre as regiões de um mesmo Estado 

(FERNANDES, 2018). 

Timbó Grande é um pequeno município localizado no meio-oeste catarinense, 

sendo poucos os registros da história dessa cidade, os fatos mais importantes e que 

marcaram a vida dos habitantes estão relacionados aos combates na Guerra do 

Contestado (1912-1916) (TIMBÓ GRANDE, 2017).  

Num misto de messianismo e defesa da terra, o município serviu de palco para 

o último reduto dos Jagunços na Santa Maria, interior de Timbó Grande. Sendo o 

último reduto da guerra, a cidade tem uma forte participação, trazendo as lembranças 

remanescentes e traços caboclos. Timbó Grande desenvolveu-se lentamente, 

conquistando sua identidade ao longo dos anos e sendo reconhecida como um 

munícipio em 1989 (TIMBÓ GRANDE, 2017). 

Timbó Grande possui aproximadamente 7.167 habitantes e uma área territorial 

de 596,344km². O PIB da cidade em 2019 era de cerca de R$ 190,1 milhões, sendo 

que (31,71%) desse valor advêm da indústria, na sequência aparecem participações 

da administração pública, com (21,82%); da agropecuária (20,83%); dos serviços 

(19,44%); e dos impostos líquidos (6,20%). Com esta estrutura, o PIB per capita de 
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Timbó Grande é de R$ 24,1 mil, valor inferior à média de Santa Catarina, que é de R$ 

35,1 mil (IBGE, 2017). 

O munícipio de Timbó Grande localizado na macrorregião do meio-oeste 

catarinense, conforme Figura 1.  

Figura 1 – Mapa do município de Timbó Grande. 

 

Fonte: (FECAM, 2021). 

O Produto Interno Bruto, também conhecido como PIB, é o principal medidor 

do crescimento da economia de uma cidade, região, estado ou país. O cálculo é feito 

com base nos valores de todos os serviços e bens produzidos dentro de uma região 

definida e em um determinado período (CORACCINI, 2021). 

O IDH - Índice de Desenvolvimento Humano compara indicadores de países 
nos itens riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e 
outros, com o intuito de avaliar o bem-estar de uma população, especialmente 
das crianças. Varia de zero a um e é divulgado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em seu relatório anual (SOUZA, 2008, 
n.p). 

A cidade conta com apenas uma escola pública que oferece o ensino médio. 

De acordo com o último censo, que ocorreu em 2010, o IDH do Estado de Santa 

Catarina era de 0.774 e Timbó Grande ficou abaixo da média do estado, com o valor 

de 0.659 (IBGE, 2017).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Esse capítulo destina-se a apresentar os dados coletados e analisá-los de 

modo a alcançar os objetivos dessa pesquisa, que é levantar e analisar as percepções 

dos jovens ingressantes ao mercado de trabalho com relação a oportunidades de 

emprego na cidade onde residem, bem como suas aspirações futuras em relação a 

suas carreiras e projetos pessoais.  

3.1 APRESENTAÇÃO DO PERFIL DOS JOVENS RESPONDENTES 

Para melhor compreender as percepções dos jovens em estudo e para que se 

possam propor contribuições positivas de forma a analisar e compreender o cenário 

do município com relação à oferta de empregos, bem como seus interesses pelo 

empreendedorismo, apresenta-se, nessa seção do trabalho, o perfil dos respondentes 

da pesquisa, conforme dados da Tabela 1. 

Tabela 1 – Perfil dos respondentes 

INDICADORES VARIÁVEIS PERCENTUAL 

Idade 

Entre 16 a 18 anos 
Entre 19 a 21 anos 
Entre 22 a 24 anos 
Mais de 24 anos 

100% 
0% 
0% 
0% 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

Prefiro não dizer 

48,4% 
51,6% 

0% 

Estado civil 

Solteiro(a)  
Casado(a)  

Divorciado(a) 
União estável  

Viúvo(a) 
Prefiro não dizer 

83,9% 
3,2% 
0% 
0% 
0% 

12,9% 

 
Modalidade de ensino médio 
 

Regular 
Novo Ensino Médio Integral - NEM 

64,5% 
35,5% 

Integrantes da família que têm curso de en-
sino superior 

Meu pai e minha mãe 
Somente meu pai 

Somente minha mãe 
Meu(s) irmão(s) ou irmão(s) tem 

Nenhuma pessoa da família 

16,1% 
12,9 
9,7% 
25,8% 
35,5% 

Vínculo empregatício 
Sim 
Não 

54,8% 
45,2% 

Alguém da família já saiu de Timbó Grande 
em busca de melhores oportunidades 

Sim 
Não  

83,9% 
16,1% 

Fonte: O autor (2022). 

Participaram deste estudo 31 respondentes, sendo 11 alunos (35,5%) 

matriculados na modalidade de ensino integral (NEM); e 20 (64,5%) devidamente 

matriculados no ensino regular (período noturno).  
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As duas turmas participantes desta pesquisa são formadas por alunos com 

idades entre 16 a 18 anos (100%), em que todos são estudantes do terceiro ano do 

ensino médio, sendo predominante o gênero feminino (51,6%) e 48,8% do gênero 

masculino. Com relação ao estado civil, a maior parte dos alunos se diz solteiro 

(83,9%); tendo apenas uma pessoa casada (3,2%); e 12,9% que preferiram não 

responder a essa pergunta.  

Notou-se, por meio dos formulários, que as turmas são formadas por alunos 

que trabalham (54,8%) e que não trabalham (45,2%). Aqui, cabe fazer a observação 

de que os estudantes do Ensino Médio Regular (64,5%), que estudam no período da 

noite, conseguem trabalhar, já os estudantes do Novo Ensino Médio (35,5%), por 

estudarem em período integral, não conseguem, ainda, entrar para o mercado de 

trabalho. Pode-se inferir que, se todos estudassem no período da noite, o índice de 

estudantes já inseridos no mercado de trabalho aumentaria. 

Percebe-se, ainda, que 83,9% dos alunos possuem em seu seio familiar 

pessoas que saíram da cidade de Timbó Grande e foram em busca de melhores 

oportunidades de trabalho, sendo que apenas cinco alunos (16,1%) responderam que 

ninguém da família saiu da cidade para buscar melhores oportunidades de vida. Esses 

dados confirmam a dificuldade que cidades de pequeno porte têm de desenvolver-se. 

Outra questão importante e de relevância para esta pesquisa é que 35,5% dos 

alunos responderam que ninguém da família possui ensino superior; havendo 26,8% 

dos respondentes que afirma que seus irmãos e/ou irmãs possuem pelo menos uma 

graduação. Já 16,1% relatam que o pai e mãe possuem ensino superior; e 12,9% 

dizem que somente o pai possui; e os outros 9,7% dizem que somente a mãe possui 

um curso de graduação completo.  

Deste modo percebe-se ainda a dificuldade que estas pessoas que moram em 

pequenos municípios possuem ao optarem por fazer uma graduação, já que as 

universidades e instituições de ensino ficam geralmente em outras cidades, desta 

forma essas pessoas precisam se deslocar para outras cidades para conseguir fazer 

um curso e isso implica em dinheiro, tempo de deslocamento, entre outras dificuldades 

e intempéries que dificultam muitas vezes o trajeto.  

Acredita-se que com o advento da internet e da modalidade de ensino superior 

ofertada em formato Ead, ficou muito mais fácil e prático principalmente para este 

público que não consegue se deslocar para outras cidades, no entanto a formação 

superior ainda é uma realidade baixa para eles. 
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3.2 ANALISAR AS PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES COM RELAÇÃO A 

EMPREGO, EMPREGABILIDADE E OPORTUNIDADES DE 

EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO ONDE VIVEM 

A aplicação da pesquisa possibilita identificar as percepções dos estudantes 

sobre os temas em estudo, os quais são analisados nesse subcapítulo, para que, na 

sequência, sejam propostas ações de melhorias, as quais ajudem os jovens e a 

comunidade escolar e o meio social a pensarem no empreendedorismo como uma 

opção de relevância para a solução de alguns problemas de desigualdade na cidade 

e economia do município, bem como a instigar os jovens a gerirem melhor suas 

carreiras e anseios futuros, sejam pessoais e/ou profissionais. 

A Tabela 2 retrata os dados coletados em relação às percepções quanto a 

gestão de carreira. 

Tabela 2 – Percepções sobre gestão de carreiras 

OBSERVÁVEIS  
 

                INDICADORES 

Concordo 
totalmente 

Tendo a 
concor-

dar 

Não con-
cordo e não 

discordo 

Tendo a Dis-
cordar 

Discordo 
Totalmente  

È importante fazer facul-
dade 

48,40% 19,40% 32,30% 0% 0% 

É importante estudar lín-
guas 

64,50% 19,40% 6,50% 6,50% 3,20% 

É importante ao escolher 
uma profissão pesquisar 
requisitos necessários p/ 

ocupar este espaço. 

74,20% 16,10% 9,70% 0% 0% 

Fazer faculdade nem 
sempre traz benefícios 

38,70% 22,60% 29,0% 3,20% 6,50% 

Carreira 38,70% 41,90% 19,40% 0% 0% 

Desenvolver um conjunto 
de competências 

64,50% 22,60% 6,50% 6,50% 0% 

Desenvolver uma carreira 
ao longo da vida 

51,60% 38,70% 9,70% 0% 0% 

Média 54,37% 25,81% 16,16% 2,31% 1,39% 

TOTAL 80,18% 16,16% 3,66% 

Fonte: O autor (2022). 

A percepção geral dos jovens em relação a se julgam importante fazer uma 

faculdade (primeira linha da Tabela 2), pode ser considerada satisfatória, pois, nesse 

quesito, somando-se concordo totalmente e tendo a concordar, tem-se 67,8% dos 

jovens que acreditam que um curso superior faz toda a diferença na hora de se 

concorrer a uma vaga de emprego e para que se consiga obter uma boa colocação 

profissional.  

Há 32,3% que ficaram neutros, ou seja, não concordaram, mas também não 



37 
 

discordaram desta afirmação. Estes mesmos relataram que acreditam que é mais 

prático fazer um curso técnico ou profissionalizante, pois, deste modo, o período letivo 

é menor e, com o diploma, já conseguem uma colocação para já ir trabalhando na 

área. Deste modo, isso pode ser considerado um ponto positivo, pois todos os jovens 

veem que é necessário continuar na buscar por obterem conhecimentos para assim 

conseguirem melhores oportunidades.  

Quanto às percepções sobre ser importante estudar línguas, 83,9% dos jovens 

responderam que concordam totalmente e tendem a concordar com esta afirmação, 

já 6,5% ficaram neutros, outros 9,7% tendem a discordam ou discordam totalmente, 

pois estes acreditam que isso depende de qual área escolher, ou seja, eles relataram 

que nem todas as profissões precisam de profissionais bilíngues.  

Esse também deve ser considerado um ponto positivo, mas é preciso 

esclarecer que está cada vez mais necessário ser fluente em pelo menos uma língua 

divergente da nativa, pois isso é considerado um diferencial de relevância na hora da 

contratação e, com o crescente mercado de importação e exportação, próprio da 

região, muitas empresas prezam por profissionais qualificados e que consigam falar 

mais de uma língua, pois os negócios fluem e é preciso ter funcionários que 

desenvolvam a linguagem para fazer transações de negócios e resolver possíveis 

problemas e conflitos que venham a existir em uma negociação. 

Em relação à afirmação de que é importante, antes de escolher uma profissão, 

pesquisar os principais requisitos necessários para ocupar este espaço no mercado, 

obteve-se 90,3% de percepção concordo totalmente e tendo a concordar, já 9,7% 

ficaram na posição de neutros. Diante disso, percebe-se que os jovens já estão 

gerindo suas carreiras, ou seja, já estão pesquisando quais conhecimentos precisarão 

adquirir e quais habilidades terão que desenvolver para conquistar o emprego dos 

sonhos e, assim, garantir seu espaço no mercado de trabalho.  

 Observa-se que sobre “fazer faculdade nem sempre traz benefícios”; e “é 

comum encontrar pessoas que fazem e permanecem em empregos que não têm a 

ver com a formação que adquiriram”, houve 61,3% dos respondentes que afirmaram 

que concordam totalmente e tendem a concordam com esta afirmação; outros 29% 

permaneceram neutros; e 9,7% tendem a discordar e discordam totalmente. Nesta 

afirmação constam duas informações importantes e isso pode ter confundido e até 

mesmo influenciado nas respostas, pois sabe-se que existe, sim, uma porcentagem 

de graduados que completa uma formação, mas não a exerce. No entanto, se fosse 
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perguntado sobre se fazer faculdade lhes ajudou de alguma forma a obter melhores 

oportunidades, certamente os resultados permitiram uma análise mais coerente 

quanto a se ter uma faculdade faz diferença.  

Com relação à carreira, os respondentes receberam a seguinte definição:  

A carreira pode ser entendida tanto como mobilidade ocupacional representada 
por um caminho a ser trilhado, quanto como estabilidade ocupacional, refe-
rindo-se a carreira como profissão. Também pode significar uma atividade re-
munerada ou não remunerada, entendida como vocação ou uma ocupação, e 
a posição do profissional ou o caminho trilhado por ele (SOUZA; UBEDA, 2021, 
p. 2-3) 

. Tem-se 80,6% dos jovens que concordam totalmente ou tendem a concordar 

que a definição está correta; outros 19,4% ocupam a posição de neutros.  

Sobre a citação, que relata que “para construir uma carreira faz-se necessário 

desenvolver um conjunto de competências que ajudem a responder às exigências do 

mercado de trabalho”, 87,1% respondeu que concorda totalmente e tende a concordar 

com esta afirmação; outros 6,5% ficaram neutros e 6,5% tendem a discordar desta 

afirmação.  

Percebe-se que a maioria (87,1%) concorda que, para ter sucesso, é preciso 

se aprimorar cada vez mais e buscar constantemente o conhecimento, pois no 

momento, as antigas práticas de exercer determinada função ou de gerir determinado 

negócio não funcionam mais; e os que estão em constante inovação e preocupados 

com a aquisição de habilidades e competências se sobressaem. Deste modo, é 

preciso trabalhar com a percepção destes 13%, pois o mercado atual está cada vez 

mais competitivo e ocupam melhores vagas os que se dedicam e buscam 

constantemente por conhecimento. 

Com relação à variável de que os jovens de todo o mundo esperam desenvolver 

uma carreira ao longo da vida, tem-se 90,3% que concorda totalmente e tendem a 

concordar com isso; e 9,7% fica na posição de neutralidade. Isso pode ser 

considerado positivo, pois se percebe que estão pensando, sim, na gestão de suas 

carreiras, pois acreditam que precisam estar de acordo com as práticas das empresas, 

ou seja, almejam o crescimento pessoal e profissional; então querem trabalhar junto 

a uma empresa que possibilite esse crescimento e que suas ações e valores estejam 

moldados com o pensamento desses jovens. 

A Tabela 3 retrata os dados coletados em relação às percepções quanto ao 

mercado de trabalho, emprego e empregabilidade. 
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Tabela 3 – Percepções sobre emprego e empregabilidade 

OBSERVÁVEIS  
 

                INDICADORES 

Concordo 
totalmente 

Tendo a 
concor-

dar 

Não con-
cordo e não 

discordo 

Tendo a Dis-
cordar 

Discordo 
Totalmente  

Desenvolvimento regional 32,30% 35,50% 25,80% 6,50% 0% 

Moradores de pequenas 
cidades sofrem com a 

falta de empregos. 
64,50% 32,30% 3,20% 0% 0% 

Empregabilidade 48,40% 51,60% 0% 0% 0% 

Emprego 45,20% 38,70% 16,10% 0% 0% 

Média 47,60% 39,53% 11,28% 1,63% 0% 

TOTAL 87,09% 11,28% 1,63% 

Fonte: O autor (2022). 

Sobre o desenvolvimento regional, 67,8% concorda totalmente e tendem a 

concordar que o desenvolvimento de uma região faz com que ela se torne mais 

competitiva, com capacidade para diminuir as desigualdades e aumentar os 

empregos. Já 25,8% ficaram na posição de neutralidade; e 6,5% tende a discordar 

desta citação. Esse aspecto de neutralidade pode ser um ponto de atenção das 

instituições presentes no município, com ações que melhorem a percepção de que a 

profissionalização traz progresso regional.  

Em relação à variável de que os moradores das pequenas cidades sofrem com 

a falta de empregos, 96,8% responderam que concordam totalmente e tendem a 

concordar com esta afirmação; e apenas uma pessoa (3,2%) ficou neutra. Dessa 

forma, conclui-se que esse também deve ser um ponto de atenção do poder público 

e das instituições, de modo a fomentar o empreendedorismo. 

Já em relação à definição de empregabilidade, foi exposta aos respondentes o 

conceito de Bezerra et al., (2021):  a empregabilidade envolve a preparação dos 

indivíduos para ingressar no mercado de trabalho e o desenvolvimento de habilidades 

para manter ou mudar de emprego, ou seja, é definida como a ação das pessoas para 

desenvolver habilidades e buscar conhecimentos favoráveis para obter uma vaga no 

mercado de trabalho, 100% dos jovens concorda totalmente e tende a concordar com 

esta afirmação.  

E sobre a citação de emprego, também de Bezerra et al., (2021): na atualidade, 

a definição de emprego é utilizada para caracterizar uma ocupação ou uma profissão; 

já o termo empregabilidade é compreendido como a preparação do cidadão para 

conquistar o emprego bem como o desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias para se manter na organização ou mudar de emprego, 83,9% concorda 

totalmente e tende a concordar, e um número considerável, 16,1%, prefere ficar 
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neutro. 

A Tabela 4 retrata os dados coletados em relação às percepções quanto ao 

empreendedorismo. 

Tabela 4 – Percepções sobre empreendedorismo 

OBSERVÁVEIS 
 

                INDICADORES 

Concordo 
totalmente 

Tendo a 
concor-

dar 

Não con-
cordo e não 

discordo 

Tendo a Dis-
cordar 

Discordo 
Totalmente 

É bom/ viável empreen-
der em uma cidade pe-
quena como Timbó G. 

29,00% 16,10% 51,60% 3,20% 0% 

Os empreendedores po-
dem ser tanto voluntá-

rios, quanto involuntários. 

 
35,50% 

 
25,80% 

 
25,80% 

 
9,70% 

 
3,20% 

Atividade empreendedora 35,50% 38,70% 25,80% 0% 0% 

Interesse pela educação 
empreendedora 

61,30% 32,30 
 

6,50% 
 

0% 
 

0% 

Média 40,33% 28,23% 27,43% 3,23% 0,80% 

TOTAL  68,56% 27,43 4,01% 

Fonte: O autor (2022). 

Outro ponto relevante desta pesquisa foi em relação à afirmação de que é bom 

e viável empreender em uma cidade pequena como Timbó Grande, onde 45,1% dos 

respondentes afirmou que concordam totalmente e tendem a concordar. Já um pouco 

mais da metade, 51,6%, ficaram na posição de neutros; e 3,2% afirmaram que tendem 

a discordar desta afirmação.  

Deste modo, essa questão deve ser explorada pelas escolas e pelos próprios 

representantes municipais tendo em vista que o empreendedorismo pode ser um fator 

de relevância para o crescimento e o desenvolvimento das cidades de pequeno porte 

e que os jovens têm propensão a aceitarem esse incentivo.   

A citação sobre os dois tipos de empreendedores, ou seja, as duas 

circunstâncias que levam uma pessoa a se tornar empreendedora, obteve-se 61,3% 

que concordam totalmente e tendem a concordam; 25,8% que ficaram neutros; e 

12,9%, que tendem a discordar ou discordam totalmente desta afirmação.  

Sobre a atividade empreendedora, quando se afirma que essa atividade é 

capaz de transformar, de inovar e de conceber novos ciclos de negócios 

completamente novos, obteve-se 74,2% de concordância; e 25,8% preferiu não 

opinar, ou seja, ficaram neutros.  

E, em relação ao aumento do interesse pela educação empreendedora, 93,6% 

mostra-se em concordância; e 6,5% tendem a discordar. Novamente, percebe-se que 

os jovens aceitariam bem o incentivo para o empreendedorismo local. 
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3.3 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Os resultados dessa pesquisa permitem explorar as percepções sobre o 

empreendedorismo, de modo a propor conhecimentos e incentivos ao 

empreendedorismo local, bem como incentivar as escolas e a comunidade sobre o 

quão necessário e importante é falar do empreendedorismo como opção viável para 

eles e para a região em que vivem. 

A partir destes resultados, também serão propostas ações que ajudem os 

jovens a se prepararem melhor para o mercado de trabalho, que está cada vez mais 

dinâmico e competitivo. Serão propostas ainda sugestões que facilitem o acesso à 

informação sobre o mercado de trabalho, emprego e empregabilidade no município 

de Timbó Grande, SC.  

3.4.1 Propostas de ação para melhorar a Gestão de Carreiras. 

Percebe-se que é preciso que se desenvolvam ações de conscientização sobre 

a importância da formação em nível superior, pois 35,5% dos estudantes não têm 

pessoa alguma da família que tenha curso superior; e também o fato de que 32,3% 

ocuparam a posição de neutralidade em relação à afirmação de que seja importante 

fazer uma faculdade. Desse modo, faz-se necessário que as instituições educacionais 

encontrem formas para melhor explicar a diferença que faz ter um curso superior. 

Sugerem-se ações sociais com esse foco, mas não que essas instituições venham 

com o foco de “vender” cursos superiores, e sim que auxiliem os jovens a se 

encontrarem em suas vocações e competências. 

Outro ponto importante e que é preciso que se desenvolvam ações de 

conscientização sobre a importância de estudar línguas estrangeiras, pois quando se 

perguntou sobre isso, 6,5% ficaram neutros; e 9,7 tendem a discordar ou discordam 

totalmente. Para o mundo atual globalizado é necessário o conhecimento de outras 

culturas e linguagens. As empresas, com a globalização dos negócios e consequente 

aumento das importações e exportações, fazem negociações internacionais, então é 

primordial terem em suas equipes profissionais qualificados e que tenham 

desenvoltura com outras línguas.  

Outra questão relevante desta pesquisa e que talvez pode ter confundido os 

jovens na hora de responderem foi com relação a afirmação: “fazer faculdade nem 

sempre traz benefícios; e é comum encontrar pessoas que fazem e permanecem em 
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empregos que não têm a ver com a formação que adquiriram”, houve 61,3% dos 

respondentes que afirmaram que concordam totalmente e tendem a concordam com 

esta afirmação; outros 29% permaneceram neutros; diz-se que eles podem ter se 

confundido, pois nela constam duas informações relevantes e se analisar a resposta 

para a afirmação em que é importante fazer uma faculdade tem-se 67,8% dos jovens 

que acreditam que um curso superior faz toda a diferença na hora de se concorrer a 

uma vaga de emprego e para que se consiga obter uma boa colocação profissional. 

No entanto é importante que a escola, professores e sociedade ajudem a 

divulgar o quão necessário e benéfico é ter uma formação superior, deste modo faz-

se também um apelo para que sejam desenvolvidas ações que comprovem que isso 

é verdade, ou seja, que os alunos percebam que ao optarem pelo conhecimento terão 

sempre mais e melhores oportunidades, deste modo tem-se também outra verdade a 

de que o conhecimento ninguém pode tirar da pessoa ele sempre será dela.  

Já com relação as definições de carreira e emprego, tem-se repetitivamente 

19,4% e 16,1%, os quais preferiram ficar neutros. Desta forma é sugestivo também 

que eles tenham contato com esses importantes conceitos, pois não necessariamente 

a carreira significa entrar em um empresa e permanecer nela, muito pelo contrário 

com este conceito percebe-se que a carreira é construída através das experiências as 

quais são adquiridas no decorrer da vida, podendo contabilizar desde uma formação 

em determinado curso, estágio, setor, empresa, enfim este conceito tem uma 

abrangência enorme e é preciso que os jovens tenham em suas mentes muito claro 

isso.    

3.4.2 Propostas de ação para melhorar o Emprego e Empregabilidade 

Sugerem-se ações as quais envolvam o poder público, comunidades, escolas, 

empreendedores e empresas, de modo a voltar os seus olhares para os jovens, tendo 

em mente que eles são o futuro do município e país, ou seja, é preciso moldar estes 

jovens e seus pensamentos para que eles percebam o quão importante é o papel 

deles na sociedade, para posterior desenvolvimento de ambos os envolvidos. Sendo 

assim, é preciso que cada indivíduo faça a sua parte, tanto o poder público, que é o 

responsável por trazer mais recursos e novas empresas para o município, bem como 

fortalecer o apoio a instituições de ensino e empresas, pois quanto mais empresas 

criadas, maior será a geração de empregos, e mais oportunidades serão geradas, 

assim fomentando o mercado e contribuindo para o desenvolvimento do município e 
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da sociedade. 

Desta forma, isso, contribuirá para a reflexão dos 25,8% dos jovens que 

escolheram o aspecto de neutralidade, bem como para os 6,5% que tendem a 

discordar da citação a qual relata que o desenvolvimento de uma região faz com que 

ela se torne mais competitiva, com capacidade para diminuir as desigualdades e 

aumentar os empregos. 

Sugere-se ainda que se desenvolvam mais projetos de modo a instigar o 

mercado empreendedor no município, deste modo desenvolvendo parcerias com a 

Uniarp, Senac, SEBRAE, SENAI, Laboratório de Consultoria Júnior da Uniarp, entre 

outros, que ajudem a organizar eventos e feiras para os comerciantes locais, apoiando 

deste modo a agricultura local, pinturas e artesanatos, etc.  

Sugere-se a criação de um núcleo de jovens empreendedores, trazer 

palestrantes da área e os próprios empresários para compartilhar suas trajetórias e 

caminhos percorridos até alcançar o que eles têm no presente momento, 

desenvolvimento de mais projetos de sustentabilidade, inovação e empreendedorismo 

nas escolas e uma extensão para a comunidade local visando integrar toda a 

comunidade e assim compartilhar experiências e conhecimentos.   

Faz- se necessário também trabalhar com a percepção destes 13%, os quais 

6,5% ocuparam a posição de neutralidades e outros 6,5% tendem a discordar da 

citação que explica a diferença de emprego x empregabilidade, sendo o emprego 

caracterizado como uma ocupação ou profissão e a empregabilidade sendo, a 

preparação, ou seja, a aquisição de uma formação, conhecimentos e habilidades para 

conquistar a vaga de emprego, bem como para se manter empregado. 

Deste modo é preciso novamente que as escolas desenvolvam ações de 

conscientização para ajudar estes jovens a pensarem no quanto o desenvolvimento 

de competência e habilidades facilita na hora de concorrer a uma vaga de emprego, 

e o quanto mais bem preparados eles estiverem, maiores serão as oportunidades e 

escolhas, visto que o mercado atual está cada vez mais competitivo e só ocupam as 

melhores vagas os que se dedicam e buscam constantemente por conhecimento, pois 

estes sim se sobressaem e garantem a vaga e posterior permanência na organização. 

3.4.3 Propostas de ação para melhorar o Empreendedorismo  

Com relação à afirmação de que é bom empreender em uma cidade pequena, 

um pouco mais da metade, 51,6%, ficaram na posição de neutros; e 3,2% afirmaram 
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que tendem a discordar desta afirmação. Desta forma cabe aqui uma sugestão para 

que as escolas, instituições de ensino superior e a própria prefeitura desenvolvam 

ações que incentivem o empreendimento local, buscando parcerias com intuições 

como SEBRAE e as próprias universidades que podem disponibilizar mais projetos 

com benefícios de bolsas com esse tema, para que sejam desenvolvidos projetos de 

empreendedorismo e inovação. Também podem ser trazidos palestrantes para 

conversar sobre este tema, pois quando uma nova empresa é criada no município, há 

mais geração de empregos, aumentando o recolhimento de impostos da prefeitura 

assim contribuindo para com a economia do município e para o desenvolvimento local.  

Outra sugestão é que o projeto de intervenção criado pelos professores da 

escola Machado de Assis continue e seja uma extensão para todas as turmas do 

ensino médio, o projeto tem por objetivo que os alunos do terceiro ano do novo ensino 

médio integral conheçam as empresas locais. Isso permite que os alunos conheçam 

através destas visitas técnicas mais sobre as profissões e como funcionam as 

empresas. Uma boa ideia seria a promoção da economia verde, onde se associaria o 

empreendedorismo. Este projeto contribuiria, ainda, para os jovens na posição de 

neutralidade, sendo 9,7% quando se foi perguntado se antes de escolher uma 

profissão era importante pesquisar sobre os principais requisitos necessários para 

ocupar um espaço no mercado de trabalho. 

Este projeto é essencial, pois muitos não tem noção de como é uma empresa, 

como funciona os setores, enfim essas visitas agregam valor, pois eles aprendem 

como é o funcionamento dos processos, também já conseguem imaginar qual 

empresa eles preferem trabalhar, quais funções eles tem mais afinidade para exercer, 

bem como o que precisaram adquirir de conhecimento e habilidades para ocupar tal 

cargo, desempenhar tal função, entre outros aspectos de relevância que este projeto 

ensina aos alunos.  

Foi perguntado ainda como os jovens analisam a possibilidade de 

empreendedorismo no município de Timbó Grande e se chegou a uma conclusão 

quase que por unanimidade de que o município é pequeno, faltam recursos, porém 

alguns relataram que existe, sim, a possibilidade para negócios novos, mesmo ele 

sendo pequeno. Talvez esteja aí a oportunidade, ou seja, como é um município jovem, 

em questão de idade; e pequena, em questão de território, tem ainda oportunidades 

para expandir e para que sejam criados novos negócios.  

Deste modo a possibilidade de empreendedorismo no município é baixa como 
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eles relataram, mas muitos jovens responderam que pretendem estudar e futuramente 

investir em um negócio próprio e assim contribuir para a geração de empregos e dispor 

de mais oportunidades para os jovens, pois eles não veem muitas oportunidades para 

este público que compõem, ainda relataram que falta muita coisa em Timbó Grande, 

então isso pode ser uma oportunidade para que mais empresas se instalem na cidade 

trazendo inúmeras atrações e produtos novos.  

Timbó Grande por ser um município com apenas 33 anos, estando em fase de 

desenvolvimento, pode ser um atrativo para que novas empresas e instituições 

queiram formar parcerias, deste modo é preciso que a prefeitura diminua as barreiras 

e ajude os empresários a investirem na cidade, pois quando são criadas novas 

empresas o próprio município se desenvolve melhor, ocorre também o aumento das 

opções de emprego, melhorando assim o piso salarial do município, diminuindo as 

desigualdades sociais e por fim gerando mais oportunidades para todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve três objetivos importantes, sendo o primeiro o qual se 

buscou compreender e analisar como os estudantes de ensino médio pretendem 

gerenciar suas carreiras no futuro, ou seja, se eles estão se preparando para 

ingressarem no mercado de trabalho.  

O segundo objetivo foi conhecer como os jovens ingressantes no mercado de 

trabalho estão se preparando para conseguir uma boa colação profissional, bem como 

quais os incentivos que as escolas de ensino público estão adotando para incentivar 

esses jovens a se destacarem na hora da contratação, assim como analisar se estes 

possuem o conhecimento necessário para optarem, futuramente, pelo 

empreendedorismo. 

E por último, mas não menos importante, buscou-se ainda entender qual o 

cenário atual da cidade, se há opções para empreender, bem como instigar os jovens 

a pensarem no empreendedorismo como opção de relevância, como sociedade, 

geração e oferta de empregos, melhorar o desenvolvimento econômico do município 

e, por consequência e extensão, da região, do estado e do país. 

Todos os três objetivos foram alcançado, através da elaboração e aplicação de 

um questionário junto aos alunos do terceiro ano do ensino médio, através das 

respostas foi possível compreender que a grande maioria destes jovens está sim 

preocupada com o gerenciamento de suas carreiras, ou seja, já tem muito claro o que 

querem, quais competências e habilidades já possuem e quais conhecimentos ainda 

precisaram adquirir para conquistar o emprego dos sonhos. Deste modo já estão 

cientes do quanto devem se dedicar para estar à frente dos concorrentes e assim 

conseguirem disputar por uma vaga de emprego.  

Percebe-se que muitos jovens estão preocupados com seus futuros e a escola 

com a implantação do novo ensino médio está buscando constantemente auxiliar 

nesta tarefa, a metodologia de ensino mudou principalmente para os alunos do ensino 

integral, pois agora eles são avaliados pelo CHA – Conhecimento, habilidade e atitude, 

está metodologia é fundamental e muito prática, então certamente a escola está 

desenvolvendo com maestria este papel e estes jovens já saem da sala de aula muito 

mais preparados do que os que não tem este ensino.  

 Outro ponto que foi abordado nesta pesquisa foi com relação a percepção 

deles em relação ao empreendedorismo, e as respostas foram um tanto 
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esclarecedoras, é claro que já se imaginava que falariam mal da cidade, no caso de 

que a possibilidade de empreendedorismo era um tanto baixa, fraca, mas o que foi 

surpreendente é que grande maioria deles tem como objetivo abrir seu próprio 

negócio, ou seja, possuem a vontade de empreender e eles querem ser os provedores 

de empregos. 

 Isso é extremamente positivo para a sociedade e município, visto que é uma 

cidade pequena e que não possui muitas atratividades, assim proporcionando um 

local para se criar empresas diversas e que agradem ao público, contribuindo também 

para com a sociedade, desenvolvimento econômico e para a própria geração de 

empregos locais.   

Considerando que o presente estudo levou em consideração apenas uma 

escola de ensino médio, sugere-se que estudos futuros sejam aplicados em mais 

escolas e de diferentes municípios e cidades, pois é um tema bastante relevante e 

precisa ser discutido com os alunos, pois a final estes jovens são o futuro do munícipio, 

estado e país e eles poderão ser os futuros prefeitos, governadores, gerentes, 

empresários, colegas de trabalho, enfim é de suma importância que os jovens façam 

corretamente a gestão de suas carreiras, bem como conheçam as oportunidades 

geradas através do empreendedorismo. 

Ademais o tema pode ser aprofundado no sentido de evidenciar á contribuição 

para o desenvolvimento, pessoal, social e econômico tanto para os jovens quanto para 

o município em si, pois quanto mais empresas, maior é a criação de empregos, maior 

é o giro econômico e isso diminui as desigualdade, fomentando o mercado e 

desenvolvendo o município.  

Esse estudo poderia ter resultados mais assertivos se tivesse sido aplicado, 

com as mesmas questões, para estudantes do Ensino Médio nos últimos quatro anos 

anteriores a 2022. Essa limitação pode ser amenizada com as ações propostas nos 

resultados desse trabalho e, certamente, com a aplicação de pesquisa nos próximos 

anos, que levem à confirmação sobre os resultados positivos de tais medidas. 

Então fica como sugestão que as escolas, universidades e professores 

desenvolvam projetos que incentivem o empreendedorismo e que estes projetos 

sejam aplicados nas escolas de ensino público, para instigarem cada vez mais os 

jovens a pensarem no empreendedorismo como uma opção viável e de relevância 

para o município em que vivem, estes projetos instigam a criatividade, e uma vivencia 

pratica com esse tema faz com que eles percebam o quão importante e interessante 
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é esta área, bem como que alguns projetos desenvolvidos por eles mesmos, podem 

vir a ser sim implantados no munícipio, podendo resolver alguns problemas sociais 

existentes, bem como fomentando o mercado empreendedor e gerando mais 

oportunidades para os próprios jovens. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

O objetivo desta pesquisa é levantar as percepções dos jovens estudantes do ensino 
médio de um pequeno município sobre as oportunidades de emprego no local onde 
vivem e suas visões com relação ao empreendedorismo local. A presente pesquisa 
compõe a coleta e análise de dados para o Trabalho de Conclusão de Curso de 
Administração da acadêmica Michele Franco, sob a orientação da professora Me. 
Sandra Mara Bragagnolo.  
O preenchimento do questionário não representará nenhum risco a você, que poderá 
desistir a qualquer momento. Informo ainda que o caráter ético desta pesquisa 
assegura a preservação da identidade das pessoas participantes. Contudo, ao aceitar 
responder, precisamos estar certos de que você autoriza que o material e as 
informações obtidas possam ser publicados em congressos, palestras ou periódicos 
científicos (em forma de pesquisa). 
O banco de dados com as respostas ficará sob a propriedade da pesquisadora 
pertinente ao estudo e a guarda do mesmo. Durante todo o período da pesquisa você 
terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. 
Desde já agradecemos pela participação! 
 
Ciente do exposto, eu aceito participar desta pesquisa: 
SIM 
NÃO 
 
PERFIL DO RESPONDENTE 
 
Qual sua faixa etária? 
16 a 18 anos  
19 a 21 anos  
22 a 24 anos  
Mais de 24 anos 
 
Qual o seu gênero?  
Masculino  
Feminino  
Prefiro não dizer 
 
Qual o seu estado civil? 
Solteiro  
Casado (a) 
Divorciado (a) 
Viúvo (a) 
União estável 
Prefiro não responder  
 
Qual a modalidade de ensino que você estuda? 
Ensino Integral (NEM) 
Ensino Regular 
 
Marque quantas opções forem necessárias sobre quais dos integrantes de sua 
família têm formação em curso superior 
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Meu pai e minha mãe  
Somente meu pai  
Somente minha mãe 
Meu(s) irmão(s) ou irmã(s) tem 
Nenhuma pessoa da família 
 
Você possui algum vínculo empregatício? 
SIM  
NAO 
 
Em seu seio familiar alguém da sua família já saiu da cidade de Timbó Grande 
em busca de melhores oportunidades de emprego? 
SIM  
NAO 
 
PESQUISA REFERENTE AO MERCADO DE TRABALHO: 
 
Acredito que é importante fazer uma faculdade? 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
É importante estudar línguas como o (Inglês, Espanhol, Francês, Mandarim, 
entre outros) para obter melhores oportunidades no mercado de trabalho? 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
É bom viável empreender em uma cidade pequena, como Timbó Grande. 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
É importante, quando escolher uma profissão, pesquisar quais as colocações 
possíveis no mercado de trabalho, remuneração e, principalmente, o que 
preciso fazer, além da faculdade, para ocupar esse espaço no mercado. 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
Fazer faculdade nem sempre traz benefícios, é comum encontrar pessoas que 
fazem e permanecem em empregos que não têm a ver com a formação que 
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adquiriram. 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
A carreira pode ser entendida tanto como mobilidade ocupacional representada 
por um caminho a ser trilhado, quanto como estabilidade ocupacional, 
referindo-se a carreira como profissão. Também pode significar uma atividade 
remunerada ou não remunerada, entendida como vocação ou uma ocupação, e 
a posição do profissional ou o caminho trilhado por ele (SOUZA; UBEDA, 2021, 
p.2-3). 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
 A empregabilidade envolve a preparação dos indivíduos para ingressar no 
mercado de trabalho e o desenvolvimento de habilidades para manter ou mudar 
de emprego, ou seja, é definida como a ação das pessoas para desenvolver 
habilidades e buscar conhecimentos favoráveis para obter uma vaga no 
mercado de trabalho (BEZERRA et al., 2021).  
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
De acordo com Bezerra et al. (2021), na atualidade, a definição de emprego é 
utilizada para caracterizar uma ocupação ou uma profissão; já o termo 
empregabilidade é compreendido como a preparação do cidadão para 
conquistar o emprego bem como o desenvolvimento das competências e 
habilidades necessárias para se manter na organização ou mudar de emprego. 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
De acordo com Ladeira et al. (2019) para construir uma carreira, os 
trabalhadores precisam desenvolver um conjunto de competências que os 
ajudem a responder às exigências do mercado de trabalho, este que está cada 
vez mais competitivo, dinâmico e sem limites.  
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
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Mais do que apenas escolher um emprego, vocação ou ocupação, os jovens de 
todo o mundo hoje esperam desenvolver uma carreira ao longo da vida, moldada 
por oportunidades e restrições ambientais, aspirações pessoais (incluindo 
motivações, aptidões e intenções), competências e experiências (SOUZA; 
UBEDA, 2021, p. 2-3). 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
A economia brasileira, como a da grande maioria dos países, é assolada por 
problemas sociais, como desemprego, distribuição desigual de salários, saldo 
comercial negativo, entre outros. O desenvolvimento regional pode ser uma 
opção viável para resolver esses problemas. Uma região competitiva tem a 
capacidade de aumentar as exportações e criar mais empregos. Além disso, o 
vetor de regionalização pode intervir nos eixos de desigualdades (GOMES, 
2011). 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
Os moradores das pequenas cidades sofrem com a falta de empregos, visto que 
não têm muitas opções de empresas e cargos na comunidade onde vivem. Deste 
modo, tem-se mão de obra em demasia; e a concorrência por melhores vagas 
faz com que o mercado fique saturado com profissionais inexperientes, os quais 
são contratados para suprir as necessidades do chão de fábrica. Já os cargos 
mais elevados são ofertados aos que têm diferencial competitivo e mais 
qualificação, os quais se sobressaem e garantem a vaga (SOUZA; ALMEIDA, 
2019). 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
Os empreendedores podem ser tanto voluntários, ou seja, aqueles que são 
motivados a iniciar um negócio; quanto involuntários, aqueles que são forçados 
a iniciar um negócio devido a circunstâncias fora de seu controle, 
demonstrando que, em muitos casos, as pessoas são obrigadas a se tornarem 
empreendedoras devido às circunstâncias sociais (SANTOS; ALVES; DEWES, 
2021). 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 



61 
 

 
 De acordo com (VACCARO et al., 2012) a atividade empreendedora surge como 
um vetor capaz de conceber uma oportunidade completamente nova, um 
conceito de negócio “revolucionário” capaz de desencadear uma nova onda de 
transformações e novos ciclos de negócios. 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
O interesse pela educação empreendedora aumentou significativamente na 
última década por vários motivos, sendo um deles o fato de a educação para o 
empreendedorismo contribuir na criação de novos negócios, novos empregos, 
bem como o desenvolvimento da inovação nas empresas (KRÜGER; BÜRGER; 
MINELLO, 2019). Diante do exposto, você acredita ser bom e/ ou viável 
empreender em uma cidade pequena? 
Concordo totalmente 
Tendo a concordar 
Não concordo e não discordo 
Tendo a discordar 
Discordo totalmente 
 
Descreva como você analisa o mercado de trabalho da Cidade de Timbó 
Grande? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Descreva como você analisa possibilidades de empreendedorismo da Cidade 
de Timbó Grande? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Quais seus projetos para seu futuro quanto a trabalho e desenvolvimento 
pessoal? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Para você, o que é EMPREGABILIDADE? 
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 


