
sAÍdAs ProfissionAis  
dA licenciAturA em gestão dA esght

Ainda que o número de diplomados com a licenciatura bietápi-

ca em Gestão possa ser considerado um indicador de sucesso, 

convém conhecer as saídas profissionais encontradas por estes 

graduados e identificar as eventuais diferenças nas respectivas 

percepções relativamente aos dois ramos de formação (Gestão 

financeira e Marketing).

A quase totalidade dos inquiridos estava laboralmente activa. 

Não se detectaram diferenças significativas na empregabilidade 

dos dois ramos de formação, pese embora a opinião não ter 

sido coincidente no que respeita à importância da experiência 

profissional e à contribuição do curso para a inserção laboral e 

a aquisição de competências práticas. Detectaram-se algumas 

diferenças que se prendem com a faixa etária dos diplomados, o 

tempo decorrido desde o final da licenciatura e o prosseguimen-

to de estudos.

introdução

Hoje em dia, a relevância da formação 
académica de nível superior e a em-
pregabilidade dos diplomados está sob 
escrutínio de estudantes, pais, empre-
sas, instituições de ensino e governan-
tes. Este facto justifica-se, em parte, 
pela escalada do preço da educação 
superior, que leva a que se discuta o 
valor que determinado curso comporta 
e a adaptação dos respectivos conte-
údos curriculares ao “mundo real” do 
trabalho (Carley e Mathisen, 2004:1).

A transição de uma estrutura aca-
démica para uma estrutura empresarial 
é muitas vezes confusa, quando não 
traumática. Para os graduados, essa 
transição significa alcançar um objec-

tivo crucial de longo prazo, culminado 
que está um processo longo que con-
sumiu recursos económicos e exigiu 
sacrifícios pessoais. Para os emprega-
dores, ela representa um investimento 
significativo no recrutamento, selecção 
e formação de novos trabalhadores 
– e se estes forem mal sucedidos ou 
se abandonarem a empresa, esta incor-
rerá nestes custos novamente. Para os 
educadores, essa transição reflecte a 
compreensão das necessidades de am-
bos, alunos e empregadores (Tomkovi-
ck, Erffmeyer and Hietpas, 1996:29).

As instituições que formam gradu-
ados com competências facilitadoras 
de uma adequada inserção profissional 
possuem vantagem competitiva sobre 
as instituições concorrentes, pelo que 

é crucial ir ao encontro das necessi-
dades e desejos dos seus segmentos-
alvo – a comunidade empresarial e os 
estudantes (Bovinet, 2007).

A Escola Superior de Gestão, Hote-
laria e Turismo (ESGHT) tem visado a 
criação de cursos superiores destina-
dos a formar profissionais que corres-
pondam às necessidades e transfor-
mações do mercado actual. Até ao 
ano lectivo de 2007/2008, a instituição 
ofereceu licenciaturas bietápicas que 
possuíam uma significativa compo-
nente prática, contemplando estágios 
curriculares que proporcionavam uma 
oportunidade de inserção no mundo 
do trabalho.

A licenciatura bietápica em Gestão 
teve início no ano lectivo de 1998/1999 
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e era constituída por um primeiro 
ciclo ao nível do bacharelato e por um 
segundo ciclo ao nível da licenciatura, 
devendo os alunos, neste último, optar 
por frequentar o ramo de Gestão Finan-
ceira ou o ramo de Marketing. Antes da 
sua criação, os alunos com o bachare-
lato em Gestão tinham a possibilidade 
de frequentar o Curso de Estudos 
Superiores Especializados (CESE) em 
Gestão Financeira ou em Marketing1, 
o qual lhes garantia a equivalência à 
licenciatura com o mesmo nome.

De 1999 para cá, detectaram-se 
nos registos da ESGHT cerca de 500 
alunos com licenciatura no ramo de 
Gestão Financeira e perto de 190 no 
ramo de Marketing, não se incluindo 
nestes números os muitos alunos que 
concluíram os CESE.

Conquanto o considerável número 
de diplomados em Gestão possa ser 
considerado um indicador de sucesso, 
convém conhecer as saídas profissio-
nais encontradas por esses graduados 
e, sempre que possível, identificar as 
principais diferenças nas suas percep-
ções face à empregabilidade dos dois 
ramos de formação.

metodologiA

Para a realização deste estudo foram 
aplicados questionários aos ex-
alunos da ESGHT que concluíram o 
bacharelato em Gestão seguido do 
CESE ou da licenciatura bietápica, 
nos ramos Gestão Financeira ou 
Marketing. Dada a fraca taxa de 
resposta que costuma caracterizar 
os questionários enviados por via 
postal, optou-se por aplicá-los on-line 
precedidos de notificações enviadas 
por e-mail durante o mês de Agosto de 
20072 . Para tal, foram seleccionados 
para participar neste estudo os 288 
licenciados que possuíam um endereço 
de correio electrónico actualizado 
na base de dados da ESGHT3. No 
total, foram recebidas 120 respostas 
úteis, abrangendo antigos alunos 
que se graduaram nos anos lectivos 
compreendidos entre 1990/1991 e 

2005/2006, com especial incidência 
nos três últimos anos (70,8%).

Procedeu-se ao cruzamento de 
variáveis com o objectivo de detectar 
eventuais relações de dependência4.

As sAÍdAs ProfissionAis dos 

dois rAmos dA licenciAturA 

em gestão

No que respeita aos 120 questioná-
rios respondidos, constatou-se que os 
graduados concluíram a licenciatura 
bietápica (87,5%) ou o CESE (12,5%), 
tendo 66,7% optado pelo ramo de 
Gestão Financeira e 33,3% pelo ramo 
de Marketing (ver Gráfico 1). 

Na sua maioria, os respondentes 
eram do sexo feminino (67,5%), tinham 
menos de 34 anos (85,8%) e estudaram 
em Faro (79,2%), tendo frequentado, no 
bacharelato, o regime diurno (67,5%). 
Foram os inquiridos das faixas etárias 
mais elevadas os que, regra geral, 
optaram por frequentar o curso em 
regime nocturno.

Mais de metade dos inquiridos 
(55,0%) estava a trabalhar antes da 
conclusão da licenciatura, sendo 
novamente aqueles que se situavam 
nas faixas etárias mais elevadas os que 
afirmaram já desenvolver uma activida-
de profissional durante a licenciatura.

Dos que já trabalhavam durante o 
curso, 72,7% aproveitaram para fazer 
o estágio curricular na empresa onde 
trabalhavam.

Relativamente à situação profissio-
nal em Agosto de 2007, quase todos se 
encontravam a trabalhar (99,2%), tendo 
34,5% afirmado estar a fazê-lo na mes-
ma empresa onde decorreu o estágio 
curricular (ver Gráfico 2). 

Dos que não trabalhavam durante 
o curso, a maioria esperou menos de 
seis meses para encontrar uma saída 
profissional. 

A obtenção do actual posto de 
trabalho foi explicada, sobretudo, 
com a candidatura a concurso público 
(22,4%), o recurso a conhecimentos 
pessoais (21,6%), o convite de alguém 
(17,2%) e o estágio curricular (15,5%), 

entre outras razões. Alguns (3,4%) 
afirmaram ter criado a sua própria 
empresa.

No que respeita aos ramos de 
actividade empresarial, os inquiridos 
estavam dispersos principalmente pela 
Banca (19,8%), Gabinetes de Contabi-
lidade (15,4%), Administração Pública 
(12,8%), Turismo (9,4%) e Hotelaria 
(8,5%), entre outras instituições públi-
cas e privadas (ver Gráfico 3). 

No entanto, no que concerne aos 
dois ramos da licenciatura, a distri-
buição não se fez do mesmo modo 
pelos vários ramos de actividade 
empresarial, estando os licenciados 
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em Gestão Financeira principalmente 
em Gabinetes de Contabilidade, Banca 
e Turismo e os licenciados no ramo de 
Marketing primordialmente na Banca, 
Administração Pública e Comércio (ver 
Gráfico 4). 

As empresas onde laboravam 
situavam-se sobretudo no Algarve 
(89,9%), com destaque para os conce-
lhos de Faro e Loulé. Eram de dimen-
são variável, estando mais de metade 
dos inquiridos (65,5%) a trabalhar em 
micro, pequenas ou médias empresas, 
embora seja de salientar que mais de 
um terço (34,5%) trabalhava em em-
presas com 250 trabalhadores ou mais 
(ver Gráfico 5). 

No que se refere à estabilidade 

laboral, verificou-se que muitos (58,0%) 
estavam em contratos sem termo, 
situação característica principalmente 
das faixas etárias mais elevadas (ver 
Gráfico 6).  

Mais de metade dos inquiridos 
(55,5%) não mudou de entidade patro-
nal desde que concluiu a licenciatura 
(o que é compatível com a elevada 
percentagem de respondentes que 
concluíram a licenciatura em anos mais 
recentes). Os que optaram por mudar 
de emprego uma vez ou mais (ver 
Gráfico 7), fizeram-no com o objectivo 
de encontrar uma saída profissional 
mais compatível com a sua formação 
ou uma melhor remuneração. 

A distribuição dos diplomados por 
área funcional vai, de certa forma, ao 
encontro da formação académica ad-
quirida, com os que concluíram Gestão 
Financeira a mencionarem maiorita-
riamente as áreas financeira e de con-
tabilidade, enquanto os de Marketing 
marcaram mais presença na área de 
marketing, seguida da financeira e de 
contabilidade (ver Gráfico 8).

Quanto à carreira profissional na 
empresa, encontravam-se distribuídos 
pelos quadros técnicos (30,3%), supe-
riores (26,1%) e administrativos (25,2%).

No que respeita ao rendimento 
bruto mensal, 51,7% destes licenciados 
auferiam menos de 1.000 euros ilíqui-
dos por mês, seguindo-se 35,0% que 

ganhavam entre 1.000 e 2.000 euros 
mensais (ver Gráfico 9).

Eram os graduados nas faixas 
etárias superiores que dispunham de 
rendimentos mensais mais elevados 
(ver Gráfico 10).

Alguns diplomados (23,3%), no-
meadamente das faixas etárias mais 
elevadas, referiram ter prosseguido os 
estudos após a licenciatura, optando 
principalmente por cursos de mestra-
do, embora tenha havido referência 
também à frequência de cursos de 
pós-graduação e de formação profis-
sional. Os graduados que continuaram 
a estudar depois da conclusão da 
licenciatura integravam os escalões 
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de remuneração mais elevados (ver 
Gráfico 11).

Ainda no que respeita ao prossegui-
mento de estudos, os inquiridos com 
mais formação académica eram os que 
estavam a trabalhar nas empresas com 
maior dimensão (ver Gráfico 12).

No geral, os inquiridos foram de 
opinião que a licenciatura em Ges-
tão contribuiu para a sua situação 
profissional actual, considerando que 
o curso ajudou significativamente 
na obtenção do emprego actual, na 
respectiva inserção profissional e na 
aquisição de competências teóricas e 
práticas (ver Quadro 1).

No entanto, os graduados do 
ramo de Marketing revelaram-se mais 
críticos na avaliação das competências 
práticas adquiridas durante o curso, 
considerando-as menos significativas 
do que afirmaram os seus colegas de 
Gestão Financeira (ver Gráfico 13).

Semelhante foi a opinião dos gradu-
ados do ramo de Marketing quanto à 
contribuição do curso para a respec-
tiva inserção profissional, proferindo 
uma opinião menos favorável do que 
os seus congéneres de Gestão Finan-
ceira (ver Gráfico 14).

Os diplomados acharam que os 
maiores obstáculos à rápida obtenção 
de colocação profissional se prende-
ram com a falta de experiência laboral 
(87,5%), com o facto de os emprega-
dores preferirem mão-de-obra menos 
qualificada (55,8%) e com a oferta de 
remuneração pouco aliciante (45,0%). 
No entanto, os licenciados em Gestão 
Financeira apontaram mais vezes a 
falta de experiência como obstáculo 
à rápida colocação profissional por 
comparação com os graduados em 
Marketing (ver Gráfico 15).

Questionados sobre o valor atribu-
ído ao seu ramo de especialização, a 
maior parte dos ex-alunos percepcio-
nou que a área de formação académi-
ca é valorizada pelos empregadores.

Ao considerar-se o tempo que 
decorreu desde o final da licenciatura 
até ao desenvolvimento deste estudo, 
constataram-se algumas diferenças 

gráfico 10: Faixa Etária // Rendimento Mensal Bruto

gráfico 11: Prosseguimento de Estudos // Remuneração Mensal

gráfico 12: Prosseguimento de Estudos // Dimensão da Empresa
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quadro 1: Contribuição do curso para a situação laboral actual

conTribUição do cUrSo
PArA A AQUiSição dE:

1 2 3 4 5

% % % % %

Emprego actual 16,7 10,0 17,5 35,8 20,0

Competências Teóricas 2,5 5,0 23,3 51,7 17,5

Competências Práticas 3,3 9,2 29,2 43,3 15,0

Inserção Profissional 5,0 7,5 26,7 45,0 15,8

1=nada significativa; 2=pouco significativa; 3=significativa; 4= bastante significativa; 

5=muito significativa
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significativas entre os inquiridos. Os 
que se graduaram há mais tempo 
mudaram mais vezes de emprego, 
posicionavam-se nos escalões supe-
riores de rendimento mensal (ver Grá-
fico 16), prosseguiram os estudos para 
além da licenciatura (ver Gráfico 17) 
e, naturalmente, estavam nas faixas 
etárias mais elevadas. Nas restantes 
variáveis não se detectaram diferen-
ças significativas face aos diplomados 
mais recentes.

Ao comparar-se a distribuição dos 
inquiridos do sexo feminino e do sexo 
masculino pelos diferentes níveis de 
remuneração mensal, encontraram-se 
diferenças significativas entre ambos, 
com o sexo feminino posicionado nos 
escalões de rendimento mais baixo, 
ao passo que os diplomados do sexo 
masculino auferiam salários mais ele-
vados (ver Gráfico 18). Foram também 
os graduados do sexo masculino que 
afirmaram ocupar na empresa o lugar 
de dirigentes. De realçar não terem 
sido identificadas nesta comparação 
diferenças significativas relativamente 
aos dois sexos no que respeita ao 
prosseguimento de estudos, ano de 
conclusão da licenciatura, ramo de 
formação e tipo de vínculo à entidade 
patronal. Registou-se, contudo, algu-
ma diferença no que respeita às faixas 
etárias, com os inquiridos do sexo 
masculino posicionados nos escalões 
mais elevados.
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conclusão e considerAções 

finAis

Em conclusão, a licenciatura bie-
tápica em Gestão oferece, no geral, 
garantias de inserção profissional aos 
graduados em ambos os ramos de 
formação.

Se considerarmos que os ex-alunos 
que se situavam nas faixas etárias mais 
elevadas – coincidentes amiúde com 
os que se licenciaram há mais tempo 
– eram os que auferiam rendimentos 
mensais superiores e tinham mais es-
tabilidade laboral, não podemos deixar 
de atender às potencialidades deste 
tipo de formação académica no desen-
volvimento de uma carreira profissional 
atractiva. Esta ideia sai reforçada se 
observarmos a situação profissional 
dos que prosseguiram estudos após 
a conclusão da licenciatura, os quais 
auferiam uma remuneração mensal 
mais elevada.

Pese embora os recém-licenciados 
poderem ser levados a pensar, numa 
análise mais imediata dos dados 
recolhidos neste estudo, que as saídas 
profissionais que os esperam serão 
mal remuneradas e precárias, os 
resultados obrigam a uma análise mais 

cautelosa, parecendo indicar, ao invés, 
que os graduados têm qualidades pro-
piciadoras de crescimento profissional 
e que, à medida que vão adquirindo 
experiência laboral, estão dotados das 
competências necessárias à progres-
são na carreira.

A relação encontrada entre o tempo 
que decorreu desde o término da 
licenciatura e o número de vezes que 
mudaram de entidade laboral parece 
confirmar que, hoje em dia, o sucesso 
profissional não está inevitavelmen-
te aliado à manutenção do posto de 
trabalho na mesma organização, como 
sucedia no passado, parecendo antes 
sugerir que os graduados devem ser 
menos acomodados e mais proactivos 
na gestão da sua carreira profissio-
nal. Para garantirem a sua vantagem 
competitiva, devem estar receptivos à 
aquisição de novas competências e à 
actualização de conhecimentos, sem 
rejeitarem os desafios e as oportuni-
dades conducentes ao progresso e 
crescimento profissional.

Relativamente à lacuna entre as 
expectativas e as percepções de 
alguns diplomados, patente na opinião 
acerca de certas características da 
licenciatura, a instituição precisa de 

compreender as razões que lhe estão 
subjacentes e agir para colmatá-la.

   

1    Os CESE em Gestão Financeira e em 

Marketing tiveram início, respectivamente, 

no ano lectivo de 1990/1991 e 1991/1992.

2  Para a aplicação on-line dos questio-

nários contou-se com o apoio do docente 

Carlos Afonso (ESGHT) no recurso ao 

programa livre PhpSurveyor, o qual permite 

preparar, publicar e recolher as respostas 

aos questionários.

3 Nos registos da ESGHT constavam 

2.716 alunos que frequentaram os vários 

cursos da escola. Destes, só eram de 

considerar os que possuíam o bacharelato 

em Gestão e tinham concluído a licenciatura 

num dos dois ramos de formação. Foi pos-

sível apurar 288 graduados que reuniam as 

condições necessárias e possuíam endere-

ço de correio electrónico actualizado, o que 

coincidiu, obviamente, com os inquiridos 

que terminaram a licenciatura em anos mais 

recentes.

4 Na análise estatística utilizou-se o 

programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). No cruzamento das 

variáveis considerou-se haver diferenças 

estatisticamente significativas sempre que 

p<0,05.
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