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Resumo: Trata-se de um projeto em andamento que 
visa determinar os fatores que levam os estudantes a 
escolherem o curso de pós-graduação em Logística. 
Essa área apresenta crescente demanda de mercado, 
porém, a disponibilidade de profissionais especializados 
não é suficiente. É importante que universidades e 
empresas entendam como e porque os estudantes 
escolhem essa disciplina para que possam enfatizar os 
fatores que mais os influenciam para promover cursos 
mais efetivos e formular estratégias mais eficazes para 
atrair o interesse dos estudantes. 
 

1. Introdução 
A crescente demanda por profissionais de logística 

se deve a diversos fatores, entre eles, a globalização que 
criou a necessidade de procurar matérias e peças em 
locais distantes e vender produtos acabados 
globalmente. Um outro fator relevante é o 
reconhecimento do verdadeiro custo de inventário que 
levou muitas empresas a diminuírem seus níveis de 
inventário, criando assim uma cadeia de suprimentos 
que reaja mais rapidamente às mudanças requisitadas 
pelos clientes. Também o aumento das expectativas dos 
clientes em relação a melhor qualidade, menores custos 
e mais opções tem criado pressão para a entrega rápida e 
barata de produtos. Além disso, pode-se citar a nova 
ênfase em problemas ambientais que está levando 
corporações a organizar o retorno de produtos depois de 
seu uso para serem reciclados e/ou despejados de 
maneira segura [1]. 

Há um forte interesse na formação de indivíduos em 
logística tanto por parte de estudantes quanto das 
empresas, contudo, a quantidade de profissionais que se 
formam nessa área não é o suficiente para evitar uma 
crise de talentos nas empresas que estão cada vez mais 
dependentes de longas e complexas cadeias de 
suprimento [2]. Gestões de logística eficazes e eficientes 
são os principais componentes para o sucesso 
organizacional. Isso significa que o profissional de 
logística deve ser multi-talentoso através de habilidades 
de gestão, ter profundo conhecimento e competências 
sobre logística e apresentar novas habilidades como 
familiaridade com sistemas de informação, marketing, 
vendas e planejamento da produção. 

Com a intenção de tentar suprir a falta de talentos, o 
número de inscrições nos cursos de pós-graduação em 
Logística já existentes deve aumentar [3]. Isso requer a 
compreensão dos fatores que despertam o interesse pelo 
curso, mas infelizmente pouco se sabe a respeito. Os 
principais fatores de influência sobre a escolha de 
qualquer curso costumam ser o interesse pela disciplina, 
o potencial de crescimento na carreira, os potenciais 
oportunidades de trabalho, a aptidão para a disciplina, a 

remuneração e a reputação do programa da 
universidade. Assim, o objetivo dessa pesquisa é 
conduzir um questionário com alunos e ex-alunos de 
cursos de pós-graduação em Logística de diversas 
universidades de São Paulo para identificar os principais 
fatores levados em conta durante a escolha do curso. 

 
2. Metodologia 

O método de pesquisa é quantitativo do tipo 
exploratório apoiado em pesquisa bibliográfica de 
artigos científicos disponíveis nos bancos de dados 
como a Ebsco e Proquest. Como se trata de um estudo 
estatístico, as informações são colhidas por meio de um 
questionário estruturado que foi desenvolvido a partir de 
tópicos da literatura já existente e outros itens foram 
então adicionados a partir de sugestões informais de 
professores, alunos e profissionais da área. O 
questionário utiliza 4 questões demográficas e uma 
escala tipo Likert na qual, em cada um dos 56 itens, o 
respondente deve assinalar o ponto da escala de acordo 
com o nível de concordância com a afirmação feita. 
Desta forma, é possível avaliar os atributos 
independentemente, ou seja, sem levar em consideração 
os demais.  

Figura 1 – Quarta questão do questionário. 
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