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Líder do ranking
Estudante de

Administração
de Empresas é o

mais procurado
para estágio

e, além disso,

essa é uma das

profissões mais
bem remuneradas
do mercado.

Administração de Empresas continua
no topo da lista de oferta de vagas de
estágio para estudantes universitários.
De acordo com levantamento do CIEE,
em 2005 foram abertas cerca de 37.200
oportunidades, número que consoli-
da uma liderança de anos entre os dez
cursos superiores mais promissores. O
segundo colocado é Direito, com apro-
ximadamente 20.600 vagas (quadro).
"Imprescindível em qualquer compa-
nhia, o administrador de empresas tem
a formação dividida entre as ciências
exatas e humanas, daí a versatilidade
característica desse tipo de profissio-
nal", observa Luiz Gonzaga Bertelli,
presidente executivo do CIEE, apontan-
do um dos motivos da grande demanda
de estagiários desse curso pelas empre-
sas parceiras da organização.
O leque de atividades que podem ser de-
sempenhadas pelo graduado nesse cam-
po foi justamente o fator que motivou a
escolha do estudante Tomas Luedemann
Valent Jr., que está no segundo ano do
curso das Faculdades Campos Sales, na
capital paulista. Aos 16 anos, ele come-
çou a trabalhar como mensageiro e a ter
contato com a área. Seu primeiro está-
gio foi conquistado no ano passado, no
setor administrativo-financeiro do Hotel
Estanplaza. Há quatro meses, foi efeti-
vado. "Ainda estou pesquisando em qual
área quero me especializar", conta.
Há ainda os jovens que escolhem a car-
reira por afinidade. Caso de Terezinha
Alvina Gomes, que aos 12 anos já aju-

dava o irmão em sua pequena fábrica
de produtos de neon, colaborando em
tarefas administrativas por puro prazer
e curiosidade. Teve certeza de querer se-
guir a profissão quando cursava o colegial
(atual nível médio). No entanto, o início
da graduação foi protelado pelo receio de
não conseguir pagar a faculdade. Hoje,
aos 29 anos e com mais maturidade e
segurança financeira, cursa o quarto ano
de Administração Geral da Universidade
Nove de Julho (Uninove), na cidade de
São Paulo, e estagia na área de contas a
pagar da empresa aérea TAM. Teresinha
já comemora dezessete meses de estágio
e sonha com a efetivação. "Gosto muito
da empresa e, por meio do estágio, aplico
na prática a teoria que aprendo na facul-
dade", comenta.

Melhor remuneração. O estudo Retor-
nos da educação no mercado de traba-
lho, realizado pelo Centro de Políticas
Sociais da Fundação Getúlio Vargas,
mostra que os administradores pós-gra-
duados e os médicos são os profissionais
mais bem pagos do Brasil. Os primeiros
recebem média de 5.210 reais por mês.
Mas quando combinados os fatores sa-
lário e empregabilidade, os líderes são
os médicos com nível de doutorado,
com salários de 5.091 reais e um índi-
ce de ocupação na casa de invejáveis
93%. Já os profissionais com MBA em
Administração ocupam a décima-quin-
ta posição quando o assunto é taxa de
ocupação, à frente dos engenheiros com
mestrado ou doutorado (em vigésimo)
ou dos mestres e doutores em Direito
(vigésimo sétimo).
Um dos resultados do estudo comprova
que o estado de São Paulo é o mais forte
na absorção de administradores gradua-
dos, por ter a economia mais forte do
país e registrar a maior concentração das
atividades produtivas privadas. "Logo,
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a demanda por administradores é uma
decorrência natural dessas circunstân-
cias", conclui Marcelo Neri, diretor do
Centro de Políticas Sociais do Instituto
Brasileiro de Economia, órgão ligado à
Fundação Getúlio Vargas (FGV/Rio de
Janeiro) e coordenador do estudo.

De olho nas perspectivas. A criação de
cursos de nível superior na área de ge-
renciamento e administração cresceu
entre 2000 e 2005, mostrando que as
escolas superiores mantêm um olho na
demanda do mercado e outro na procu-
ra por parte dos jovens vestibulandos.
De acordo com levantamento do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), em 2000 havia
989 cursos, que saltaram para 3.352 em
2005, ou seja, quase 240% de aumen-
to em cinco anos. Outros dados confir-
mam o interesse por Administração de
Empresas. Os resultados do Censo da
Educação Superior 2004 evidenciam
que esse curso é o mais buscado pelos
vestibulandos, com 620.718 matrícu-
las, que correspondem a 14,9% do to-
tal de vagas em cursos superiores do
país. A seguir, vêm os cursos de Direito
(12,8% do total de matrículas), Pedago-
gia (9,3%), Engenharia (5,9%), Letras
(4,7%), Comunicação Social (4,6%),
Ciências Contábeis (3,9%), Educação
Física (3,3%), Enfermagem (2,9%) e
Ciência da Computação (2,4%). Esses
dez cursos respondem por 64,7% das 4,
63 milhões de matrículas em instituições
de ensino e, juntos, formaram 405.172
estudantes em 2004. Os cinco maiores
cursos de 2004 reúnem 1,98 milhão de
matrículas e 309.287 concluintes.

Sérgio Lazzarini, coordenador do curso
de Administração de Empresas do Ib-
mec São Paulo, endossa os comentários
de Bertelli: a flexibilidade de atuação
proporcionada pela área, motivo de alta
contratação de estagiários, também é fa-
tor de decisão para o jovem que busca
sua graduação. "Não apenas as funções
(financeira, marketing, recursos huma-
nos, operações e produção) abrangem
uma ampla gama de atividades, mas
também os setores nos quais os profis-
sionais podem atuar", comenta Sérgio,
enumerando como campos potenciais o
agrobusiness e o turismo (que deman-
da profissionais de Administração com
ênfase em Marketing para criar pacotes
turísticos, por exemplo).

SÉRGIO LAZZARINI: Flexibilidade
de atuação é um fator que pesa na
escolha da carreira.
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