


N
os tempos do Impé-
rio, no século XIX,
os diplomas de me-
dicina, direito e en-
genharia — os pri-
meiros cursos uni-

versitários criados no Brasil
— eram símbolo de distinção
social. Passados quase dois sé-
culos, muitos jovens brasileiros
continuam sonhando em se tor-
nar médicos, engenheiros e ba-
charéis em direito, como de-
monstra o ranking dos cursos
mais disputados pelos vestibu-
landos. Os salários acima da
média e a relativa facilidade
para entrar no mercado de tra-
balho são pane da explicação
para a alta procura pela trinca
de cursos clássicos. São vanta-
gens objetivas que reforçam a
tradição dessas carreiras. Em
2002, porém, houve uma mu-
dança no topo do ranking: en-
genharia tirou de direito a se-
gunda posição. Na lista dos
doze mais disputados, o curso
de educação física nem sequer
figurava em 1992. No último
levantamento, em 2007. passou
a ocupar a nona posição. É na-
tural, visto que milhões de bra-
sileiros vêm aderindo à prática
regular de esportes e ginástica.
Já a carreira de ciências bioló-
gicas saltou, em dez anos, do
12° para o quinto lugar, um re-
flexo do interesse crescente por
temas relacionados ao ambiente
e à engenharia genética.



O
número de médicos em
atividade no Brasil é
duas vezes o que a Or-
ganização iMundial de
Saúde recomenda. Pe-
los critérios internacio-

nais, o país também tem o triplo
de farmácias de que precisa.
Uma análise superficial desses
dados poderia levar à conclusão
de que o setor de saúde está pró-
ximo da saturação. Ocorre justa-
mente o contrário. A demanda
por profissionais das carreiras
nessa área continua crescendo.
A medicina aparece como o cur-
so que recebe o maior número de
candidatos nos vestiburares das
universidades públicas. A de-
manda por vagas em escolas de
enfermagem, farmácia, fisiotera-
pia, fonoaudiologia e nutrição
está em expansão. Na raiz desse
fenômeno se encontra o aumento
da expectativa média de vida dos
brasileiros, que, em duas déca-
das, passou de 67 para 72,6 anos.

Com a velhice mais longa, a po-
pulação precisa de hospitais, clí-
nicas, laboratórios e seus profis-
sionais por mais tempo. A saúde
já emprega 10%da população e
movimenta 160 bilhões de reais
por ano no país. ou 8% de toda a
riqueza nacional. A proporção é
semelhante à de países como a
Inglaterra e tende a crescer.

Duas grandes mudanças de-
ram fôlego ao setor. Lançados no
país em 1964, os planos e seguros
de saúde multiplicaram-se a partir
dos anos 80. Hoje. têm 41 mi-
lhões de clientes, ou mais de um
quarto da população. Por ano.
seus administradores movimen-
tam 51 bilhões de reais, dos quais
41 bilhões são repassados a médi-
cos, clínicas, hospitais e laborató-
rios. Os médicos recebem,
em média, 26 reais por consulta
feita a um cliente de plano de saú-
de, de acordo com a Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
Embora o valor unitário das con-

MEU INIMIGO É O CÂNCER"
O oncologista Pauto Hoff enfrenta sessenta horas de trabalho semanais com
fala mansa e sorriso aberto. Hoff é uma espécie de menino-prodígio da medicina.
Aos 40 anos, divide-se entre dirigir o Instituto do Câncer de São Paulo e o centro de
oncologia do Hospital Sírio-Libanês e lecionar na Universidade de São Paulo.
Começou a carreira cedo. Aos 16 anos, entrou na Universidade de Brasília. Estudou
um ano em Miami, onde, depois, fez residência. Chegou a subchefe de oncologia"-
gastrointestinal do MD Anderson, centro texano que é referência mundial em câncer.
Há três anos, voltou ao Brasil. Entre seus pacientes estão o vice-presidente José
Alencar e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Casado há dezessete anos, Hoff
só tem uma queixa de sua rotina: deixa-lhe pouco tempo para suas três filhas.





sultas seja baixo, os planos e se-
guros abriram um novo mercado
para os profissionais. Em 1988. o
setor público deu a contribuição
que faltava, ao criar o Sistema
Único de Saúde (SUS). Desde
então, o governo tornou-se o
maior empregador da saúde.
Hoje. 70% dos médicos atuam
em hospitais públicos. Juntos,
os setores público e privado
lhes garantem salários mensais
médios de 7 000 reais, que colo-
cam a medicina em terceiro
lugar no ranking de profissões
mais bem pagas do país. "Ela é
vista como nobre e está entre
as mais bem remuneradas", diz
o presidente da Federação Nacio-
nal de Saúde Suplementar.
Geraldo Rocha Mello.

A combinação de mercado
em expansão com bons salários
motivou uma corrida pela pro-
fissão. Em trinta anos. o número
de faculdades que oferecem cur-
sos de medicina passou de 77
para 178. Apenas a índia tem
mais instituições desse tipo:
299. A explosão dos cursos de

graduação não foi acompanhada
por um movimento similar nas
vagas para residência, as espe-
cializações que os médicos fa-
zem depois de se formar. Só há
vagas para 40% dos que con-
cluem a graduação. As mais
concorridas estão vinculadas ao
progresso tecnológico, como a
medicina diagnostica. As que
lidam com estética, como der-

matologia, endocrinologia e ci-
rurgia plástica, também figuram
entre as mais procuradas. Em
baixa, estão áreas clássicas. •
como clínica geral e pediatria,
nas quais a remuneração é me-
nor. Até pouco tempo atrás con-
siderada promissora, a cirurgia
cardíaca sofreu um baque, por-
que os tratamentos preventivos
e menos invasivos reduziram o



número de pessoas que preci-
sam revascularizar o coração.

Casos como esses, porém,
estão longe de ser um indicativo
de que as oportunidades de tra-
balho estejam encolhendo. Em
medicina, não importa a área. há
emprego mesmo nos grandes
centros, que estão abarrotados de
profissionais. E o horizonte é
vastíssimo para quem opta por
morar no interior e em cidades
de grandes regiões metropolita-
nas. Se no estado do Rio de Ja-
neiro a proporção de médicos de
Niterói é três vezes a da Suíça, a
40 quilômetros dali. a população
de Belford Roxo é tão carente

desses profissionais quanto a de
países africanos. Para os 128 000
farmacêuticos, e para os que pre-
tendem ingressar na profissão, o
campo de trabalho é amplo.
Além das 54000 drogarias exis-
tentes no Brasil — cada uma pre-
cisa ter um especialista responsá-
vel —, há empresas privadas,
como laboratórios, que oferecem
50000 vagas. Faltam enfermei-
ros, e as perspectivas também
são positivas para nutricionistas,
fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
A exceção à regra são os dentis-
tas. Seu mercado, saturado, só
teve um pequeno crescimento
nos últimos anos porque o Mi-

nistério da Saúde passou a recru-
tar recém-formados para tocar
seu programa de saúde bucal, o
Brasil Sorridente.

Ainda sobram empregos, mas
os melhores postos estão reserva-
dos à minoria que continua estu-
dando e fazendo cursos de atuali-
zação depois de se formar. Uma
pesquisa da Universidade Esta-
dual Paulista revela que 72% dos
médicos abdicam dos estudos
depois que se formam. O motivo
que a maioria deles alega para
desistir do aprimoramento e mes-
mo de ler as publicações de sua
área são as jornadas de trabalho,
que se estendem por mais de cin-
qüenta horas semanais. Essa roti-
na extenuante combinada com a
proximidade do sofrimento e o
acesso fácil a drogas constitui um
enorme risco para médicos, en-
fermeiros e farmacêuticos. Estu-
dos revelam que, no mundo intei-
ro, eles integram as categorias
com a maior incidência de alcoo-
lismo e abuso de drogas. O psi-
quiatra Luiz Antônio Martins, da
Universidade Federal de São Pau-
lo, estima que 12% dos médicos
brasileiros sofram de transtornos
psicológicos ou psiquiátricos.
"A pressão faz com que muitos
deles esqueçam como é gratifi-
cante aliviar o sofrimento alheio
e quanto a sociedade lhes é grata
por isso", diz Martins. Quem não
esquece e persevera não se arre-
pende do caminho escolhido e
salva a própria vida. •



E N G E N H A R I A

A reconstrução
O crescimento da

economia deu novo
fôlego aos cursos

de engenharia.
A maioria dos que
se formam hoje já

sai da faculdade
trabalhando ou com

promessa de emprego

A
engenharia é assim:
vai bem quando o
país vai bem. As
associações de classe
da profissão estimam
que seus filiados este-

jam envolvidos na produção de
mais da metade da riqueza na-
cional. Como a economia brasi-
leira cresce consistentemente
desde o lançamento do Plano
Real. a carreira segue uma
trajetória semelhante. Tanto
que a engenharia voltou à se-
gunda posição entre as profis-
sões mais procuradas do Brasil.
Apenas nos últimos cinco anos,
dobrou o número de engenhei-
ros que se formam anualmente.
As l 200 faculdades que ofere-
cem formação na área recebe-
ram, no ano passado, 300000
novos alunos e graduaram
30000 profissionais. A grande
maioria deles já chegou ao mer-
cado empregada ou com pro-
messa de contratação. E a gran-
de maioria delas também. No
que antes era considerado um
reduto masculino, as mulheres
vêm ganhando espaço. Hoje,
elas compõem 14% dos enge-
nheiros em atividade no país.
Nos anos 70. eram menos de
4%. Em alguns ramos, a deman-

da por engenheiros é tamanha
que supera a atual capacidade
das universidades de graduá-los.
Sobram vagas, por exemplo,
para formados nos setores naval
e de minas. "Se o Brasil voltar a
crescer 5% ao ano, a oferta de
trabalho para engenheiros tripli-
cará", afirma Marcos Túlio de

Melo, presidente do Conselho
Federal de Engenharia.

Nos anos §0, o equipamento
obrigatório de um engenheiro
era composto de calculadora
científica, prancheta e régua-tê,
que já foi o símbolo da profis-
são e hoje poucos estudantes
sabem como usar. Os computa-



de uma carreira

dores aposentaram tais aparatos,
com vantagens evidentes. "Os
softwares atuais reduziram a um
quinto o tempo que eu levava
para concluir um projeto", diz
Catão Ribeiro, de 57 anos, que
assina a Ponte Estalada Octavio
Frias de Oliveira, o novo cartão-
postal de São Paulo. O progres-

so tecnológico aumentou a ne-
cessidade de o engenheiro man-
ter-se atualizado. Em alguns
campos, os conhecimentos se
tornam obsoletos em um prazo
não superior a seis anos. Isso
quer dizer que, ao longo da vida
útil, um profissional precisará
rever o que aprendeu na faculda-

de de seis a sete vezes. Há ou-
tros requisitos. Como na maioria
das profissões, passou-se a exi-
gir que os engenheiros sejam
fluentes em línguas estrangeiras,
aspecto fundamental para os que
trabalham em multinacionais.
Hoje, um modelo de carro é de-
senvolvido simultaneamente por



E N G E N H A R I A

NOS ESTALEIROS
DA CORÉIA
Em maio, o engenheiro naval
Frederico Schuitz de 27 anos,
deixou São Paulo rumo à Coréia do
Sul. Morará na cidade de Geoje por
dois anos, enquanto acompanha
a construção de três navios
encomendados pelo grupo brasileiro
Schahin ao estaleiro Samsung.
Schuitz só se formou há dez meses.
Como todos os seus colegas,
saiu da faculdade empregado.
Trabalhava no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo, onde
tinha estagiado e para o qual havia
sido aprovado em concurso. Lá, o
Schahin o seduziu com um salário
de 10 000 reais por mês.

SOBE E DESCE DA ENGENHARIA



E N G E N H A R I A

UMA VIDA NÔMADE
O baiano Daniel Villar, de 36 anos, começou
sua carreira construindo estradas na Floresta
Amazônica, na fronteira entre a Colômbia e o
Equador. "A cada 28 dias isolado na selva, eu
descansava sete na cidade", diz. Passou dois
anos assim. Depois, morou outros oito anos no
Peru. Um mestrado em finanças foi passaporte
para seu cargo atual. Hoje, ele comanda as
operações da Odebrecht na Líbia. "Não teria
chegado aqui nem ganharia meu salário atual
se tivesse optado pelo conforto dos grandes
centros." O cargo alto não é a única vantagem
de seu novo emprego. A Odebrecht paga
um adicional de 50% a quem trabalha em
locais remotos.

unidades de uma montadora
em diversos países. Só
participa dessas equipes quem
domina, ao menos, o inglês.
O mercado também dá preferên-
cia a quem se comunica com
desenvoltura e tem habilidade
para manter amplas teias de
relacionamento — sinais que
denotam um profissional com
capacidade de liderança.

Quem ingressa em engenha-
ria tem, ainda, a possibilidade

de enveredar por outros
caminhos. Na década de 80
e na primeira metade da de
90. por exemplo, muitos enge-
nheiros foram absorvidos
pelo mercado financeiro. De-
ram-se bem porque sua forma-
ção privilegia a objetividade,
a lógica, a visão estratégica e
a perseguição de resultados.
Essas características fazem com
que não só bancos mas também
empresas de setores não finan-
ceiros recrutem executivos
na engenharia. Por todos os mo-
tivos elencados. os engenheiros
estão entre os profissionais

mais bem pagos e cobiçados
do país (em geral, trocam de
emprego três vezes durante a
carreira, quase sempre em
curva ascendente). Quem chega
a cargos de chefia pode contar
com remunerações que variam
de 15000 a 30000 reais. Enge-
nharia foi o segundo curso uni-
versitário aberto no Brasil, três
anos depois do de medicina.
O pioneiro data de 1811 e for-
mava profissionais para o Exér-
cito. Hoje, há cursos para for-
mar engenheiros em 92 especia-
lizações — e emprego para
quase todos eles. •

178 | 1 DE NOVEMBRO. 2009 |



D I R E I T O

Quando o sucesso
Prestígio social,
ótima remuneração e
complexidades trazidas
pela modernização do
país, que criaram novos
horizontes para o direito,
estimulam os jovens
a ser advogados

N
o Brasil, nem os mé-
dicos são tão "douto-
res" quanto os advo-
gados. As origens
dessa deferência re-
montam ao período

colonial, quando os ricos envia-
vam seus filhos para estudar di-
reito na Universidade de Coim-
bra, em Portugal. Entre outras
facilidades, o diploma lhes fran-
queava acesso aos cargos mais
altos da administração pública.
Essa tradição sobreviveu à Re-
pública. Mais da metade dos
presidentes brasileiros passou
pelos bancos do direito. Um ter-
ço dos senadores e deputados
federais atuais seguiu esse cami-
nho. O prestígio do curso conti-
nua alto: seus vestibulares rece-
bem 550000 inscrições por ano.
o que o torna o terceiro mais
procurado pelos brasileiros. Pa-
ra além da tradição, o fato é que.
a partir de meados dos anos 90,
novas oportunidades se abriram
para os advogados. No setor pú-
blico, os governos voltaram a
realizar concursos. Das 120000
vagas disputadas em 2008, uma
parte expressiva foi reservada
para quem cursou direito.

Também se abriram novas
frentes para advogados no setor
privado. Há dez anos, assuntos

como energia e telecomunica-
ções eram privativos de enge-
nheiros. Hoje, graças ao proces-
so de privatização e à complexi-
dade dos contratos dele resultan-
tes, pululam advogados especia-
lizados nessas áreas. Quando se
retrocede no tempo, constata-se,
ainda, que a Constituição de
1988 foi determinante para se-
mear outros campos, como o do
direito do consumidor, o previ-
denciário e o ambiental. Em
1995, a reforma do capítulo eco-
nômico da Constituição abriu
uma gama de possibilidades a
quem se dedicava ao direito ad-
ministrativo, por causa do surgi-
mento das questões regulatórias.
E a estabilização da economia
impulsionou o direito comercial
internacional e o societário. Por
último, áreas já consagradas, co-
mo a do direito penal, deram fi-
lhotes. Formaram-se especialis-
tas em crimes do colarinho-
branco. cuja legislação tem
apenas 23 anos. 'Tudo isso é
fruto do avanço da sociedade,
que ficou mais complexa e,
portanto, produz problemas tam-
bém mais complexos", resume
Mário Nogueira, do escritório
Demarest & Almeida.

Uma das conseqüências dos
horizontes mais vastos é que os
advogados passaram a ganhar
mais. Uma pesquisa da consul-
toria Hewitt Associates mostra
que, não raro, a remuneração de
advogados de grandes empresas
privadas alcança 40000 reais
mensais. No setor público, o
salário de um juiz pode chegar a
25 700 reais. Vencimentos como
esses, somados ao status social
que a profissão confere, provo-
caram uma corrida às faculdades

de direito. O número de bacha-
réis em direito formados por ano
dobrou desde 1997. Infelizmen-
te, a maioria dos cursos univer-
sitários surgidos por causa da



é quase uma lei

demanda oferece ensino de pés-
sima qualidade. Os alunos que
se formara nessas faculdades
mambembes nem sequer conse-
guem ser aprovados no exame

da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), exigido para
quem vai exercer a profissão.
Para se ter idéia de como a si-
tuação é calamitosa, só um

quarto dos candidatos é aprova-
do a cada prova.

Num mercado ultracompeti-
tivo, leva vantagem quem faz
estágio em escritórios renoma-



CARREIRA NO VÁCUO
DE UMA NOVA LEI
Em 1994, quando o Brasil
passou a ter uma lei para regular
a concorrência entre as empresas,
Bárbara Rosenberg ainda estava
no segundo ano de direito. Três anos
depois, conseguiu estágio nessa área.
E passou a investir nela: fez mestrado
em propriedade intelectual em
Berkeley, uma das mais prestigiadas
universidades americanas, e estagiou
na Organização Mundial do Comércio.
Aos 28 anos, voltou para trabalhar
na Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça. Aos 34,
é sócia do Barbosa, Müssnich
& Aragão, um dos escritórios mais
reputados do país. Lá, defende a
fusão da Sadia com a Perdigão,
a operação comercial mais
importante feita neste ano.

dos. Eles costumam dar
prioridade a quem cursa ou
cursou universidade pública,
onde o ensino é melhor, e tem
fluência em inglês. Aos poucos,
impõe-se a cobrança por mais
uma língua, como o espanhol.
Quem passa por todos esses fil-
tros e consegue uma vaga é ins-
tado a fazer algum tipo de espe-
cialização extracurricular.
'"É bom chegar ao mercado de
trabalho com um conhecimento
prévio sobre uma determinada
área. Se você quer trabalhar em
empresa privada, precisa enten-
der, por exemplo, de finanças",
diz Ary Oswaldo Mattos Filho,
fundador do escritório que
leva seu sobrenome. Professor
da Fundação Getulio Vargas
de São Paulo, Mattos Filho con-
venceu a instituição a criar um
curso de direito empresarial que
preparasse seus alunos para o
novo mercado. Nele, além de

leis, os futuros bacharéis
aprendem contabilidade,
administração e economia.
Resultado: para a primeira tur-
ma, que se formará neste ano,

sobram propostas de estágio
em bons escritórios e departa-
mentos jurídicos de grandes
empresas. Um ótimo começo
para os doutores.

SOBE E DESCE DO DIREITO

Text Box
AS Profissões mais procuradas. Veja, São Paulo, ano 42, n. 45, p. 166-182, 11 nov. 2009.




