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Cerca de um terço dos executivos do País é graduado pela Universidade de São Paulo (USP — 
17%) e pela Pontifícia Universidade Católica (PUC — 13%). É o que revela pesquisa realizada pelo 
DCI no primeiro semestre do ano, com 530 empresas de diversos setores e portes da economia. 
Segundo o estudo, 50% dos profissionais de finanças se formaram pela USP e 14% estudaram na 
FGV e na PUC.  
 
Segundo especialistas, essas universidades continuam se destacando entre as melhores do País 
nas áreas de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Engenharia. 
São faculdades que, além de ter o melhor corpo docente, conseguem unir experiência acadêmica 
e profissional. “As empresas ainda valorizam as instituições públicas no momento de 
recrutamento. Devemos ressaltar, porém, que devido à pouca oferta de vagas é possível 
encontrar bons profissionais no mercado provenientes de instituições privadas, como a FGV”, 
explica o headhunter Darci Garçon, diretor da TAG Consultoria de Recursos Humanos.  
 
Ainda com base na pesquisa, 19% dos executivos da Indústria foram alunos da USP; 13% da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e 10% da PUC. Na área de serviços, a PUC e a 
USP estão entre as universidades que mais formaram profissionais: 17% e 15%, respectivamente.  
 
Já em comércio, 13% dos executivos passaram pela USP e 8% pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie . Segundo Mário Grieco, presidente da Bristol-Myers Squibb Brasil e professor da escola 
de MBA Business School São Paulo , no processo de seleção das empresas o critério de escolha do 
executivo com base na faculdade em que ele se formou não tem o peso que tinha há mais ou 
menos 10 anos.  
 
No entanto, embora o nome da universidade não seja parâmetro para avaliar um executivo, de 
acordo com ele, no caso de um empate técnico entre dois candidatos, possivelmente, levará a 
melhor o aluno da faculdade que está entre as melhores. 
 
Faixa etária 
 
Outro dado constatado pela pesquisa é a formação dos profissionais de acordo com a idade. Cerca 
de 26% dos executivos acima de 50 anos obtiveram a graduação pela USP. A maioria daqueles 
com idade entre 40 e 49 anos (22%), se formou pela PUC. Os da faixa etária entre 20 e 29 anos 
(20%) também passaram pela PUC.  
 
“Com a restrita oferta de vagas nas universidades públicas, alguns candidatos optam por pagar 
uma faculdade”, afirma Neli Barboza, da Manager Assessoria .  
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