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Administração é a segunda profissão mais bem remunerada do Brasil  

(Não assinado)

Os administradores têm mais um motivo para se orgulhar da profissão. De acordo com o levantamento “Você no 
Mercado de Trabalho”, realizado por especialistas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os profissionais de 
Administração são os segundos mais bem pagos do país.

A pesquisa apontou que o piso salarial do setor hoje é de R$ 2.500,00 e o salário médio é de R$ 4.687,70. Um dos 
fatores que colaboraram com o resultado é o fato do profissional de Administração possuir uma abrangência de atuação 
que agrega mais de 200 de segmentos. De acordo com dados do Conselho Federal de Administração (CFA), um 
profissional considerado sênior chega a ganhar cerca de R$ 8 mil por mês.

A universitária Simone Donata do 4º período do curso de Administração da Facudade Lumen ressalta que a notícia vem 
como um estímulo para enfrentar o mercado de trabalho. “Essa pesquisa, inclusive, retira aquele pensamento errôneo de 
muitas pessoas em achar que o curso de Administração é somente para aqueles que já possuem o que administrar. É 
uma motivação para todos os estudantes que estão começando, terminando e escolhendo uma área a seguir”, afirma a 
estudante.

Marcos Morita, professor do Mackenzie de São Paulo e executivo há 15 anos em multinacionais, revela que essa boa 
média salarial do administrador vem de fatores como velocidade de crescimento das corporações, diminuição da 
distância entre os concorrentes devido à globalização e avanço das tecnologias que colocam as empresas mais próximas 
dos consumidores. “Essas tendências e fatores fazem com que as empresas busquem profissionais que tenham 
flexibilidade, criatividade, visão integrada, antenados com as novas tecnologias, dinâmicos e empreendedores, 
características desenvolvidas durante o curso de Administração”, destaca Morita.

O Professor ressalta que a visão que a sociedade tem do administrador ainda é um pouco confusa devido ao leque de 
            possibilidades em áreas que esse profissional pode atuar. “Acredito que o papel e a importância do administrador de 

empresas precise ser melhor trabalhado. Pela própria flexibilidade e capacidade de adaptação do profissional, o 
administrador tende a adquirir a cultura da empresa ou das profissões mais fortes dentro da empresa. Cabe a nós, 
administradores, adotarmos um posicionamento ímpar, salientando nossos pontos fortes e vantagens competitivas frente 
a outras profissões”, afirma Morita.

O estudo de remuneração das profissões foi subsidiado com informações da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) de 2007 e nas médias salariais do País.

"Vamos chegar muito mais longe", afirma Leandro Vieira, editor do www.administradores.com.br, principal veículo 
on-line voltado à Administração. "Não é à toa que Administração é o curso com o maior número de estudantes e o 
maior número de faculdades do Brasil", comenta Vieira. "Isso já é um reflexo de uma mudança cultural sobre o papel do
Administrador e a sua importância. Como diria Peter Drucker, administradores eficazes são necessários em toda e 
qualquer organização do mundo", conclui.

Veja o ranking com os salários médios entre as profissões

1. Médicos R$ 7.841,63
2. Administradores e diretores R$ 4.687,70
3. Engenheiros R$ 4.464,48
4. Profissionais em pesquisa e análise econômica R$ 4.085,34
5. Técnicos e fiscais de tributação e arrecadação R$ 3.861,00
6. Advogados e juízes R$ 3.810,53
7. Agrônomos e afins R$ 3.655,73
8. Analistas de sistemas R$ 3.550,09
9. Cirurgiões-dentistas R$ 3.493,19
10. Arquitetos R$ 3.468,20
Fonte: www.administradores.com.br


