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Pesquisa da FGV lista os profissionais que 
mais bem remunerados pelo mercado 
22/09/2009 10:45 

Por Thais Carreira - Folha de São Paulo 

O vestibulando deste ano passa por uma situação atípica: tem de 
escolher a sua profissão em um cenário de crise econômica mundial, 
em que ocorrem mudanças no mercado de trabalho e se percebe uma 
preocupação maior com o futuro. E, nessa escolha, um dos fatores que 
pesam para muita gente é o retorno financeiro que a profissão pode 
render. Como não há bola de cristal para saber como será o futuro das 
profissões, uma ideia é optar pelo "espelho retrovisor" e avaliar o 
desempenho das carreiras nos últimos anos. O economista Marcelo 
Neri, da FGV (Fundação Getulio Vargas), listou as profissões mais bem 
remuneradas, a partir de informações da PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios) de 2007.  

A Folha escolheu as dez primeiras do ranking para apresentar aos 
vestibulandos. Segundo o levantamento "Você no Mercado de 
Trabalho", os profissionais mais bem pagos hoje são os médicos. Na 
categoria “Jovens”, referente a profissionais com idade entre 22 e 29 
anos, os dirigentes de empresas com mais de 5 empregados se 
encontram em 2º lugar. Os administradores são listados como 
possuindo o 7º maior salário. Entre a população geral, os dirigentes de 
empresas ficaram na 4ª posição e os administradores na 20ª. Figura na 
categoria também os professores de ensino superior, ocupando um 
merecido 12ª lugar, à frente de arquitetos e advogados. 
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