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Administração em alta  

(Não Assinado)

Segundo dados divulgados pelo Conselho Federal de Administração (CFA), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) fez um 
levantamento que constatou que os profissionais de Administração são os segundos mais bem pagos do país, perdem 
apenas para Medicina. 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. 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.
O mercado de trabalho para o administrador é altamente promissor, pois é esse profissional que sabe planejar, organizar,
liderar e controlar qualquer estabelecimento seja micro, pequeno, médio ou de grande porte. “As áreas mais promissoras
para o administradores são de estratégia, logística, gestão ambiental, responsabilidade social, planejamento estratégico e 
desenvolvimento organizacional”, indica a coordenadora do curso de Administração das Faculdades CBES, Adriana 
Franzoi Wagner.

      Para a coordenadora, 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 segmentos, como nos órgãos públicos, privados e terceiro setor. 
“Também podem atuar nas áreas financeira, mercadológica, marketing, recursos humanos, comércio exterior, 
empreendedorismo, estratégica, pesquisa, esportiva, hospitalar, hoteleira, consultoria, entre outras”, pontua.
Como essa profissão possibilita flexibilidade de áreas, a coordenadora orienta aos administradores recém-formados, que 
realizem um curso de pós-graduação, seja lato ou stricto sensu. “O graduado deve optar pela área que tem mais 
habilidade ou que tenha maior identificação”, orienta. 

Conheça os conteúdos estudados no curso de administração
Teoria da Administração, Economia, Sociologia, Direito, Estatística, Metodologia, Psicologia, Matemática, 
Administração de Marketing, Administração de Recursos Humanos, Administração de Recursos Materiais e 
Patrimoniais, Sistemas de Informação, Contabilidade, Administração da Produção, Comunicação Empresarial, 
Administração Financeira e Orçamentária, Gestão de Negócios Internacionais, Gestão Ambiental, Planejamento 
Estratégico, Mercado Financeiro e de Capitais, Administração de Projetos, Administração de Varejo e Serviços, Plano 
de Negócios.


