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A conquista do diploma universitário é apenas a 
primeira etapa vencida por um profissional. O 
restante da carreira se consolida com o 
desenvolvimento de determinadas habilidades e 
conhecimentos que lhe garantam a 
empregabilidade. 
 
Essa caminhada se resume, para o professor de Gestão de Pessoas Álvaro Takei, da 
Trevisan Escola de Negócios, em educação continuada. Ou seja, as pessoas não podem, 
ou não deveriam, parar de estudar. 
 
Como há mais pessoas no Ensino Superior, o desempate na hora de escolher o 
profissional passou a ser a experiência acumulada ou a pós-graduação. Domínio da 
informática e a proficiência em línguas estrangeiras são outros fatores que valorizam o 
profissional. 
 
– O tempo da acomodação já passou. Se a pessoa não se atualizar constantemente, ela 
não consegue mais exercer a profissão. Mesmo se já for formada – garante Hermes 
Ferreira Figueiredo, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Semesp) 
 
Atualmente, apenas 44% dos profissionais com formação universitária trabalham na 
área em que se graduaram, segundo levantamento feito pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), mas ainda assim o diploma universitário é um instrumento de 
melhora na vida profissional. 
 
Entre 1994 e 2004, houve um salto de 304% na oferta de vagas de trabalho para 
funções que, até há poucos anos, pediam apenas o Ensino Médio completo e, agora, já 
exigem do candidato 

o nível universitário. O 
levantamento mostra que o 
diploma deixou de ser garantia 
de emprego na profissão 
escolhida, mas se transformou 
em item essencial para uma 
melhor colocação no mercado – 
como ocorria com o Ensino 
Médio no passado.  
 
Um levantamento feito 
recentemente em site de uma 
grande empresa de recursos 
humanos, entre 209.273 
vagas, 52% delas tinham como 
exigência o nível superior 
completo – e dessas, 3.887 
eram para atuar como 
operador de telemarketing ou 
atendente de call center. Havia até exigência de curso superior para vaga de atendente 
de restaurante, auxiliar de escritório, vendedor de telefone celular, recepcionista para 
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locadora e escola de idiomas, secretária, vendedora de loja de roupas e segurança para 
duas padarias. O mercado exige uma escolarização crescente. Quem tem diploma está 
em melhores condições do que quem completou apenas o Ensino Médio. 
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Pensando em ganhar mais?

Pensando em ganhar mais? Quem almeja bons salários 
deve pensar ainda mais sobre se manter estudando. O 
grau de ensino se reflete na remuneração, segundo dados 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), reunidos pela Semesp, 
mostram que a chance de uma pessoa com 10 anos de 
estudo estar empregada é de 85,7%. Seu salário médio é 
de R$ 971,20. Para quem estudou 18 anos, a chance de 
estar empregado sobe para 97,2% e o salário sobe para 
R$ 4.757,40.
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