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Quantos (e quem) são 
os economistas?



Número e Escolaridade dos Economistas
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Fonte: estudo de autoria do professor Roberto Macedo (ex-FEA-USP), 
publicado na revista Economistas do COFECON em março de 2016, 
analisa os microdados do Censo de 2010.



Rendimento médio mensal e 
concentração de renda dos economistas
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Fonte: estudo de autoria do professor Roberto Macedo (ex-FEA-USP), 
publicado na revista Economistas do COFECON em março de 2016, 
analisa os microdados do Censo de 2010.



https://www.salario.com.br/profissao/
economista-cbo-251205/

• Um Economista Trainee ganha em média R$ 5.135,95, 
um Júnior (2 a 4 anos) tem um salário de R$ 5.592,90, 
o Nível Pleno (4 a 6 anos) recebe cerca de R$ 6.613,46, 
o Sênior (6 a 8) tem uma média salarial de R$ 10.337,75, 
já o profissional com experiência Master (acima de 8 anos),
no cargo dentro da empresa, ganha R$ 12.766,89 mensais.

• O piso salarial de Economista em todo o Brasil é de R$ 4.320,85 
para uma jornada semanal de 42 horas.

• O perfil profissional mais recorrente é o de um trabalhador 
com 29 anos, Ensino Superior completo, sexo masculino, com 
jornada de 44h semanais em grandes empresas do segmento 
de Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, exceto 
consultoria técnica específica, principalmente em São Paulo. 6



Tabela salarial de economistas Trainee, Júnior, 
Pleno, Sênior e Master por porte da empresa
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Brasil 
(1.030)

R$ 4.320,85 R$ 4.609,00 R$ 6.085,71 R$ 9.196.91

Campinas 
(19)

R$ 3.314,02 R$ 3.200,00 R$ 4.667,63 R$ 7.053,86

São Paulo 
(377) 

R$ 4.774,88 R$ 5.083,00 R$ 6.725,18 R$ 10.163,29

Rio de Janeiro 
(139) 

R$ 5.777,73 R$ 6.141,00 R$ 8.137,65 R$ 12.297,86

Brasília 
(25)

R$ 6.603,99 R$ 9.380,00 R$ 9.301,40 R$ 14.056,55

Sociólogo 
(60)

R$ 2.808,37 R$ 3.124,00 R$ 3.955,45 R$ 5.977,59

Administrador 
(46.900)

R$ 3.202,20 R$ 3.390,00 R$ 4.510,14 R$ 6.815,86

Engenh. Civil 
Rod. (349)

R$ 6.161,07 R$ 8.163,00 R$ 8.677,56 R$ 13.113,78

Médico-
Cirurgião (43)

R$ 4.824,25 R$ 7,782,00 R$ 6.794,71 R$ 10.268,38

Fonte: CAGED do MTE - Salario.com.br https://www.salario.com.br/profissao/economista-cbo-251205/



“pejotização”: lucros/dividendos isentos
• Segundo a DIRPF 2017-AC 2016, entre os 430.482 declarantes 

(1,5% do total) definidos como “economista, administrador, 
contador, auditor e afins”, os rendimentos totais (tributáveis, 
exclusivos e isentos) mensais per capita em 2016 foram 
R$ 13.100,67 mensais. Eram equivalentes a quase quinze salários 
mínimos daquele ano (R$ 880,00). Esta seria uma renda de 
indivíduo pertencente à classe média alta. A média per capita de 
bens e direitos (descontadas as dívidas) era R$ 470.076,53.

• Entre pejotizados, 67.616 declarantes (3% do total de 2,550 
milhões titulares de microempresas), definidos como 
“economista, administrador, contador, auditor e afins”, estavam 
na 6a. posição em termos de riqueza com R$ 1.489.062,00. 
Em rendimentos totais (inclusive lucros e juros), declararam 
terem recebido em 2016 cerca de R$ 354.854,00, ou seja, 
R$ 29.571 mensais ou 33,6 salários mínimos per capita. 9



Estratégia de sucesso profissional
• A dedução é a elite milionária da profissão trabalhar 

por conta própria em “empresa de consultoria”, 
relacionada a pesquisas sob encomenda de empresários. 

• Quem as abriu visa receber o incentivo fiscal 
de rendimentos totais líquidos com menores descontos. 

• Essa é a racionalidade estratégica da profissão de economista: 
alcançar uma reputação profissional e capitalizar seus ganhos. 

• Para tanto, a trajetória graduação-pós-graduação-ensino-cargo 
público-consultoria seria a meta profissional de todos aqueles 
cujos colegas os reconhecem como economistas. 

• Não basta o simples diploma para obter status profissional, 
mas sim falar e escrever para um público amplo de modo a ser 
reconhecido pela opinião especializada – e a pública. 10
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Administração, 
Negócios e 
Economia

3,5% 
(2.177.863)

15,4% 
(96.794)

3,6% 
(2.262.715)

Medicina 0,3% 11,1% 0,4% 
(241.510)

Graduado 13,8% 62,4% 14,3%
(8.979.706)

Mestre 0,6% 9,3% 0,7% 
(451.209)

Doutor 0,2% 5,1% 0,5% 
(70.247)

Total 100,0% 
(62.224.669)

100,0% 
(628.532)

100,0% 
(62.853.201)

Adm., Neg. e 
Economia

95,7% 4,3% 100%

Medicina 71,0% 29,0% 100%

Fonte: Censo 2010 IBGE (Faixa % de Renda da População Ocupada por Escolaridade)
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1. Assessoria determinar o nível ideal de produção e 
produtividade para fixar preços de 

venda com base em custos e margem 
de lucro adequados à estrutura de 
mercado e ao setor de atividade

2. Projetos colaborar em auditoria e perícia 
referentes às avaliações econômico-

financeiras, elaborar projetos de 
investimentos

3. Pesquisa pesquisar, analisar e diagnosticar 
o mercado e a inflação, o custo de vida 

e o poder aquisitivo da população, 
a renda nacional e o nível de 

desemprego, a conjuntura econômica, 
o ciclo e a tendência de crescimento,

o mercado de câmbio e 
o balanço de pagamentos
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4. Planejamento atuar nas áreas de planejamento 
econômico, financeiro e administrativo 

e propor o uso de instrumentos de 
política econômica para elevação do 

desenvolvimento socioeconômico 

5. Consultoria atender consultas em Economia e 
Finanças, visando o aumento da 

rentabilidade do patrimônio privado e 
a melhoria da prestação de serviços 

privados e públicos 

6. Ensino atuar como professor universitário e 
em Educação Financeira 
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docente e pesquisador em Instituições de Ensino Superior, 
empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica 

no planejamento econômico de empresas privadas e 
órgãos públicos 

no mercado financeiro (bancos, bolsas e corretoras de valores) 

em institutos de pesquisas econômicas 

em instituições financeiras multilaterais 

em organismos internacionais 

em empresa própria ou prestando consultoria de forma autônoma  



Quantos economistas se formam?



Gerações de universitários
• Antes da “modernização conservadora” da ditadura, 

ocorrida após o Golpe Militar de 1964, só se formaram 19.049
profissionais universitários no ano de 1963. 

• No total acumulado em 35 anos (1963-1998), 
tinham se formado 5.954.028 universitários no País. 

• No fim do século XX, possuía população total de 169,5 milhões de 
habitantes: a minoria universitária, por alguns classificada como 
a “elite intelectual”, era apenas 4% da população.

• Para comparação, em 1950, para a população de 15 anos ou 
mais, a Coréia do Sul tinha 1,5% com alguma educação superior, 
enquanto no Brasil essa porcentagem correspondia a 0,7%. 

• Em 2005, essa parcela se eleva para 32,5% na Coréia do Sul, 
enquanto no Brasil, apenas para 6,3%. 17
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Curso de Economia no Brasil
• Segundo os dados da DataViva sobre o Ensino Superior de 

Economia no Brasil, o curso de Economia é o 37º em número de 
matrículas no Brasil. A universidade com mais alunos é Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, com 1,64 mil estudantes. 

• No total, o curso de Economia possui 49,4 mil alunos 
matriculados em todo o país. 

• De 2010 a 2015, foram 36,6 mil concluintes, ou seja, a média de 
6,1 mil / ano: se essa fosse a média nos últimos 35 anos 
(e todos os concluintes exercessem a profissão), estariam 
na vida profissional ativa cerca de 213,4 mil economistas. 

• Em 2015, número de alunos matriculados atingiu 50,4 mil, 
o número de ingressantes, 12,6 mil, e o número de concluintes, 
6,23 mil. Para comparação, nesse ano, o IE-UNICAMP tinha 547 
matriculados e teve 91 concluintes com idade média de 22 anos.
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Nos cursos abaixo, em Universidades públicas, é a Economia possui a menor 
relação Concluintes / Matrículas, ou seja, apenas 10% dos matriculados em 2014 

concluíram seu curso. A evasão e/ou a reprovação em IES privadas foi menor, 
pois concluíram 14% dos matriculados.

Será o nível de exigência de estudo em curso de Economia em Universidade pública 
superior? Ela tem mais alunos matriculados em horário integral (diurno) em lugar do 
noturno. E relação matriculados / docente bem inferior, ou seja, as aulas são dadas 
para turmas menores. Seus docentes também possuem nível de titulação superior, 
com doutorado e RDIDP – Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa.
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Considerando todos os estudantes universitários, em 2014, cerca de 3/4 se formaram 
em IES privadas e 24% em Universidades Públicas. 

No caso da grande área composta por Ciências Sociais, Negócios e Direito, 
acentua-se essa desigualdade: 13% em Públicas e 87% em Privadas. 

Em Administração, foram respectivamente 9% e 91%.
Em Economia, inverte: 59% a 41%, assim como em Ciências Políticas e Sociais.



Queda da demanda por Economia
• Coordenadores de Ensino têm se queixado da queda da 

demanda de vestibulandos pelo Curso de Economia. 

• Muitos cursos ficam em torno da média, por exemplo, 
da Universidade Estadual de Londrina (UEL): 
3 candidatos / vaga (C/V). 

• Em 2015, PUC-SP ficou com C/V de 2,3 e a PUC-RJ, 4,9 
(541 por 110), tendo aumentado para 5,3 em 2016.

• No caso da UFRJ, em 2010, teve 1.292 candidatos para 
160 vagas, ou seja, C/V de 8,1; 
em 2011, diminuiu a oferta de vagas para 120 e com 
1.389 candidatos aumentou sua relação para 11,6.



Ensino Privado de Economia
• No Rio de Janeiro, a FGV/EPGE - Escola Brasileira de Economia e 

Finanças, apenas no período diurno, conceito 5 (Máximo) no 
ENADE, obteve relação C/V de 15,1 no vestibular de 2015. 

• A FGV/EESP - Escola de Economia de São Paulo, cobrando 
mensalidade de R$ 3.506,00, exigindo período integral, também 
obteve relação C/V de 15 no primeiro vestibular do ano 2015.

• Em São Paulo, explorando a formação para o mercado financeiro, 
o INSPER, cujo valor da mensalidade para Administração e 
Economia durante o ano de 2016 é R$ 3.920,00, enquanto o de 
Engenharia é R$ 3.136,00, oferece 150 vagas em Administração 
(concorrência de 6,6 candidatos/vaga) e 75 em Economia 
(concorrência de 4,8 candidatos/vaga). Seu aluno pode obter 
dupla titulação em Administração e Economia, cumprindo horário 
integral (manhã e tarde) com apenas um ano a mais de estudo.
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Universidades estaduais paulistas
• A FUVEST 2016 (vestibular da USP) anunciou para Economia, 

Administração, Ciências Contábeis e Atuária em São Paulo 590 
vagas para 5745 candidatos, ou seja, a relação C/V de 9.7. 

• Para Economia Empresarial e Controladoria em Ribeirão Preto, 
respectivamente, 63; 373; e 5,9. Para Economia em Piracicaba: 
40; 299; e 7,5. Para Economia em Ribeirão Preto: 40; 465; e 11,6.

• O IE-UNICAMP tem uma trajetória histórica distinta em termos 
de sua demanda comparada com a desses cursos. No vestibular 
de 1996, ofereceu 70 vagas e teve 1.190 inscritos: C/V de 17. 

• Em 2003, já com a ampliação de mais 35 vagas em Curso 
Noturno, teve neste a C/V de 21,2 e aumentou no Integral para 
21,5. Em 2015, aumentou neste Integral para 24,4 e em 2016 
para 25,6. No Noturno, nesses anos, C/V de 21,7 e 26,1. 

• Então, sua graduação se destaca por ter demanda “fora-da-
curva”, isto é, com inclinação positiva e crescente.
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Pós-graduação no IE-UNICAMP
• No Mestrado, o IE-UNICAMP também se destaca com C/V de 

17,4, oferecendo 15 vagas, embora esteja pouco abaixo da FGV-
EPGE (20 vagas e C/V de 18,4), PUC-Rio (17 vagas e C/V de 19), 
CEDEPLAR-UFMG (15 vagas e C/V de 19), IPE-USP 
(25 vagas e C/V de 19,7) e FGV-EESP (20 vagas e C/V de 19,9). 

• Mas sua C/V é superior à do IE-UFRJ (25 vagas e C/V de 10,9) 
e do INSPER (75 e 1,7). 

• Um argumento encontrado entre os próprios alunos graduados 
no IE-UNICAMP é: eles já aprenderam a aprender o ensinado na 
sua pós-graduação. Necessitam, depois de graduados, se inserir 
no mercado de trabalho das capitais metropolitanas. 

• Os moradores destas já estão inseridos nas principais redes de 
relacionamento profissional por estarem próximos das sedes dos 
grandes empregadores de economistas e da mídia.
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Qualidade de formação dos 
economistas
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ler e compreender textos escritos com jargão profissional

utilizar adequadamente os conceitos teóricos fundamentais da 
Ciência Econômica

desenvolver raciocínios logicamente consistentes

utilizar o instrumental estatístico para analisar situações 
socioeconômicas em condições históricas concretas 

utilizar formulações matemáticas para modelar 
fenômenos econômicos

diferenciar e compreender todas as correntes teóricas 
a partir de distintas políticas econômicas 

elaborar pareceres, relatórios, trabalhos e artigos 
lidos pela opinião especializada e pela opinião pública
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Perfil do Bacharel em Ciências Econômicas
sólida formação geral e com domínio técnico dos estudos 

relacionados com a formação teórico-quantitativa e teórico-prática, 
peculiares ao curso

além da visão histórica do pensamento econômico, 
aplicado à realidade brasileira e ao contexto mundial, 

são exigidos os seguintes pressupostos:
1. uma base cultural ampla, possibilitando o entendimento das 

questões econômicas no seu contexto histórico-social;
2. capacidade de tomada de decisões e de resolução de problemas 

em uma realidade diversificada e em constante transformação;
3. capacidade analítica, visão crítica e competência 

para adquirir novos conhecimentos;
4. domínio das habilidades relativas à efetiva comunicação e 

expressão oral e escrita.
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1O.	SEMESTRE:	

EVOLUÇÃO	DO	PENSAMENTO	ECONÔMICO	

PROJETOS	EMPRESARIAIS	

2O.	SEMESTRE:	

PRINCÍPIOS	DE	ECONOMIA	I	

HISTÓRIA	ECONÔMICA	GERAL	

CONTABILIDADE:	ANÁLISE	DE	BALANÇOS	

3O.	SEMESTRE:	

PRINCÍPIOS	DE	ECONOMIA	II	

TEORIA	MICROECONÔMICA:	CONSUMIDOR	E	
FIRMA	

TEORIA	MACROECONÔMICA:		
PRINCIPAIS	MODELOS	

4O.	SEMESTRE:	

ECONOMIA	MARXISTA	

FORMAÇÃO	ECONÔMICA	DO	BRASIL	

ESTATÍSTICA	ECONÔMICA	

TEORIA	MICROECONÔMICA:	MERCADOS	

TEORIA	MACROECONÔMICA:		
OFERTA,	DEMANDA	E	CRESCIMENTO	

5O.	SEMESTRE:	

ECONOMIA	BRASILEIRA	I	

ECONOMETRIA	

TÉCNICAS	DE	PESQUISA	EM	ECONOMIA	

ECONOMIA	DO	SETOR	PÚBLICO	

TEORIAS	DO	DESENVOLVIMENTO	ECONÔMICO	

6O.	SEMESTRE:	

ECONOMIA	BRASILEIRA	II	

AVALIAÇÃO	E	MITIGAÇÃO	DE	RISCO	

ECONOMIA	DO	AGRONEGÓCIO	

CONTABILIDADE	SOCIAL	E	AMBIENTAL	

7O.	SEMESTRE:	

ECONOMIA	INTERNACIONAL	

ECONOMIA	INDUSTRIAL	

8O.	SEMESTRE:	

ECONOMIA	MONETÁRIA	

ECONOMIA	AMBIENTAL	

VIDA	PROFISSIONAL	E	FINANÇAS	PESSOAIS	
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fercos@eco.unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


