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Pós-graduação garante salário 47% maior - 10/10/2008  
 
 

Estudar dá lucro. E o retorno do investimento em educação aumenta ao se 
romper a barreira do diploma universitário e entrar na pós-graduação. Ter 
ultrapassado esse muro pode render ao trabalhador um salário, em média, 
47% maior com apenas um ano a mais de estudo. O chefe do Centro de 
Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV), Marcelo Neri, ao cruzar 
os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/2007), 
percebeu que os ganhos de educação, ao fim de 18 anos de estudo, 
garantem um aumento anual de renda de 15% ao fim do período: - O 
prêmio da educação é crescente conforme aumenta o nível de escolaridade. 
Isso mostra, principalmente para o jovem, que vale a pena estudar - disse 
Neri, ao divulgar a pesquisa ontem. 

 
Os números são claros para comprovar essa afirmação. 

 
Quem tem 18 anos de estudo na comparação com as pessoas sem instrução 
teve um ganho 694,75% no salário. A possibilidade de conseguir emprego 
também aumenta sensivelmente: 59,8% da população sem instrução estão 
ocupados, enquanto 90,73% estão empregados na população com 18 anos 
de estudo. 

 
Mas o prêmio para os trabalhadores mais educados vem caindo. De 2002 a 
2007, a queda foi de 12,5%, deixando o mercado de trabalho mais 
igualitário, num reflexo já captado por outros indicadores de desigualdade 
da mesma Pnad. A diferença salarial pelo quantidade de anos de estudos 
caiu de 639% em 2003 para 544,4% em 2007, para os que concluíram a 
pós-graduação. Para Neri, a explicação está em dois fenômenos que vêm 
acontecendo desde antes dos anos 90: - Houve um investimento pesado em 
educação, crescendo a oferta de escola. Enquanto isso, a economia ficou 
estagnada, reduzindo o retorno que a educação sempre dá. O maior 
termômetro do aquecimento da economia está no aumento do prêmio da 
educação. 

 
Desembargadores são os mais bem remunerados Essa diferença ficou clara 
na década de 60. Como a educação ainda era um bem raro, o prêmio por 
anos de estudo era bem maior. A situação é semelhante quando se olha o 
país nas suas diferentes regiões. Enquanto no Sudeste um ano a mais de 
estudo após a conclusão da faculdade gera ganho de renda de 45,24%, no 
Nordeste, o percentual sobe para 61,84%: - Lá, essa oferta de 
trabalhadores qualificados é menor- diz Neri. 

 
Outra constatação da pesquisa é que os juízes e desembargadores são os 
mais bem remunerados no Brasil. 
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Os trabalhadores agrícolas são os que ganham menos. 

 
 

Fonte:  O GLOBO 
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