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PÃ³s-graduaÃ§Ã£o garante salÃ¡rio 
47% maior, diz pesquisa  
Levantamento da FGV mostra que os ganhos de educaÃ§ Ã£o, ao final de 18 
anos de estudo, garantem um aumento anual de renda de 15% ao fim do 
perÃodo  

Fonte: Globo online 
 

Rio - Estudar dÃ¡ lucro. Uma pesquisa da FundaÃ§Ã£o GetÃºlio Vargas indica 
que o retorno do investimento em educaÃ§Ã£o aumenta ao se romper a barreira 
do diploma universitÃ¡rio e entrar na pÃ³s-graduaÃ§Ã£o, podendo render ao 
trabalhador um salÃ¡rio, em mÃ©dia, 47% maior com apenas um ano a mais de 
estudo. 

O chefe do Centro de PolÃticas Sociais da FundaÃ§Ã£o Getulio Vargas (FGV), 
Marcelo Neri, cruzou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de DomicÃlios 
(Pnad/2007) e percebeu que os ganhos de educaÃ§Ã£o, ao final de 18 anos de 
estudo, garantem um aumento anual de renda de 15% ao fim do perÃodo.  

Os nÃºmeros sÃ£o claros para comprovar essa afirmaÃ§Ã£o. Quem tem 18 anos 
de estudo na comparaÃ§Ã£o com as pessoas sem instruÃ§Ã£o teve um ganho 
694,75% no salÃ¡rio. A possibilidade de conseguir emprego tambÃ©m aumenta 
sensivelmente: 59,8% da populaÃ§Ã£o sem instruÃ§Ã£o estÃ¡ ocupada, 
enquanto 90,73% estÃ¡ empregada na populaÃ§Ã£o com 18 anos de estudo.  

 

últimas notÃcias 

 

planejamento de carreira

Pedido de Emprego
Consiga Emprego em menos de 30 días ¡Emprego 
garantido em BraJobs!  
www.BraJobs.com

Trabalhe em Casa
O que você faria com uma renda extra de R$3000,00 
todos os meses?  
www.negocioglobal.com.br

Curso vestibular
Estude em casa ! Cursinho completo Só R$ 39,90 - Entre 
para Faculdade  
www.CursoPreVestibular.com.br

Estude na Irlanda
Com direito a trabalho veja nossas promocoes com Zero 
de Entrada VEJA  
www.gotoworld.com.br

 voltar

 imprimir  salvar  enviar para alguém

• Mais 20 milhÃµes sem emprego 

• Deficientes superam obstÃ¡culos e se capacitam para o ...

• Emprego cabeÃ§a 

• CAT oferece oportunidades para a Ã¡rea de restaurantes 

• Duas mil oportunidades entre fixo e temporÃ¡rio 

 

FarmacÃªutico 
SAO PAULO 

 

COORDENADOR 
FINANCEIRO 
SAO PAULO 

 

ENGENHEIRO 
DE 
ASSISTÃŠNCIA 
TÃ‰CNICA 
SAO PAULO 

 

Engenheiro de 
Compras 
SAO PAULO 

 

Comprador 
GUARULHOS 

 

Vendedor 
TÃ©cnico 
SAO PAULO 

 

ANALISTA DE 
COBRANÃ‡A 
SAO PAULO 

 

Analista de 
OperaÃ§Ãµes 
Financeiras 
SAO PAULO 

 

REPRESENTANTE 
DE VENDAS 
SAO PAULO 

 

 

Estude na Irlanda
Com direito a 
trabalho veja 
nossas promocoes 
com Zero de 
Entrada VEJA  
www.gotoworld.com.br
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