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Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo 
    Do G1: A cada ano estudado, o brasileiro ganha 15% a mais de salário. Essa é a conclusão da pesquisa Você 
e o Mercado de Trabalho, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgada nesta quinta-feira (9) no Rio de Janeiro, 
com base nos dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE.  
    Os números mudam relativamente dependendo da etapa escolar. De acordo com o pesquisador Marcelo Neri, 
uma pessoa que nunca estudou tem, em média, uma taxa de ocupação no mercado de trabalho de 59%. Os 
dados apontam para 90% para pessoas com 18 anos de estudo , que inclui trabalhadores com mestrado e 
doutorado.  
    Nessas mesmas condições, a média salarial sobe de R$ 392,14 para R$ 4.454,69, apesar de as jornadas de 
trabalho serem parecidas. São 37,8 horas para quem não teve estudo e 38,06 horas para alguém que passou 18 
anos estudando.  
    Aumento ciclo a ciclo  
    Na pesquisa, Neri mostra ainda que quem completou o ensino fundamental tem 35% a mais de chances de 
ocupação que um analfabeto; o número sobe para 122% na comparação com alguém que tenha o ensino médio, 
387% com ensino superior e 522% para quem tem pós-graduação.  
    Ainda de acordo com a pesquisa, uma pessoa com pós-graduação tem o salário até 544% maior que alguém 
que nunca estudou. Para ele, isso se deve ao aumento da demanda de mão-de-obra qualificada nas empresas.  
    “Hoje em dia, o salário de uma pessoa com 16 anos de estudo , se comparado a outra com 15, aumenta 47% 
e a ocupação, 1,2%”, exemplifica o economista, comparando o trabalhador que completou o ensino superior com 
um que está no primeiro ano de uma pós-graduação.  
     
    Jovem médico ganha mais  
    A pesquisa mostra ainda que a profissão mais lucrativa para jovens entre 22 e 29 anos é a de médico, com 
uma média de salário de R$ 3.264.  
    Em termos de horas trabalhadas, no entanto, os médicos ficam em terceiro lugar, com 51,57 horas semanais, 
contra 51,88 dos trabalhadores no setor de navegação, líder do ranking, e 51,73, segundo lugar, ocupado por 
condutores de veículos sobre rodas.  
     
    DF paga mais a jovens  
     
    De acordo com a pesquisa, o Distrito Federal é o lugar em que o jovem ganha mais. Lá, são pagos cerca de 
R$ 10,70 por hora trabalhada. A média cai para R$ 6,50 em São Paulo, e a R$ 6,25 no Rio.  
    Para ler a pesquisa completa e fazer simulações com profissões, idades e locais de trabalho, clique aqui.  
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Entenda o fenômeno Kassab 
    Da Folha: Gilberto Kassab fez uma aposta --e, até por falta de alternativa, só podia fazer essa aposta. Ele 
montou toda a sua campanha baseado na possibilidade de que sua chance de crescer estava condicionada à 
comparação com a gestão Marta Suplicy. E, assim, deixaria de lado Geraldo Alckmin, com quem não queria um 
enfrentamento.  
    Mas, até domingo de manhã, nem ele apostava que poderia ter tantos votos quanto teve na reta final, o que o 
coloca como um dos fenômenos das eleições em todo o país.  
    A lógica de Kassab era a de que as temáticas locais iriam dominar toda a campanha e, com isso, Geraldo 
Alckmin tenderia a perder discurso, já que a emoção estaria na briga entre PT e DEM.  
    Ele começou a preparar sua candidatura no mesmo dia em que tomou posse, estimulado pelo governador 
José Serra --mas, por muito tempo, não acreditava que Alckmin saísse candidato. Pelos bastidores, teve sempre 
o estímulo de seu padrinho político. Graças a esse apoio, costurou alianças que viabilizaram o que seria 
essencial em sua campanha --um farto horário na propaganda gratuita.  
    De olho no mapa de votos, ele sabia que a classe média tenderia a ficar contra o PT e investiu em núcleos 
estratégicos da periferia, acenando com as ações de saúde e educação. Apostou que ganharia ao se apresentar 
como "sócio" dos CEUs, a marca registrada de Marta Suplicy. Sua diferença viria, porém, se tivesse um 
chamariz em saúde --e, aí, a importância das AMAs. Na agenda "negativa", ele se esforçou em ressaltar a 
rejeição de Marta, voltando a lembrar as taxas.  
    Imaginava que quanto mais trouxesse Marta Suplicy para essa comparação, maiores seriam suas chances de 
crescimento --até esse primeiro turno funcionou, o que o faz, neste momento, começar favorito no segundo 
turno.  
    Agora vamos ver se a aposta aguenta a pancadaria que ele receberá quando serão lembradas com ainda 
mais intensidade suas vinculações com Pitta ou Maluf --ou se vão ser compensadas pelo apoio mais explícito de 
Serra.  
    Gilberto Dimenstein  
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