
Falta de diploma diminui a renda dos trabalhadores 
 
Abandonar a escola ou a faculdade às vésperas de obter um diploma pode sair caro. Estudo 
feito pelos economistas Anna Crespo e Maurício Cortez Reis constatou um ganho de renda 
significativo para quem conclui cada etapa do ciclo educacional. Quem tem o ensino 
fundamental completo - ou seja, estudou ao menos oito anos - ganha em média 15% mais do 
que um mesmo trabalhador que tenha desistido dos bancos escolares na sétima série.  
 
A conclusão do Ensino Básico, equivalente a 11 anos de estudo, garante uma renda 23% maior 
em relação ao trabalhador que tenha apenas uma década de instrução. No ensino superior, o 
diploma proporciona um acréscimo de 18% nos rendimentos frente a quem cursou quase toda 
a faculdade mas não chegou a se formar.  
 
"O efeito-diploma é muito grande. Quando se completa uma etapa, o ganho adicional é 
significativo", explica Maurício Cortez Reis, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Ele acrescenta que o nível de instrução do brasileiro é muito baixo. "Há uma escassez de mão-
de-obra qualificada e, por isso, a conclusão de um ciclo educacional é percebida pelo mercado 
de trabalho como um aumento de produtividade".  
 
Cerca de 20% dos trabalhadores não completaram sequer o primário (quatro anos de estudo) 
e 60% têm no máximo dez anos de escolaridade.  
 
"A renda do trabalhador sempre aumenta de acordo com sua escolaridade. Mas os diplomas 
levam a um salto no rendimento", diz Reis. Sem considerar o efeito-diploma, em média os 
salários sobem 12% a cada ano adicional de estudo.  
 
Segundo o boletim do Ipea, em julho e agosto deste ano, 52,1% dos trabalhadores em sete 
regiões metropolitanas do País - São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, 
Porto Alegre e Curitiba - tinham 11 anos ou mais de estudo. Essa parcela era ligeiramente 
menor (50,2%) no início de 2005.  
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