
REMUNERAÇÃO

Brasil tem carência
de pós-graduados
Estudo mostra que deficiência faz com que profissional
em nível de formação mais alto seja recompensado

O
estudo Você no mercado
de trabalho, produzido
pela Fundação Getulio
Vargas, mostra que o

Brasil é um país com carência de
mestres, doutores e profissionais
com títulos de MBA. A pesquisa
mostra ainda que essa carência torna
o mercado brasileiro um dos que
melhor recompensam estudantes
que investem no estudo até o nível
de pós-graduação.

Segundo a FGV, cada ano de es-
tudo que o brasileiro acumula em seu
currículo gera um salto médio em seu
salário de 15,07%. O profissional com
mais estudo também tem menos chance
de ficar desempregado. A cada ano a

mais que o profissional passa na escola,
suas chances de encontrar um emprego
crescem 3,38%, diz a pesquisa.

A análise aponta ainda que esse
"prêmio educação" (termo utilizado
pelos pesquisadores para medir ps im-
pactos nos salários e na ocupação ob-
tidos com investimentos em educação
pessoal) sofre aceleração na medida
em que se somam os anos de estudo.

Desta forma, o salário de uma
pessoa sem qualquer grau de ins-
trução tem um incremento de 6%
quando ela passa a ter um ano de
estudo. Já um brasileiro com 15
anos de estudo, o que corresponde
à conclusão do terceiro grau, passa
a ganhar 47% a mais quando agrega

ao seu currículo mais um ano (o que
representa o fim do primeiro ano de
um curso de pós-graduação).

De acordo com o pesquisador
Marcelo Neri, responsável pela
pesquisa, esses dados mostram que
principalmente os jovens devem
investir em educação contínua. "O
Brasil é um dos países do mundo
que apresenta o maior retorno da
educação, mas muitas pessoas de
baixa escolaridade ficam presas a
essa armadilha. Elas estudam um
pouco mais e não têm tanto retorno.
Para alcançar um trecho de altos
prêmios de educação, elas precisam
percorrer toda a trajetória", afirma o
pesquisador.
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