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Apesar dos recentes avanços na
educação, o Brasil está longe de
ter seus trabalhadores com o
mesmo nível de escolaridade
dos países desenvolvidos. A Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) mostra que
19,2 milhões de pessoas (11,5%
da população nessa faixa etária)
com mais de dez anos não têm
nenhuma instrução ou estuda-
ram menos de um ano.

Um reflexo do lento avanço,
nos últimos dois anos, da escola-
ridade: em média, os brasileiros
tinham 7,3 anos de estudo em

2011, ante 7,2 anos em 2009. E os
reflexos disso aparecem no mer-
cado de trabalho.

“Nos EUA, já em 1960, mais de
60% dos trabalhadores tinham
pelo menos ensino médio com-
pleto e, hoje em dia, quase 90%
da população está nessa situa-
ção”, diz Naercio Menezes Fi-
lho, coordenador do Centro de
Políticas Públicas do Insper.

No Brasil, o cenário é bem dife-
rente. A mão de obra ocupada
tem, em média, apenas 8,4 anos
de estudo, somente 12,5% dos
trabalhadores têm ensino supe-
rior completo, e o ensino médio
só foi concluído por 46,8% dos
trabalhadores. Apenas 6,6 mi-
lhões de brasileiros estão cursan-
do uma universidade e 73,2% de-
les estão na rede privada.

A educação ganha importância
quando se observa que 53,6% dos
desempregados não têm nível
médio. E os mais jovens (33,9%
tinham entre 18 e 24 anos de ida-
de) e sem experiência (33,9%
nunca trabalharam) formam es-

sa população. “Mesmo com a de-
socupação tendo recuado quase
20% em dois anos, o mercado de
trabalho impõe barreiras. A má
formação deixou muitos jovens
para trás”, diz Cimar Azeredo,ge-
rente da Pesquisa Mensal de Em-
prego (PME), do IBGE.

Informalidade. A qualidade
maior dos empregos aparece no

grau da informalidade. Os traba-
lhadores sem carteira assinada e
os por conta própria, que eram
55,1% dos ocupados em 2001,
agora representam 45,4%. A pro-
porção de trabalhadores com bai-
xa qualificação (agricultores, do-
mésticos, ocupados no transpor-
te e na segurança) caiu de 38%,
em 2002, para 31,8%, segundo o
Instituto de Pesquisa Econômi-

ca Aplicada (Ipea), em estudo
com os números da Pnad.

Já os de média qualificação (es-
criturários, atividades de atendi-
mento ao público e vendedores)
aumentaram sua participação
de 42,8% para 47,2%. “O grupo
com 11 anos de estudo ou mais
cresceu 22 milhões de 2001 a
2011”, afirma Miguel Foguel, do
Ipea, coordenador do estudo.

Jessica Gomes, de 21 anos, ain-
da não concluiu o ensino médio,
mas já fez curso de fotografia di-
gital e básico de informática em
busca de uma colocação, em Per-
nambuco. Ela nunca trabalhou,
deixou currículos em empresas,
mas não recebeu propostas. Seu
irmão de 17 anos, porém, já traba-
lha. “Homem tem mais facilida-
de para arranjar emprego.”

Mulheres. Amiga de Jessica, Éri-
ca Gomes Santana, também de
21 anos, concluiu o ensino mé-
dio, não fez vestibular e espera
ser chamada, pois enviou currí-
culos a várias empresas de Reci-

fe. “Já trabalhei informalmente
na distribuição de panfletos.
Também estou sem emprego.”
As mulheres realmente sofrem
mais com o desemprego. A taxa
para elas era de 9,1% em 2011, an-
te 4,9% dos homens.

A taxa de analfabetismo eleva-
da anuncia um futuro incerto a
milhões de brasileiros. O País
tem 12,9 milhões de pessoas que
não sabem ler nem escrever,
uma taxa de 8,6% em 2011. Mas já
foi pior: em 2009, era de 9,7%.

As estatísticas também reve-
lam o chamado analfabetismo
funcional, representado por
20,4% das pessoas com 15 anos
ou mais, com menos de quatro
anos de estudo completos.

Educação precária ainda é obstáculo para o emprego

● Dia 5 de novembro
Energia e economia verde. Matriz
energética e sustentabilidade

● Dia 12 de novembro
Infraestrutura e logística.
Gargalos do setor de transporte

Salário
pode subir
até 3 vezes
com estudo
Trabalhador com nível universitário recebe
167% acima dos que têm ensino médio
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Mais estudo, mais renda. Essa ló-
gica permanece arraigada no
imaginário brasileiro como algo
inquestionável. Porém, a desi-
gualdade traduzida na diferença
salarial entre os níveis de instru-
ção vem caindo há duas décadas.

O abismo maior está entre os
que concluíram o ensino supe-
rior na comparação com os que
só estudaram até o ensino mé-
dio. Ter diploma universitário
garante uma renda 167% maior

ante o último ciclo do ensino
obrigatório (ensino médio).

Essa distância, no entanto, já
foi maior. Em 2002, o “prêmio”
de renda para quem tinha diplo-
ma universitário na mão chega-
va a 192%, o ponto mais alto nas
últimas décadas. Em 1995, o abis-
mo era de 134%. Só 12,5% da po-
pulação ocupada brasileira tem
curso superior concluído e a ta-
xa de desemprego é de 3,8% ante
os 6,7% da média da força de tra-
balho.

“Aumentou a oferta de mão de
obra com ensino médio, mas não

tanto no ensino superior. A de-
manda por esses profissionais
cresceu muito”, afirmou Naer-
cio Menezes Filho, coordenador
do Centro de Políticas Públicas
do Insper, que fez os cruzamen-
tos usando a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad), feita pelo IBGE.

Carta de alforria. David Mar-
cos de Almeida Neves, de 27
anos, sabe bem o valor do diplo-
ma. Para ele, “a faculdade foi
uma espécie de carta de alfor-
ria”. Trabalhando como borra-

cheiro, conseguiu concluir a fa-
culdade de Farmácia. “Foi muito
difícil conciliar trabalho, estu-
do, estágio. Nunca pensei em de-
sistir dos estudos, embora quase

tenha largado a faculdade por
questões financeiras. Mas valeu
a pena, sempre soube que a facul-
dade seria uma carta de alforria
para mim.”

Morador de Piedade, zona nor-
te do Rio, ele passou de um salá-
rio de R$ 300 como borracheiro,
em 2005, para R$ 2,2 mil como
recém-contratado no emprego
de farmacêutico. Sua vida mu-
dou. Na época, ele economizava
o que podia para pagar a faculda-
de de R$ 800 mensais.

Além de seu trabalho, ele con-
tava com um financiamento do

Fies, programa governamental
que garantiu 50% de sua mensali-
dade, e da ajuda de pais e tios.
Mas não foram dias fáceis.

“A questão não é só financeira,
a faculdade me permitiu conhe-
cer mais pessoas, mais culturas e
me abriu um leque de oportuni-
dades. Já fui convidado a dar au-
la, trabalhar em hospital, sem-
pre existe a possibilidade de ir
para a indústria farmacêutica”,
afirmou Neves, responsável por
uma drogaria no Leblon, zona
sul do Rio. Ele quer fazer pós-gra-
duação e aprender inglês, mas já
comprou até uma casa.

Diante do aumento da oferta
de trabalhadores com o ensino
médio, a diferença salarial entre
quem concluiu o antigo segundo
grau e os que têm só o ensino
fundamental caiu com força. Em
1995, a distância salarial era de
44%; em 2011, estava em 23%.
“Houve grande expansão de ma-
trículas, mas a economia não es-
tava demandando no mesmo rit-
mo. A procura é por mais qualifi-
cados, com ensino superior e
pós-graduação. Por isso, caiu es-
se retorno da educação”, disse
Menezes Filho, do Insper.

Segundo ele, até mesmo no en-
sino superior a mão de obra par-
tiu mais para a área de humanas,
como Pedagogia e Administra-
ção. Agora, com a economia
mais aquecida, cursos como En-
genharia e Medicina começam a
aumentar.

Rafael Osório, diretor de Estu-
dos e Políticas Sociais do Institu-
to de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), vê o encurtamento
dessa distância salarial como
um passo na direção dos países
desenvolvidos.

“E esse padrão veio para ficar.
Isso é bom. Diminui a desigualda-
de. Não há esse diferencial de
renda entre os que cursaram en-
sino superior e médio na Dina-
marca, Finlândia, Suécia. Temos
de nos acostumar com uma es-
trutura de incentivos enxuta. O
ensino médio não confere mais
o grau de proteção de antes.”

Pós-graduação. Para Osório, o
trabalhador brasileiro não pode
parar no ensino superior, tem de
perseguir especialização. Conse-
guir concluir um mestrado e o
doutorado faz disparar o salário.
Segundo dados da Pnad, são 92,5
milhões de ocupados e, desse to-
tal, apenas 771.409 têm mestra-
do ou doutorado. Ou seja, um
porcentual inferior a 0,9% do to-
tal de ocupados no País. Assim, o
salário dobra em relação aos que
têm diploma universitário e fica
426% maior em relação a quem
só concluiu o ensino médio.

Quer dizer, a diferença vem
caindo, mas o prêmio por mais
educação que o mercado paga
ainda é altíssimo nos maiores ní-
veis de instrução. E, claro, o em-
prego é pleno. A taxa de desem-
prego desse grupo é de apenas
1,4%. Ou seja, estudar ainda vale
muito a pena. / COLABOROU
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Mesmo com avanço
na última década,
formação educacional no
Brasil ainda é inferior
à de países desenvolvidos

MERCADO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO

● Déficit

Ascensão.
Trabalhando como
borracheiro, David
Marcos de Almeida
Neves conseguiu se
formar em Farmácia
e já pensa na pós

Entre os que completaram o ensino 
superior em relação aos de ensino médio

� Melhoria do nível educacional tem impacto direto sobre a renda

O GANHO COM OS ESTUDOS

EM PORCENTAGEM
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● Mercado tem buscado pessoas com mais formação e 
experência, dizem especialistas

FORMAÇÃO DA MÃO DE OBRA OCUPADA
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*Da população ocupada

ENSINO 
FUNDAMENTAL*

ENSINO MÉDIO
COMPLETO*

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO*

9,5 10,7

43,7 46,8

11,3 12,5

AGENDA

NAERCIO MENEZES
FILHO
COORDENADOR DO INSPER
“Aumentou a oferta de mão de
obra com ensino médio, mas não
tanto no ensino superior.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Desafios Brasileiros, p. H2.




