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Opinião

É preciso reformas que estimulem a meritocracia e o
aumento da produtividade. Por Jorge Arbache

Retorno do investimento
em educação está caindo

Setor de serviços
tornou-se determinante
do perfil e das
condições do mercado
de trabalho brasileiro

O
retorno do investimen-
to em educação está
caindo no Brasil. Essa
afirmação destoa do

senso comum de que vale a pena
estudar mais. Demanda insatis-
feita por pessoas qualificadas,
aumento do tempo que os jovens
estão se dedicando à educação e
crescimento da disputa por va-
gas nas melhores universidades e
cursos estariam por trás desse
senso comum.

Mas a educação, que é apontada
há décadas como a principal expli-
cação do diferencial de salários e
da elevada desigualdade de rendi-
mentos no Brasil, vê seu retorno
convergir, ainda que lentamente,
para padrões internacionais. Esse
“novo normal” é bem-vindo e re-
flete, ao menos em parte, os efeitos
positivos de políticas sociais volta-
das para a base da pirâmide e de
aumento das oportunidades de
acesso à educação.

Em 2002, trabalhadores com
ensino fundamental completo
ganhavam 13% a mais que traba-
lhadores com idade e outras ca-
racterísticas pessoais e demográ-
ficas iguais, incluindo experiên-
cia no trabalho, e atuando na
mesma atividade econômica, em
firmas de tamanho similar e em
regiões geográficas e condições
de trabalho comparáveis, mas
com ensino fundamental incom-
pleto. Em 2011, essa diferença sa-
larial havia caído para 9%, uma
contração de nada menos que
30%. Com relação aos trabalha-
dores com ensino médio com-
pleto, a diferença para os traba-
lhadores com ensino fundamen-
tal incompleto caiu de 47% para
33% no mesmo período. A dife-
rença também caiu com relação
aos trabalhadores com ensino
superior completo, passando de
140% para 105%. Registrou-se
queda inclusive com relação aos
trabalhadores com pós-gradua-
ção, que passou de 214% para
180% no mesmo período.

Vários fatores contribuíram
para reduzir o diferencial de sa-
lários entre os trabalhadores
com mais e menos educação. A
política de recuperação do salá-
rio mínimo foi o principal deles.
Descontada a inflação, o salário
mínimo aumentou 57% entre
2002 e 2011, muito acima do au-
mento real de 8% do salário mé-
dio do trabalho principal das

pessoas com carteira no setor
privado. Com isso, a diferença
entre os dois salários despencou.
De fato, o salário médio deste úl-
timo grupo correspondia a
4,2 salários mínimos em 2002;
em 2011 era de 2,9 salários.

A relevância da política de re-
cuperação do salário mínimo pa-
ra os retornos da educação de-
corre da substancial parcela de
trabalhadores com pouca escola-
ridade que é remunerada por
aquele salário ou cujos salários
são referenciados, em alguma
medida, por ele. De acordo com o
Censo de 2010, nada menos que
30% da população ocupada ga-
nhava até um salário mínimo e
61% ganhava até dois salários mí-
nimos naquele ano. Esses traba-
lhadores tinham, em sua grande
maioria, escolaridade equivalen-
te a até ensino fundamental in-
completo e uma parcela menor a
ensino fundamental completo.

Outro importante fator para
explicar a queda do retorno da
educação foi a rápida mudança
na distribuição de escolaridade
na força de trabalho adulta. De
um lado, caiu substancialmente a
percentagem de trabalhadores
com ensino fundamental comple-
to ou incompleto. De outro lado,
aumentou, também substancial-
mente, a percentagem de traba-
lhadores com ensino médio com-
pleto ou incompleto. A parcela de
pessoas com 25 anos ou mais de
idade sem instrução ou ensino
fundamental incompleto caiu de
60% para 46% do total entre 2002
e 2011. Já a parcela das pessoas
com ensino médio completo sal-
tou de 16% para 25%, enquanto a
parcela com ensino superior com-
pleto e incompleto passou de 10%
para 15% no mesmo período.

A mudança na distribuição da
escolaridade dos trabalhadores
adultos se refletiu na oferta e,
consequentemente, nos salários
relativos dos grupos de escolari-
dade, influenciando os retornos
da educação. Esse efeito deverá
ser ainda mais contundente para

as gerações que ainda chegarão
ao mercado de trabalho devido à
contínua queda da desigualdade
do acesso à educação no Brasil.

Por fim, o aumento do setor de
serviços na economia também
beneficia os trabalhadores me-
nos escolarizados. Em 1980, o se-
tor de serviços respondia por 45%
do Produto Interno Bruto, mas,
em 2011, ele já era responsável
por 69%. O setor de serviços esta-
va por trás de 27% dos novos pos-
tos formais de trabalho criados
no setor privado em 2002. Em
2011, aquela participação já era
de nada menos que 51% e chega-
va a 74% se consideradas as novas
vagas no comércio. Isso equivale
a dizer que 7,4 de cada 10 pes-
soas que buscam trabalho acaba-
rão no setor de serviços. Logo, o
setor de serviços tornou-se larga-
mente dominante e determinan-
te do perfil e das condições do
mercado de trabalho brasileiro.

Como os serviços em geral são
intensivos em trabalho pouco
qualificado, a sua expansão favo-
rece especialmente a demanda e
remuneração dos trabalhadores
com essas características.

Mas, se o retorno do investi-
mento em educação está caindo,
por que então as pessoas estão
estudando mais, e não menos?
Na verdade, a educação tem se
tornado mais, e não menos rele-
vante para se competir pelos me-
lhores empregos, o que decorre
do uso mais intensivo de novas
tecnologias no ambiente de tra-
balho e da maior integração do
Brasil à economia mundial. Além
disso, os retornos da educação
no Brasil ainda são muito eleva-
dos quando comparados a inves-
timentos alternativos.

Os impactos sociais e econô-
micos positivos das políticas de
recuperação do salário mínimo e
de acesso à educação serão am-
pliados se acompanhados por re-
formas que estimulem a merito-
cracia e o aumento da produtivi-
dade do trabalho. Com isso,
aquelas políticas terão uma con-
tribuição ainda mais relevante
para o crescimento sustentado.

Jorge Arbache é assessor da
presidência do BNDES e professor da
Universidade de Brasília. Este artigo não
representa necessariamente as visões do
BNDES e de sua diretoria.
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Jornal econômico de circulação nacional, publicado desde 2 de maio de 2000 pela Valor Econômico S.A.

AVE BRADLEY PHOTOGRAPHY/GETTY IMAGES

Produção industrial ensaia
reação, mas ainda irregular

A
indústria começou o ano bem,
alimentando a expectativa de
recuperação da economia neste
ano, depois do desempenho
desapontador de 2012, quando

o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu só 0,9%.
A produção da indústria, que representa

26,3% do PIB, cresceu 2,5% em janeiro sobre
dezembro, com ajuste sazonal, o maior índice
desde março de 2010. O dado mais animador
foi o salto de 8,2% da produção de bens de
capital, à frente dos bens de consumo duráveis,
que aumentaram 2,5%; dos bens
intermediários, com 0,9%; e dos semi e não
duráveis, com 0,2%.

Em um período mais longo, os resultados
foram igualmente animadores. A produção
industrial, que havia encolhido 2,6% em 2012,
cresceu 5,7% nos 12 meses terminados em janeiro.
Os bens de capital também se sobressaíram nessa
mesma base de comparação, crescendo 17,3%.
Dos 27 segmentos pesquisados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 18
registraram expansão.

No entanto, o otimismo inspirado por esses
números não resiste a uma análise mais
profunda. Os resultados do início de ano foram
favorecidos pela reduzida base de comparação
em 2012, quando a economia afundou, e
puxados por setores que pior se comportaram. É
o caso dos bens de capital, cuja expansão em
janeiro está diretamente relacionada ao
aumento da produção dos bens para transporte,
de 3,2% sobre dezembro e de nada menos que
61,3% sobre janeiro de 2012. Nessa categoria se
incluem os caminhões e ônibus, cuja produção
saltou 23% sobre dezembro e 206,4% sobre
janeiro do ano passado, quando as vendas
ficaram virtualmente paralisadas em função da
entrada em vigor de novas normas técnicas. A
previsão de mudança levou os consumidores a
anteciparem as compras para 2011 porque os
novos veículos, mais eficientes e menos
poluentes, são também mais caros.

Desconsiderada a fabricação de caminhões e
ônibus, a produção industrial teria sido
significativamente menor: segundo cálculos da
LCA Consultores, feitos a pedido do Va l o r (8/3),
a variação sobre dezembro, diminuiria dos 2,5%
para módico 1%; e, em relação a janeiro de
2012, cairia de 5,7% para 4%.

Além disso, nem todo tipo de bens de capital
mostrou a mesma exuberância. A produção de

bens de capital para a indústria, por exemplo,
diminuiu 3,9% na comparação com janeiro de
2012; os destinados à agricultura, caíram
18,5%; e à construção, 1,9%.

O desempenho da indústria em janeiro
também foi beneficiado pelo aumento da
produção de veículos automotores, de 4,7% em
relação a dezembro e 39,3% em comparação
com janeiro de 2012, totalmente influenciado
pelo efeito da redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) no ânimo dos
compradores. O incentivo fiscal, que chegou a
zerar o IPI do automóvel 1.0 e reduzir a
tributação sobre veículos de mais cilindradas,
entrou em vigor em maio e voltou a ser
gradualmente recomposto em janeiro. A
expectativa de aumento do imposto causou
uma onda de compras na virada do ano, que
reduziu os estoques e incentivou a produção.

No entanto, tudo indica que fevereiro já não
foi um mês muito bom para a indústria. Dados
da Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea) mostram que a
produção de veículos, entre automóveis,
comerciais leves, caminhões e ônibus, recuou
17,9% em comparação com janeiro, embora
tenha subido 5,2% frente a igual mês de 2012. As
vendas também diminuíram. Outros
indicadores como o índice da sondagem da
Sondagem da Indústria da Transformação da
Fundação Getulio Vargas (FGV) e o consumo de
energia não foram tão ruins, mas também não
foram tão exuberantes quanto em janeiro,
levando alguns analistas a prever uma queda na
produção industrial no mês passado.

Outros analistas — especialmente os do
governo — já estão de olho nos tenros
indicadores deste mês, que mal começou mas
mostra dados mais promissores (Va l o r , 8/3). Na
primeira semana do mês, houve um aumento
de 7,28% na venda de caminhões e de 9,59% na
venda de automóveis, na comparação com o
resultado da média de dias úteis de fevereiro.

A realidade é que ainda é cedo para tirar
conclusões a respeito do desempenho da
economia no ano todo. Embora a expectativa
continue sendo de melhoria do PIB, a economia
tem mantido o padrão de alternância de meses de
recuperação com meses de recuo da produção
industrial que caracterizou o ano passado, muito
dominado pelo setor de veículos. Além de lenta, a
recuperação continua irregular, influenciando os
passos da política monetária e fiscal.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




