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"Ranking trabalhista é reflexo do educacional", afirma chefe de centro de estudos da FGV  

(Paula Dias)

ESPECIALIZAÇÃO

RIO - Medicina, administração, economia, engenharia e direito são as profissões que mais empregam quem tem 
pós-graduação no currículo. O problema é que nem todo estudante alcança esse nível de formação, diz Marcelo Neri, 
chefe do Centro de Políticas Sociais (CPS), vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV). Por outro lado, 
frisa ele, o acesso da população de baixa renda ao mercado de pós-graduação não para de crescer: os trabalhadores 
entendem que, diante de um cenário instável, é essencial investir em aperfeiçoamento. Os cursos, no entanto, ainda 
podem ser melhores, ele acredita. Mas para isso é preciso investir em educação básica de qualidade que possa produzir 
reflexos lá na frente.

O GLOBO: Você afirma que estamos passando por um momento de apagão de mão-de-obra, como aconteceu nas 
décadas de 60 e 70. O que isso significa?
MARCELO NERI: Que vivemos um descompasso entre oferta e demanda. Até 2004, as pessoas chegavam ao mercado 
e não encontravam trabalho. Hoje, as empresas estão em busca de alguns profissionais e não há gente qualificada para 
atender a essa necessidade, devido à carência de formação.

Mas se o investimento em educação é tímido, você acha que em breve viveremos uma estagnação do mercado de 
trabalho diante do crescimento da economia?
NERI: Acho que sim. A taxa de escolarização de jovens de 18 a 24 anos caiu pelo segundo ano consecutivo, de acordo 
com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE, o que preocupa. Isso significa que as empresas 
têm precisado tanto de mão-de-obra que os jovens estão optando por trabalhar em tempo integral, deixando os estudos de
lado.

Como está o acesso da população de baixa renda ao ensino de pós-graduação?
NERI: Segue crescendo. E o mais surpreendente é que não houve queda com a crise, apesar de a grande oferta do ensino
de pós ser proveniente do setor privado. A gente é levado a pensar que, com a crise, as pessoas ficam sem dinheiro e 
abrem mão da pós ou do mestrado. Mas não: as pessoas entendem que é importante investir em aperfeiçoamento ou 
reciclagem diante de um cenário instável. Enquanto um curso de graduação dá um retorno de 21% em aumento de 
salário, o de pós garante 40% só no primeiro ano de estudo.

Então, os salários refletem o nível de escolaridade?
NERI: Quando olho para a hierarquia do mercado, vejo que o ranking trabalhista é um reflexo do educacional. Quem 
faz pós, mestrado ou doutorado no Brasil tende a conseguir melhores oportunidades se comparado a alguém que não 

            apostou em especialização.

É por isso que o mercado de pós cresce tanto?
NERI: Sim, pelo retorno salarial obtido. Mas não é só isso. Dados mostram que os ganhos do incremento à formação 
não estão relacionados apenas ao dinheiro, mas também à empregabilidade. Quem cursa uma especialização tem mais 
chances de conseguir uma vaga.

Quais são as carreiras mais bem remuneradas e com maior chance de empregabilidade para quem tem pós-graduação?
NERI: Medicina, administração, economia, engenharia e direito. Informações do Censo mostram que, num ranking 
combinado de ocupação e salários, quem tem especialização quase sempre está à frente de quem não tem. Se olharmos 
de perto para medicina, primeira opção da lista, não estamos nos referindo apenas a médicos, mas também a 
enfermeiros, instrumentistas e outras ocupações relacionadas à área de saúde. O fato de estes profissionais trabalharem 
52 horas por semana e receberem salários acima da média do mercado é claramente um sinal da escassez de 
profissionais qualificados no mercado.

Como você analisa o crescimento acelerado do mercado de MBAs?
NERI: Prefiro ver cursos surgirem a não existir novas opções. Mas é claro que nem todos são de qualidade. Acho que o 
Brasil ainda está aprendendo a oferecer um serviço de qualidade nesta área.

E como medir se as instituições de ensino estão oferecendo cursos de qualidade?
NERI: Hoje há exames que avaliam o conhecimento dos alunos e a qualidade das universidades, mas não há um sistema 
que avalie especificamente os cursos de MBAs. Por isso, o profissional tem de observar não só a estrutura da escola em 
que pretende estudar, como o currículo dos professores. E pesar o quanto ele vai aprender com o curso, e que mudanças 
em termos de ocupação e salário o curso pode lhe render.



O que você pensa sobre cursos de mestrado e doutorado que exigem dedicação exclusiva? Vale a pena sair do mercado 
para estudar?
NERI: É uma decisão estratégica, que depende dos objetivos profissionais do aluno. Quando o mercado está 
demandando muito, como agora, dificilmente temos tempo para fazer outra coisa que não seja trabalhar. E quando ele 
para, como foi no ano passado, com a crise, é a hora de se preparar, dar um upgrade na carreira. É ainda uma questão de
renda, devido à desigualdade social e educacional do país. Só quem tem dinheiro pode bancar essa opção.

Os cursos de especialização no Brasil estão à altura dos que são oferecidos no exterior?
NERI: Infelizmente não. Ainda temos muito para aprender. Primeiro é preciso fazer direitinho o dever de casa, ou seja, 
investir em educação básica de qualidade que possa gerar reflexos lá na frente. O jovem que chega hoje ao nível de 
pós-graduado pode ser considerado um sobrevivente. O desafio mais urgente é fixar metas para que o sistema 
educacional no Brasil possa levar mais pessoas a esse patamar. Para isso, é preciso cobrar qualidade e cooperação entre 
diferentes níveis de governo.


