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Quais são os retornos do ensino superior para os indivíduos e 
para os países?

A importância  econômica da educação superior foi colocada em questão recentemente...

…mas o retorno da educação superior para as pessoas , a longo prazo,  é difícil de negar 

Como as consequências da recessão global e da crise da dívida no mundo ocidental continuam a afetar as economias 
nacionais e os mercados de trabalho, a importância econômica de se obter um título de educação superior tem sido 
questionada  em alguns lugares  do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns observadores têm afirmado 
a existência de uma “bolha na educação superior” – em outras palavras, que os valores comparativamente altos 
pagos pelos estudantes americanos para obter um diploma de nível superior não correspondem às perspectivas 
futuras  de emprego e salário desses estudantes. Em diversos países da Europa, o desemprego de jovens – inclusive 
entre os que possuem ensino superior – aumentou bruscamente, levando a crer que ter um diploma de nível 
superior não  fornece mais uma base segura para inserção no mercado de trabalho, como acontecia no passado. 

Não há dúvidas de que a recente conjuntura econômica desencadeou muitos desdobramentos preocupantes, 
inclusive para os recém-formados na educação superior. Entretanto, também é importante considerar o impacto 
de ter um diploma de nível superior a longo prazo. De acordo com essa perspectiva, as evidências observadas nos 
países da OCDE são claras: os benefícios econômicos de ter uma formação superior, a longo prazo, são muitos. 

Por exemplo, de acordo com as análises da OCDE, o valor individual líquido de se ter o ensino superior 
atualmente  – isto é, as vantagens econômicas de longo prazo de se ter uma formação superior, ao 
invés de se possuir apenas o ensino secundário, descontando-se os custos associados – é de mais 
de 175 000 dólares para os homens e mais de 110 000 dólares para as mulheres, em média nos 
países da OCDE. Essa vantagem econômica é particularmente  forte para os  homens em  países 
como  Itália, Coreia, Portugal e Estados Unidos, onde obter um diploma de ensino superior 
gera um benefício de longo-prazo de mais de 300 000 dólares para os homens, em média,  
se comparado com os homens que possuem apenas segundo grau. 

 Normalmente, tomando como referência 25 países da OECD, a vantagem econômica de longo 
prazo para um indivíduo que tenha o ensino superior, ao invés de apenas o ensino médio, é de 
mais de 175 000 dólares para os homens e de mais de  110 000 dólares para as mulheres. 

 A recompensa econômica para os indivíduos com educação superior é duas vezes maior do que 
para aqueles que só possuem a educação secundária, em média nos países da OCDE. 

 O retorno líquido  para os contribuintes, considerando os gastos públicos para a manutenção de 
um homem na educação superior, é de mais de 91 000 dólares; e o retorno para os contribuintes, 
levando em conta os gastos para a  manutenção de uma mulher na educação superior, é de mais 
de  55 000 dólares, em média nos países da OCDE. 
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Entretanto, a vantagem para as mulheres é maior em países como a Irlanda, Coreia, Portugal, Eslovênia, 
Reino Unido e Estados Unidos, onde o fato de se ter o ensino superior produz benefícios, a longo 
prazo, de 150 000 dólares ou mais, em comparação com as mulheres que possuem apenas ensino 
secundário. Particularmente, a longo prazo, as recompensas econômicas de se investir na educação 
superior são maiores quando se investe nas mulheres do que nos homens, em países como Austrália, 
Espanha e Turquia. 

Em média, nos países da OCDE, as vantagens econômicas de longo-prazo de se ter uma formação superior, 
ao invés de apenas a educação secundária, (175 067 para homens e 110 007 para mulheres) é duas vezes 

superior em relação à vantagem que uma pessoa de nível secundário possui sobre outra que não alcançou esse 
nível de educação (77 604 dólares para homem e 63 035 para mulher). Isso reflete o fato de que a educação 
secundária tornou-se o padrão na maioria dos países da OCDE. Isso também nos leva a crer que, atualmente,  
a maioria das pessoas precisa ir além da educação secundária, caso queira alcançar os maiores níveis salariais 
que os mercados de trabalho de seus países têm para oferecer. 

Efeito do desemprego
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Benefícios de salário bruto

Valor atual líquido, no equivalente
em dólares americanos

Componentes de custos e benefícios individuais para um homem obter um título de educação superior  
(em dólares, 2007 ou último ano disponível)

Obs.: Os países estão ordenados em ordem decrescente do valor individual líquido atual. 
Os dados para a Austrália, Bélgica e Turquia referem-se a 2005. Os dados para a Itália, Holanda, Polônia, Portugal e Reino Unido referem-se a 2006. Os demais 
dados referem-se a 2007. 
Fonte: Education at a Glance 2011: Indicadores da OCDE, Indicador A9 (www.oecd.org/edu/eag2011)
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O investimento em educação superior beneficia o setor público também…

Naturalmente, os indivíduos não são os únicos a arcar com os custos da educação superior. Em média, os países 
da OCDE investem mais de 30 000 dólares em fundos do setor público para apoiar as pessoas que desejam 
prosseguir estudos na educação superior. Os custos do setor público incluem: fundos dos contribuintes, usados 
para reduzir os custos diretamente pagos pelas pessoas no financiamento dos seus  estudos; apoio a programas 
de subsídios e à concessão de empréstimos, assim como as receitas fiscais e contribuições sociais que o governo 
não recebe, enquanto os indivíduos estão cursando a educação superior (fora do mercado de trabalho).

A longo prazo, entretanto, os países irão recuperar seus investimentos, e alguns desses investimentos serão 
recompensados por meio do aumento das receitas fiscais, pagas por essas pessoas com nível superior, assim 
como economizando por meio de menores gastos com assistência social que normalmente esses indivíduos 
requerem. Por exemplo, o retorno líquido do gasto público usado para financiar um homem na educação 
superior é superior a 91 000 dólares, em média nos países da OCDE – quase três vezes mais que o montante 
usado pelo setor público para investir em educação superior. Na Bélgica, Alemanha, Hungria, Eslovênia e 
Estados Unidos, esse retorno é particularmente alto, chegando a 150 000 dólares em média. Além disso, na 
Hungria e na Coreia – dois países onde os gastos públicos para financiar um indivíduo no ensino superior são 
comparativamente pequenos – o retorno é dez vezes maior que o investimento inicial do setor público.

Em contrapartida, o retorno líquido do gasto público para financiar uma mulher no ensino superior é um 
tanto menor – 55 000 dólares em média. No entanto, o retorno é positivo em todos os países da OCDE, 
com exceção da Dinamarca e da Suécia. Nesses dois países, os benefícios públicos para o ensino superior 
são extremamente elevados e a desigualdade de renda é comparativamente baixa – dois fatores que 
provavelmente influenciam esses retornos negativos. 

Recentes mudanças nos cenários da educação superior e da economia tendem a afetar a 
equação custo-benefício.
Com certeza, é provável que o impacto da crise econômica global venha a afetar as análises futuras dos custos e 
benefícios da educação superior. Por exemplo, os índices de desemprego mais elevados provocados pela crise tendem 
a reduzir os custos de oportunidade do trabalho precedente, quando se busca obter um diploma de nível superior.

Qual é o valor líquido atual da educação superior, e como se calcula?  
O valor líquido atual da educação superior é uma estimativa do benefício econômico para a vida profissional  
do indivíduo que completa a educação superior, expresso em valor monetário atual. Ele é calculado por meio 
de estimativas dos benefícios econômicos  que uma pessoa com educação superior pode obter,  
em comparação com uma pessoa com o nível secundário ou pós secundário (não superior). Após isso, 
subtraem-se os custos prováveis que aquela pessoa têm na obtenção de uma formação superior. 

Nessa análise, os benefícios incluem: os salários mais altos de que as pessoas com educação 
superior normalmente desfrutam, em comparação com as pessoas que possuem apenas a 
educação secundária; a menor probabilidade de ficar desempregado, expressa em termos 
monetários (o “efeito do desemprego”); e os subsídios que as pessoas frequentemente 
recebem do governo para ajudar a pagar os custos com a educação superior. Os custos incluem 
os custos diretos da educação (por exemplo, mensalidades e despesas relacionadas), os salários  
a que o indivíduo renuncia enquanto cursa o ensino superior; e o aumento no imposto de renda 
e na contribuição social que as pessoas com educação superior normalmente pagam ao governo.

Embora essa análise leve em conta muitos dos custos e benefícios econômicos associados com  
a obtenção da educação superior, ela não consegue englobar todos esses custos e benefícios. Assim,  
os dados devem ser interpretados com cautela.
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No próximo mês:
Como os países estão educando os jovens 
no nível exigido para se ter um emprego 
e um salário dignos?

Para mais informações, entre em 
contato com:
J.D. LaRock (Jean-Daniel.LaRock@oecd.org)

Veja:
Education at a Glance 2011:  
OECD Indicators

Visite:
www.oecd.org/edu

The bottom linePara concluir:
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Na atual conjuntura fiscal, investir 

na educação superior pode ser mais 

difícil, especialmente para pessoas 

com menos recursos financeiros. 

Do mesmo modo, os países podem 

ter dificuldades em sustentar o 

investimento público na educação 

superior durante os períodos 

de recessão econômica. Mas as 

evidências demonstram que a decisão 

de abandonar os investimentos na 

educação superior, hoje, pode impedir 

melhores retornos econômicos 

amanhã – tanto no setor público 

como no privado.

Dessa forma, tanto os indivíduos 

como os países têm um forte 

incentivo para superar as restrições 

do momento que possam impedir 

esses investimentos, e criar condições 

para uma maior recompensa  

econômica no futuro.

A qualidade da tradução para o Português e sua fidelidade ao texto original são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - Inep, Brasil.

Componentes de custos e benefícios individuais  
para um homem obter um título de educação superior 

(em dólares, 2007 ou último ano disponível)

Obs.: Os dados para a Austrália, Bélgica e Turquia referem-se a 2005. Os dados para a Itália, 
Holanda, Polônia, Portugal e Reino Unido referem-se a 2006. Os demais dados referem-se a 2007. 
Fonte: Education at a Glance 2011: Indicadores da OCDE, Indicadores A9.2 e A9.4 (www.oecd.org/edu/
eag2011)
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Embora os desafios, no curto-prazo, tenham crescido, os benefícios  
de longo prazo ao se investir na educação superior – tanto para as pessoas como para os países 
– continuam sólidos.


