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De que forma está mudando o conjunto de talentos global?

O conjunto de talentos global cresceu  rapidamente ao longo da década passada...
Em 2000, havia 51 milhões de indivíduos entre 25 e 34 anos com ensino superior nos países da OCDE,  
e 39 milhões em países do G20 não pertencentes à OCDE. Ao longo da década passada, entretanto, essa 
diferença ficou bem menor, em parte pela significativa expansão do ensino superior nesse último grupo de países.  
Por exemplo, em 2010, estimou-se que 66 milhões de indivíduos entre 25 e 34 anos tinham nível superior nos 
países da OCDE, enquanto nos países do G20 não pertencentes à OCDE havia 64 milhões. Se esta tendência 
continuar, o número de indivíduos entre 25 e 34 anos da Argentina, Brasil, China, Índia, Indonésia, Rússia, 
África do Sul e Arábia Saudita com nível superior será 40% superior ao número desses indivíduos nos países 
da OCDE no ano de 2020.

Como ler este gráfico:
O gráfico mostra alta, média e baixa estimativa para o número de indivíduos entre 25 e 34 anos com ensino superior na próxima década para os países  
da OCDE, os países fora do G20 da OCDE, e para ambos os grupos. As estimativas “altas” assumem que, em cada grupo de países, a taxa média anual de 
crescimento dos indivíduos entre 25 e 34 anos com ensino superior entre 2005 e 2019 vai aumentar em um ponto percentual. A estimativa “média” assume 
que a taxa anual média de crescimento vai permanecer constante. A estimativa “baixa” assume que a proporção de indivíduos entre 25 e 34 anos com ensino 
superior vai crescer linearmente na próxima década (o crescimento progressivamente menor se daria em razão da esperada redução do total da população 
entre 25 e 34 anos no futuro).
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 A expansão do ensino superior nas nações em crescente desenvolvimento do G20 tem reduzido o percentual 
de participação de graduados da Europa, Japão e Estados Unidos no conjunto de talentos global.

 Se as tendências atuais continuarem, China e Índia terão 40% do total de jovens com ensino superior no G20  
e nos países da OCDE em 2020, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia terão em torno de um quarto.

 A forte demanda por pessoal na “economia do conhecimento” é um indicador de que o mercado de trabalho 
global pode continuar a absorver a crescente oferta de indivíduos com alto nível de escolaridade.

Fonte: Base de Dados da OCDE, UNESCO e “websites” nacionais de estatísticas da Argentina, China, Índia, Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul.

Projeções do número de indivíduos entre 25 e 34 anos com ensino superior
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... e os países do G20 com economias em rápido desenvolvimento obtiveram os maiores ganhos.

O número de graduados do ensino superior vai continuar a crescer 
em muitos países até 2020.

Olhando para o futuro, é provável que o conjunto global de talentos continue a crescer na maioria dos países  
da OCDE e do G20, e que as economias em expansão do G20 continuem a ter uma participação crescente  
no total desses indivíduos. De acordo com os cálculos da OCDE, haverá mais de 200 milhões de indivíduos entre 
25 e 34 anos com ensino superior nos países da OCDE e do G20 em 2020. Além disso, 40% deles serão da 
China e da Índia. Em contraste, os Estados Unidos e a União Europeia devem contar com apenas um quarto dos 
jovens com ensino superior na OCDE e nos países do G20.

De fato, essas projeções podem subestimar o crescimento futuro do conjunto de talentos global, porque diversos 
países apresentam iniciativas para aumentar ainda mais as taxas de acesso ao ensino superior. Por exemplo, em 
2009 os Estados Unidos estabeleceram uma meta de ter a maior proporção de graduados do mundo em 2020. 
Para atingir essa meta, estima-se que a proporção de jovens entre 25 e 34 anos com ensino superior nos EUA 
precise alcançar 60% ao fim da década. 

91 milhões
de pessoas
25-34 anos
com nível 
superior

129 milhões
de pessoas

de 25-34 anos
com ensino

superior

2000 2010
Estados Unidos; 17 %

China; 17 %

Rússia; 12 %

Japão; 10 %

Índia; 10 %

Coreia; 4 %

México; 3 %

França; 3 %

Alemanha; 3 %

Reino Unido; 3 %

Indonésia; 3 %
Espanha; 3 %

Canadá; 2 %

Brasil; 2 %
Turquia; 1 %

Outros; 10 %
Estados Unidos; 14% 

China; 18 %

Rússia; 11 %

Japão; 7 %Índia; 11 %

Coreia; 4 %

México; 3 %

França; 3 %
Alemanha; 2 %

Reino Unido; 3 %

Indonésia; 4 %

Espanha; 2 %

Canadá; 2 %
Brasil; 3 %

Turquia; 2 %

Outros; 12 %

Percentual de indivíduos entre 25 e 34 anos com ensino superior nos países da OCDE e do G20(2000) 

Nota: As Figuras nesses gráficos são estimadas com base nos dados disponíveis. 
Fonte: Base de Dados da OCDE, UNESCO e “websites” nacionais de estatísticas da Argentina, China, Índia, Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul.

A rápida expansão do ensino superior nas economias em rápido crescimento do G20 também causou uma 
significativa alteração na distribuição do conjunto global de talentos entre os países. Há uma década, 

um em cada seis indivíduos entre 25 e 34 anos com ensino superior era dos Estados Unidos, e uma 
proporção similar da China. Doze por cento vinham da Rússia e em torno de dez por cento eram  
do Japão e da Índia.

Em 2010, os mesmos países ainda tinham os maiores percentuais de jovens com ensino superior – 
mas em ordem diferente. De acordo com estimativas da OCDE, a China era a primeira nação com 
18% dos jovens entre 25 e 34 anos com ensino superior. Os Estados Unidos aparecem em seguida 

com 14%, a Rússia e a Índia tinham cada uma 11% e o Japão tinha 7%.
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O crescimento contínuo da chamada economia do conhecimento será importante para 
absorver o crescimento do conjunto de talentos.

Além disso, a União Europeia estabeleceu a meta 
de aumentar o percentual de indivíduos entre  
30 e 34 anos que completaram o ensino superior 
em pelo menos 40% em cada país da UE até 
2020. Em 2009, a Bélgica, a França, a Irlanda, 
Luxemburgo, a Holanda, a Suécia, a Suíça  
e o Reino Unido já alcançaram essa meta para  
a população de 25 a 34 anos.

Enquanto isso, a China – que já multiplicou por 
cinco seu número de graduados e dobrou seu 
número de instituições de ensino superior nos 
últimos dez anos  –  também possui objetivos 
ambiciosos. Em 2020, a China espera ter 20% 
dos seus cidadãos – ou 195 milhões de pessoas – 
com ensino superior. Se essa meta for alcançada, 
a China terá uma população de graduados 
praticamente igual em tamanho ao total de 
população de 25 a 64 anos nos Estados Unidos 
em 2020.

De maneira geral, a rápida expansão do conjunto global de talentos – e seu esperado crescimento no futuro – 
não apresenta surpresas. Altos níveis de educação estão fortemente relacionados a altas taxas de emprego e a 
maiores salários, logo os indivíduos têm fortes incentivos para buscar níveis mais altos de educação. Similarmente, 
como as economias nacionais continuam a passar da produção em massa para a economia do conhecimento, 
os países têm fortes incentivos para formar as competências da sua população por meio do ensino superior.

Ao mesmo tempo, o crescimento explosivo do conjunto de talentos deu lugar a uma importante pergunta: 
o mercado de trabalho global vai continuar a absorver a oferta crescente de trabalhadores com alto 
nível de educação no futuro? Observações referentes às ocupações de ciência e tecnologia – setor 
emblemático da economia do conhecimento – podem sugerir-nos algumas ideias.

Em média entre os países da OCDE, os recursos humanos na área de ciência e tecnologia 
representavam mais de um quarto do emprego total em 2010. Na Dinamarca, Luxemburgo, 
Suécia e Suíça, os trabalhadores dessa área são mais de 40% do total de empregados, 
enquanto na China, Índia e  Indonésia, eles  representam menos de 10%.

Mais importante ainda, entre 1998 e 2008, o emprego na área de ciência e tecnologia 
aumentou mais rápido que o emprego total dos países da OCDE e do G20 de acordo com os 
dados disponíveis. A taxa média de crescimento anual foi sempre positiva, variando de 0,3% na 
China até 5,9% na Islândia. Essa tendência de alta – mesmo com percentuais comparativamente 
pequenos de participação das ocupações da área de ciência e tecnologia em economias em rápida 
expansão como a China – indica que a demanda por empregados nesse setor da economia do conhecimento 
ainda não atingiu o seu máximo.
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Nota: as projeções apresentadas nesse gráfico não levam em consideração as medidas 
políticas adotadas em alguns países para aumentar o acesso ao ensino superior.
Fonte: Base de Dados da OCDE, UNESCO e “websites” nacionais de estatísticas da 
Argentina, China, Índia, Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul.
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No próximo mês:
Quais são os retornos do 
ensino superior para os 
indivíduos e para os países?

Para maiores informações, contate:
Pedro Garcia de León  
(Pedro.GarciadeLeon@oecd.org),
Corinne Heckmann  
(Corinne.Heckmann@oecd.org)  e
Gara Rojas González  
(Gara.RojasGonzalez@oecd.org)

Veja: 
Education at a Glance 2011: Education Indicators
OECD Science, Technology and Industry (STI) 
Scoreboard 2011

Visite: 
www.oecd.org/edu

Aplicados ao mercado de 
trabalho geral, esses resultados 
sugerem que indivíduos da 
crescente população com maior 
nível de educação continuarão  
a ter bons retornos de emprego, 
desde que as economias 
continuem a se tornar mais 
baseadas em conhecimento. 
No entanto, se os países não 
forem capazes de construir suas 
economias do conhecimento,  
o aumento do número de pessoas 
com alto nível de educação 
no futuro pode levar ao não 
aproveitamento de competências 
e a um menor retorno público e 
privado em educação.

Para concluir:

Nota: Os recursos humanos na área de Ciência e Tecnologia são definidos, de acordo com o Manual de 
Camberra (OCDE e Eurostat, 1995), como pessoas com educação superior na área de Ciência e Tecnologia 
ou que ocupam um emprego na área de Ciência e Tecnologia para o qual normalmente se exigem altas 
qualificações e cujo potencial de inovação é bem alto.

Fonte: Cálculos da OCDE; para mais informações, veja  Science, Technology and Industry  (STI) 2011, da OCDE.

*  Taxa de crescimento médio anual não disponível. 
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O conjunto global de talentos nunca foi tão grande – e continuará a se expandir, 
com o provável crescimento das nações do G-20 à frente do caminho.

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.


