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RESUMO 
 

 

A partir da abordagem minceriana tradicional para análise dos determinantes dos 
rendimentos do trabalho, conduz-se uma especificação da análise para nove grupos 
ocupacionais no Brasil conforme dados da PNAD 2009. Equações mincerianas para 
as categorias são estimadas de acordo com a proposta de Newey-West e os 
resultados explicitam que: i) o impacto marginal da escolaridade sobre o crescimento 
da renda difere dramaticamente entre as ocupações cujo incremento médio é de 
13,4%; ii) Enquanto para o grupo dos empregadores e gerentes um ano adicional de 
estudo implica em um crescimento dos rendimentos da ordem de 21,2%, para os 
empregadores rurais tal aumento é de apenas 7,4%. A especialização em grupos 
ocupacionais permite identificar ainda que a discriminação por sexo e raça no Brasil 
é exacerbada no grupo de empregadores rurais e manuais não-qualificados, 
respectivamente.  
 
Palavras-Chave: Equações Mincerianas. Grupos Ocupacionais. Rendimento do 
Trabalho. 
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ABSTRACT 
 
 
Based upon the traditional mincerian approach for the determinants of labor income, 
we conduct a specification analysis for nine occupational groups in Brazil, according 
to PNAD 2009 database. Mincerian equations for each the categories are estimated 
using the Newey-West proposal and the results show that: i) the marginal impact of 
education on income growth differs dramatically between the occupations whose 
increase is, in average, 13.4%; ii) While for the group of employers and managers an 
additional year of study implies in a wage growth of approximately 21.2%, to 
landowners such increase is only 7.4%. The specification in occupational groups also 
identifies that discrimination by gender and race in Brazil is exacerbated in the group 
of rural employers and manual unskilled, respectively. 
 
Keywords: Mincerian Equations. Occupational Groups. Labor Earnings. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A importância da educação vem aumentando gradativamente, conforme 

apontado em diversos estudos que ressaltam sua relevância para o crescimento 

econômico, a diminuição de desigualdades sócias e para uma maior percepção de 

renda individual. 

 

Abordando o tema do capital humano justamente sob o enfoque da renda 

individual, temos que o agente decide cotidianamente se continua a estudar ou 

começa a trabalhar, fazendo-o com base no custo de oportunidade do estudo em 

comparação com a expectativa de renda que a escolaridade acumulada 

proporcionará. Ademais, além da quantidade de anos dedicados ao estudo, os 

retornos em renda influenciam os indivíduos a respeito da escolha de sua profissão. 

 

Diante de tal realidade nos propomos a identificar os retornos em salários 

para diversos montantes de escolaridade em múltiplos grupos de profissões. 

Outrossim, também abordaremos outros determinante de rendimentos, quais sejam 

experiência, sexo e raça. Para tanto utilizaremos a Pesquisa Nacional de 

Amostragem Domiciliar do PNAD-2009, cujos dados serão inseridos numa equação 

minceriana de salários.  

 

A relação entre anos de estudo e retorno salarial se prestará a auxiliar os 

agentes individuais a adotar posições mais racionais quanto ao investimento em 

educação. Ademais, assumindo que diferenças salariais podem ser consideradas 

como proxy de produtividade e quantidade de oferta de mão-de-obra, os resultados 

do estudo podem servir de subsídio ao poder público no que diz respeito a 

necessidades específicas do mercado de trabalho em relação a certas profissões, 

possibilitando assim a adoção de medidas de ajuste, tais como escolha de criação 

de cursos em universidades públicas e incentivos financeiros para estudantes de 

baixa renda. 

 

Acreditamos que ao final do trabalho conseguiremos obter informações de 

retornos salários para grupos de profissões por ano de estudo, de experiência, por 
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sexo raça. A literatura pertinente ao assunto indica que tal resultado será no sentido 

de que quanto maior quantidade de anos de estudo, maior o retorno salarial para 

todas as profissões, até um ponto de máximo, quando a função passará a acusar o 

menor retorno por ano marginal de estudo em face da idade dos indivíduos. 

Ademais, sexos masculinos e raça branca seriam beneficiados pelo efeito da 

discriminação. 

 

O trabalho se dividirá em 6 partes, começando com a presente 

introdução, na qual se aborda a motivação para o estudo proposto e as suas 

respectivas divisões. A segunda parte é uma explanação sobre aspectos teóricos 

relativos ao tema do estudo, iniciando com uma revisão bibliográfica, passando por 

aspectos atinentes ao investimento em educação e terminando com uma abordagem 

sobre os fatores que implicam em diferenças salariais. A terceira parte abordará as 

evidências empíricas. A quarta parte fará alusão à metodologia aplicada bem como 

apresentará a base de dados, explicando como foram agregadas as profissões. A 

quinta parte apresentará o resultado obtido com o desenvolvimento dos estudos 

econométricos e por fim fecharemos com uma conclusão, na qual serão expostos os 

ensinamentos decorrentes do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 11

2 ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 
Antes de adentrarmos na mensuração dos retornos dos determinantes 

dos rendimentos por profissões, imprescindível se faz a visita a alguns aspectos 

teóricos relativos ao tema. Para tanto expomos na seção 2.1 alguns precedentes da 

literatura sobre o retorno salarial da educação, na seção 2.2 a escolaridade como 

investimento e à luz da teoria do capital humano e na seção 2.3 os fatores que 

implicam na segmentação de salários. 

  

 

2.1 Estudos Anteriores sobre Retorno da Educação 
 

 

Ao tratar da relação entre educação e salários devemos 

necessariamente prestar tributos a Mincer (1974), o qual desenvolveu de forma 

pioneira uma equação específica para determinação de rendimentos como retorno a 

uma série de fatores, tais como educação e experiência, a qual tinha a seguinte 

formulação: 
 

 

onde:  

ln(sal) = logaritmo natural do salário do indivíduo  

educ = anos de estudo do indivíduo  

expe = nível de experiência do indivíduo 

 

No Brasil diversos estudos já foram voltados à determinação de tal 

relação. 

 

Dados da PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE 

para o período 1976-89 foram tratados em modelo decorrente da equação de Mincer 

por Leal e Werlang (1991), os quais encontraram taxas de retorno da educação em 

salário em ordem superior a 15% em alguns casos.  

( ) iiiii eeeducsal εββββ ++++=
2

3210 expexp)ln(
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Também utilizando dados da PNAD, mas para os anos de 1988 e 1996, 

agora aplicados em modelos de Regressão Logística (LOGIT), Guimarães (s.d.), 

valendo-se de função proposta por Mincer, na qual a variável dependente é o 

logaritmo neperiano do salário, demonstrou que em 1988 cada ano de estudo 

significava um incremento de 23,41% na empregabilidade e que em 1996 o ano 

adicional de escolaridade implicava em aumento de 19,6% na chance de 

empregabilidade do indivíduo. 

 

Curi e Menezes Filho (2009), utilizando dados da Pesquisa de Padrão de 

Vida - PPV, realizada pelo IBGE, entre março de 1996 e março de 1997, nas regiões 

do Nordeste e do Sudeste do Brasil, bem como do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica - SAEB, realizado em 2003 em todo o Brasil pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, órgão do 

Ministério da Educação, chamam a atenção para a importância da educação desde 

seu nível inicial, afirmando que as pessoas que cursam a pré-escola ganham, em 

média, salários 16% mais altos do que as que saltam tal fase.  

 

Por sua vez, utilizando dados de 1996-1997 da PPV-IBGE, Resende e 

Wyllie (2006) mediram o retorno salarial da escolaridade no Brasil para homens e 

mulheres. Para tanto valeram-se do procedimento em dois estágios de HECKMAN, 

obtendo resultados entre 15,9% e 17,4% para os homens e 12,6% e 13,5% para as 

mulheres.  

 

Com base na equação minceriana, Sashida, Loureiro e Mendonça (2004), 

utilizando dados da PNAD de 1992 a 1999 e controlando diversas fontes de viés, 

estimaram com diversos métodos o retorno salarial da educação, concluindo que um 

ano adicional de estudo implica de 12,9% a 16% de retorno salarial. 

 

Balassiano, Seabra e Lemos (2005), valendo-se da base de dados da 

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do Ministério do Trabalho e do 

Emprego, com informação sobre os indivíduos que se encontravam no mercado 

formal de trabalho na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 1999, concluem 

pelo impacto positivo da escolaridade na renda do trabalhador para as faixas de 

maior escolaridade, a partir do segundo grau.   
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Menezes Filho, Mendes e Almeida (2004), com alicerce em dados 

retirados da PNAD para o período 1981-2001 e utilizando método econométrico de 

cross-section repetidas asseveram que os salários são maiores no setor formal 

apenas em virtude das características do trabalhador, mormente educação.  

 

França, Gaspari e Loureiro (2005), com base em dados da PNAD de 1992 

a 2002, regredindo a função original de Mincer, sem considerar variável para a 

qualidade, e também não utilizando dummies regionais, obtiveram o coeficiente de 

0,1435 para o efeito da escolaridade sobre a renda salarial. 

 

Valendo-se de dados de homens ocupados com rendimentos constantes 

da base de dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana 

de Porto Alegre, no ano 2000, Chaves (2002), utilizando a função estatística dos 

salários desenvolvida por Jacob Mincer, se propõe a comprovar que existe uma 

relação positiva entre capital humano e rendimentos ao longo da vida ativa, testando 

para a região metropolitana de Porto Alegre a validade de tal relação para a 

explicação das disparidades de rendimentos. Conclui que 44,9 % da variação de 

rendimentos se explicaria pelo capital humano. Relembra que se chega a tal 

conclusão a partir de variáveis mensuráveis como anos de estudo, anos de 

experiência e tempo de permanência na ocupação atual. O restante da variação 

seria decorrente de variáveis não mensuráveis, como talento, esforço e sorte em 

conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Encontrou o formato da 

função de rendimentos com elevação inicial, achatamento e declínio. 

 

De forma semelhante Stulp (2009), utilizando informações do Ministério 

do Trabalho e Emprego constantes na RAIS, os quais foram submetidos a análise 

estatística por meio do modelo Logit, observa  que o nível de escolaridade como 

variável explicativa de salário parece ter aumentado de 1996 a 2005 em diversos 

setores industriais do Rio Grande do Sul, o que pode levar inclusive à exclusão do 

mercado de trabalho daqueles que não tiverem bom nível de escolaridade. 

 

Comentando estudo por si coordenado, cuja questão central era aferir o 

ganho relativo de diferentes carreiras universitárias utilizando equações mincerianas 
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de salário, Neri (2006) ressalta que os anos completos de estudo dos indivíduos 

explicam aproximadamente 35 % da desigualdade de renda brasileira. 

 

Utilizando dados da PNAD e estimando salários por modelos polinomiais 

como funções de efeitos tempo, idade e coorte, e por interações entre eles, Tavares 

(2007) avalia o papel do capital humano sobre a desigualdade de salários no Brasil 

no período de 1981 a 2006. Conclui que juntamente com o efeito-preço, a 

composição da educação elevou a variância salarial na década de 1980, visto que 

nesse período houve elevação do prêmio salarial decorrente da escolaridade e da 

desigualdade educacional. Tal dispersão salarial se manteve por boa parte da 

década de 1990, mas vem diminuindo desde o final dos anos 1990 em face da 

queda nos retornos médios à escolaridade decorrente do maior retorno do 1º ciclo 

do ensino fundamental e pela diminuição, a partir de 2002, dos retornos do ensino 

médio e do ensino superior. Souza e Lamounier (2010) confirmam essa tendência 

ao afirmarem que a contribuição de 1 ano adicional de estudo sobre a renda familiar 

era em torno de 10% na década de 1990, a partir de quando sofreu diminuição 

gradual, mas que se acelerou entre 2001 e 2005, sendo que tal queda seria um dos 

fatores a justificar a diminuição da desigualdade de renda no período. 

 

Avaliando os resultados de pesquisa patrocinada pela Confederação 

Nacional de Indústria - CNI, Souza e Lamounier (2010, p. 158-159) afirmam que a 

classe média brasileira tem elevado índice de valorização da educação, isso 

decorrente, dentre outros fatores, da “[...] alta taxa de retorno e a necessidade cada 

vez maior de educação para o acesso a posições mais qualificadas no mercado de 

trabalho”. 

 

 

2.2 Investimento em Educação 
 

 

Acerca da diferenciação de salários decorrentes do capital humano, ou 

mais propriamente, a parte do capital humano relativa a escolaridade, convém 

ressaltar que o potencial produtivo do trabalhador a justificar uma diferenciação 

salarial pode ser deduzida usando a escolaridade como proxy. Desse modo, maior 
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escolaridade indicaria maior produtividade, a qual seria, em tese, proporcionalmente 

remunerada. Tal realidade já era reconhecida por Marx (s.d) ao afirmar que o salário 

é tão mais baixo quanto menor for o tempo de formação que o trabalho exigiu, visto 

que menores foram os custos de produção do operário. 

 

Convém relembrar que a expressão “capital humano” diz respeito à 

capacidade produtiva dos indivíduos. Partindo do entendimento de que capital é 

estoque expresso em valor que proporciona fluxo de produto e renda, Fernandes 

(2002) assevera que o capital humano seria um estoque específico, atinente à 

volume de habilidades do indivíduo, o qual seria apto a proporcionar um fluxo 

contínuo de produto e renda. Desse modo, a teoria do capital humano importa numa 

teoria de investimento e acumulação de tal tipo de capital. 

 

Desse modo o indivíduo decide se qualificar se o custo desta qualificação 

for, em valor presente, inferior ao benefício futuro advindo de tal investimento. 

Formalmente a decisão se dá de acordo com a seguinte expressão: 

 

( ) ( ) ( )T
T

educ r
B

r
B

r
B

Custo
+

++
+

+
+

≤
1

...
11 2

21  

 
 

Onde iB  representa o benefício, em termos de rendimento, no período “i” 

(após o investimento) e “r” representa a taxa de desconto. 

 

Alguns aspectos referentes aos critérios de escolha de investimento em 

educação devem ser levados em conta. 

 

Em primeiro lugar, deve-se considerar como custo não apenas a 

expressão monetária invertida em escolas e material didático, mas também o custo 

de oportunidade relativo ao tempo que os pais do indivíduo – enquanto esse estiver 

fora da idade de trabalho – e ele próprio subtraem do destinado ao trabalho 

presente, ou em outras palavras, quanto os pais deixam de ganhar por não 

trabalharem nos momentos que dedicam à educação dos filhos e quanto o indivíduo 
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deixa de ganhar pelo tempo em que adia a entrada no mercado de trabalho para 

continuar estudando. 

 

Para Ehrenberg e Smith (2000) as pessoas orientadas para o presente 

apenas aplicarão em educação, ou aplicarão mais em educação, se a taxa de 

desconto for alta, ao contrário das pessoas voltadas para o futuro, que se contentam 

com uma menor taxa de desconto. Acrescentam os referidos autores que quanto 

menor a idade, maior a propensão a investir em educação, visto que maior será o 

tempo de percepção de benefícios futuros. Ademais, considerando que a curva de 

salários apresenta a forma de um U invertido, visto que os empregadores tendem a, 

a partir de determinado ponto, priorizar a contratação de pessoas mais novas, as 

pessoas mais velhas terão tal fato como desestímulo ao investimento em educação 

própria. 

 

Vale salientar que a comparação entre custo da educação e benefício 

futuro dela decorrente é feita de modo contínuo, ou seja, após um determinado 

período de anos de estudo, compara-se os gastos dela decorrentes com o fluxo 

futuro de rendimentos. Se nesse ponto se conclui que é vantajosa a continuidade 

nos estudos, continua-se a investir, para em pequeno momento posterior se 

proceder ao mesmo cálculo, porém com custo e ganhos modificados desde o último 

cálculo. Deste modo alcança-se o ganho marginal por um determinado período de 

estudo. 

 

A comparação entre custos e ganhos futuros decorrentes da escolaridade 

é mais próxima da realidade quando se segmenta o mercado de trabalho por 

profissões, ou seja, o custo da educação e o salário decorrente variam conforme a 

especialidade profissional. Pensemos nesse aspecto em relação à forma pela qual 

são criadas as expectativas para o futuro. A maneira mais simples de se prever o 

salário futuro é presumir que será uma repetição do salário presente. Tal perspectiva 

dos agentes poderia explicar a conclusão a que chegaram Bartalotti e Menezes-

Filho (2007) no sentido de que existe uma associação positiva entre os ganhos 

salariais recentes dos indivíduos de determinadas profissões e as inscrições em 

vestibulares para essas carreiras. 



 17

Todavia, tal sistemática de formação de expectativa é facilmente refutada 

por Ehrenberg e Smith (2000) ao considerarem que profissões que hoje apresentam 

maiores salários, ou para ficar nos termos da transcrita equação, vantajosa relação 

entre custo de educação e salário, serão mais procuradas e terão mais pessoas se 

preparando para exercê-la, o que implicará no futuro em uma maior oferta de 

trabalho com a consequente diminuição do respectivo salário de equilíbrio. Desse 

modo uma abordagem mais razoável seria formar expectativas adaptativas 

considerando como salários futuros uma média dos salários presentes e passados. 

 

 

2.3 Motivos das Desigualdades Salariais 
 

 

Além da abordagem da educação como diferenciador de salários, 

estabelecendo-se uma relação entre essas variáveis, imprescindível se faz 

mencionar que as diferenças de percepção salarial entre os indivíduos depende 

ainda de outros fatores, conforme mencionado já em 1776 por Smith (2003), que  

ressaltava como motivos das desigualdades salariais o caráter agradável ou 

desagradável dos próprios empregos; o grau de dificuldade do trabalho e o custo 

para dominar as técnicas do ofício; se proporcionam  ocupação constante ou se 

submetidos a aspectos sazonais, com interrupções a que ficam sujeito; a menor ou 

maior confiança que se deve depositar nos que os exercem e a probabilidade de 

êxito nesses empregos.  

 

Ramos (2007) apresenta os fatores de diferenciação de salários de forma 

atualizada, embora não muito diferente da apresentada pelo referido ícone da 

economia, destacando (i) diferenças compensatórias, relacionadas às diferenças 

entre os postos de trabalho; (ii) a segmentação, que apresenta remunerações 

diferentes a trabalhadores que em princípio seriam igualmente produtivos, 

diferenças remuneratórias essas que não parecem se basear em nenhum critério 

explícito ou tangível, (iii) as práticas discriminatórias que implicam em diferentes 

patamares de remuneração entre indivíduos de mesmo potencial produtivo em face 

de características não afetas à produtividade, mas sim a atributos como cor e sexo e 

(iv) a diferença dos trabalhadores no que se refere ao seu potencial produtivo. 
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Partindo da classificação apresentada por Ramos (2007), entendemos 

perfeitamente razoável a diferenciação de salários decorrente da ocupação de 

postos diversos, pois distintas serão as funções desempenhadas. Os meios de 

acesso a tais postos podem decorrer de diversos fatores, notadamente os demais 

aspectos motivadores da segmentação do mercado de trabalho, com destaque à 

educação, que mereceu tratamento mais apurado em outros momentos da presente 

explanação. Observe-se que aqui a educação e a experiência também podem 

explicar uma heterogeneidade dos trabalhadores no que seu refere ao respectivo 

potencial produtivo. 

 

A segmentação, que encerra remunerações distintas a trabalhadores, a 

princípio, igualmente produtivos, pode ser exemplificada com a hipótese trazida por 

Arbache e de Negri (2004) para o caso da filiação industrial, visto que trabalhadores 

com as mesmas características em ambiente competitivo podem ter prêmios 

salariais diferentes, a depender da respectiva filiação industrial. Nessa toada, a 

estratégia de mercado da firma pode justificar tal segmentação, que se pode 

explicar, por exemplo, pela diferença entre salários de eficiência praticados pelas 

empresas que têm perspectivas diferentes acerca de crescimento futuro. Por sua 

vez, Fernandes (2002) menciona a segmentação do tipo institucional, que tem a 

legislação de salários e os sindicatos como seus principais fatores. Segundo esse 

autor, uma legislação de salários que estabeleça um piso salarial acima do ponto de 

equilíbrio, quando não alcance toda a economia, criaria dois mercados de trabalho, o 

coberto e o não coberto pela legislação, onde naquele o salário seria mais alto do 

que nesse para postos de idêntica natureza. A segmentação institucional decorrente 

de sindicatos pressupõe o monopólio sindical, situação em que a demanda de 

trabalho é decidida pelo sindicato, que tenderia a fixar salários acima do equilíbrio. 

Nessa situação, ocorreria segmentação por tipo de trabalhadores, quando aqueles 

que não conseguirem emprego terão de buscar trabalho em outro mercado. No caso 

de sindicatos que atuem em nível de firmas, teríamos que pressupor que as 

empresas seriam monopolistas, visto que em mercado competitivo, com firmas que 

atuem com sindicatos e outras que não os tenham, aquelas se tornariam não 

lucrativas. 
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A propósito do salário de eficiência Akerlof e Shiller (2010) mencionam 

que o salário é o preço do trabalho e, como todo preço, deveria seguir a lei da oferta 

e da procura. Deste modo, em um ambiente competitivo não deveria haver 

desemprego involuntário, pois a concorrência pelas vagas no mercado de trabalho 

levaria os demandantes de emprego a aceitar salários cada vez mais baixos até que 

fossem empregados. Deste modo, excluindo o desemprego voluntário, teríamos 

pleno emprego, ou seja, estariam empregados o que se dispusessem a trabalhar 

pelo salário de equilíbrio. Todavia, contrariamente a essa lógica econômica, não é 

isso que ocorre. A explicação decorreria do fato de que as empresas na realidade se 

dispõem a pagar salários maiores do que um salário de equilíbrio, e o fazem por 

entender que um salário mais baixo pode ser suficiente para motivar o demandante 

de trabalho a aceitar determinado emprego, mas não para fazê-lo trabalhar bem. Em 

sendo assim, o salário eficiente se prestaria a motivar o empregado. 

 

Os fatores discriminatórios também são amplamente reconhecidos na 

literatura como fatores diferenciadores de salários. Partindo da divisão da 

concretização do salário em etapa de formação, inserção e definição salarial, 

Campante, Crespo e Leite (2004) destacam que os negros seriam prejudicados em 

todas as etapas, respectivamente porque são menos escolarizados, enfrentam 

discriminação na sua inserção e tem suas características remuneradas de forma 

diferenciada. Acrescentam que no sudeste as características dos negros são 

precificadas em níveis piores do que no nordeste, o que poderia ser explicado pela 

hipótese de que a discriminação no sudeste poderia decorrer de uma crença dos 

empregadores de que a educação dos negros seria de pior qualidade, dada por 

exemplo a maior dificuldade de acesso a escolas particulares. Por sua vez, Costa 

(2009) afirma que tanto no ano de 1988 como no de 1996 os indivíduos de cor 

branca são mais favorecidos na possibilidade de mobilidade de um extrato a outro – 

exceto no extrato Técnicos, Supervisores e trabalhadores no manual qualificado -, 

mas que mesmo nesse extrato a vantagem dos não brancos diminuiu em 1996 

comparado a 1988. Menciona ainda que tanto para 1988 como para 1996 a 

escolaridade se mostrou fator de maior oportunidade de mobilidade de status social 

e de menor probabilidade de saída para extratos de menor prestígio. Acerca da 

discriminação por sexo, Gilbert e Menezes Filho (2005) concluem que tanto no Brasil 

como nos Estados Unidos os menores salários das mulheres têm como componente 
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de justificativa a discriminação a elas endereçadas no mercado de trabalho, mas 

ressaltam que as diferenças salariais decorrentes da discriminação vêm diminuindo 

no decorrer do tempo. Cavalieri e Fernandes (1995) confirmam que, de fato, em 

média, e após uma série de controles, os salários dos indivíduos de cor branca são 

maiores aos de cor parda e preta e os salários dos homens maiores do que os das 

mulheres. 

 

Diferentemente dos trabalhos voltados ao tema, a presente pesquisa se 

propõe a apresentar diferenciais de aumentos anuais de rendimentos não de forma 

agregada, mas sim separada por categorias profissionais. 
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3 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 
 
 

Como já mencionado, a apresentação dos dados é feita de forma 

estratificada por categorias profissionais, recurso inafastável para lidarmos com uma 

ampla multiplicidade de dados e para alcançarmos resultados representativos. 

 

A estratificação aqui utilizada já é consagrada na literatura nacional e foi 

criada por Scalon (1998) a partir de classificação anterior proposta por Valle Silva 

(1992 apud SCALON, 1998). 

 

As categorias profissionais de Valle e Silva (idem), derivadas de 

identificação de diferenças e semelhanças tais como setor rural e urbano, trabalho 

manual e não manual etc, são:  

 

1. Profissionais liberais  

2. Dirigentes e administradores de alto nível  

3. Profissionais  

4. Funções administrativas (execução)  

5. Não manual de rotina e funções de escritório  

6. Proprietários (Empregadores) na indústria, comércio e serviços  

7. Empresários por conta própria (sem empregados)  

8. Técnicos, artistas e supervisores do trabalho manual  

9. Trabalhadores manuais em indústrias modernas  

10. Trabalhadores manuais em indústrias tradicionais  

11. Trabalhadores manuais em serviços em geral  

12. Trabalhadores no serviço doméstico  

13. Vendedores ambulantes  

14. Artesãos  

15. Proprietários (Empregadores) no setor primário  

16. Técnicos e administradores no setor primário  

17. Produtores agrícolas autônomos  

18. Trabalhadores rurais  
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Considerando que a utilização dessas 18 categorias tornar-se-ia 

complexa, apresentando dificuldades de operacionalização e análise, inclusive com 

zeros amostrais em tabelas cruzadas, Scalon (1998), ao levar em conta aspectos 

teóricos acerca do estudo de classes e mercado de trabalho, observando por 

exemplo divisões entre proprietários e não proprietários, setores manual e não 

manual, setores rural e urbano, incluindo ainda também uma especificidade de 

distribuição no espaço geográfico, trabalho qualificado e não-qualificado, autonomia, 

autoridade e o controle sobre o próprio trabalho e/ou o trabalho de outros etc, 

agregou as 18 categorias acima referidas em 9, conforme exposto a seguir:  

 
Tabela 1 – Estratos Resultantes do Processo de Agregação 

CATEGORIAS ORIGINAIS CATEGORIAS RESULTANTES TÍTULOS 
1 e 3  1  Profissionais  
2 e 4  2  Administradores e Gerentes  
6  3  Proprietários empregadores  
5 e 8  4  Não manual de rotina  
7  5  Proprietários conta própria  
9 e 11  6  Manual qualificado  
10, 12, 13 e 14  7  Manual não qualificado  
15  8  Empregadores rurais  
16, 17 e 18  9  Empregados rurais  

Fonte: Scalon (1998) 
 
 

Dispondo o banco de dados que dá suporte ao presente trabalho nos 

termos das 9 categorias indicadas na tabela 1,  observamos retratos interessantes 

acerca do mercado de trabalho no Brasil. Começaremos com a tabela 2, a qual 

demonstra média e desvio padrão de escolaridade e rendimentos dos 9 grupos 

profissionais, mas antes há de se salientar que ao nos referirmos a “rendimentos” 

estamos apontando para o somatório de remuneração mensal recebida por 

determinado sujeito em todas suas ocupações remuneradas. Desse modo, se o 

sujeito tem dois empregos, seus rendimentos englobam ambos e não apenas um 

pretensamente principal. Explica-se tal opção ao levarmos em consideração que 

uma maior escolaridade pode significar não apenas um aumento salarial, mas 

também a possibilidade de ocupação de um posto adicional de trabalho, como no 

exemplo hipotético de advogado empregado que, após a conclusão de curso de 

mestrado, passa a ministrar aulas em universidade particular, sem contudo 

abandonar seu emprego anterior. 
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Tabela 2 – Média e Desvio padrão de Anos de estudo e Rendimentos  

Grupo ANOS DE ESTUDO RENDIMENTO MENSAL  
Média Desvio Padrão Média Desvio padrão 

1 11,77 3,5 890,57 5523,51
2 15,06 2,08 2849,3 1106,37
3 12,31 2,58 1482 1667,54
4 12,09 2,58 970,58 965,86
5 8,07 3,75 566,21 548,48
6 9,66 3,62 728,22 789,89
7 5,07 3,7 623,16 1245,02
8 8,15 3,65 831,01 766,43
9 12,47 2,22 2243,45 1705,26

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela 2 chamam a atenção as médias de escolaridade e rendimentos 

do grupo 9, quais sejam 12,47 anos e R$ 2.243,45. A perplexidade se insinua ao 

observarmos que o grupo 9 é identificado na tabela 1 como de empregados rurais, 

categoria intuitivamente identificada como mal-remunerada e com baixa 

escolaridade. Entretanto devemos considerar que o setor rural não pode mais ser 

visto como inerentemente atrasado, pouco tecnológico, visto que é responsável por 

grande parte de nossas exportações. Por certo tais exportações derivam de 

atividades que primam pela alta produtividade, sob pena de perda de 

competitividade internacional. Outrossim, as notórias mecanização das atividades 

agrícolas e intensificação da pecuária demanda necessariamente um trabalhador 

mais qualificado, restando ultrapassada a necessária identificação do homem rural 

ao indivíduo rústico. 

 

Uma melhor compreensão de tais aspectos é alcançada ao verificarmos 

as categorias que foram agrupadas como empregados rurais na tabela em comento. 

Tratam-se de técnicos e administradores no setor primário, produtores agrícolas 

autônomos e trabalhadores rurais. Temos nessas 3 sub-categorias técnicos, dos 

quais se pressupõe preparo profissional formal, administradores de setor primário, 

que por exercerem posições de chefia têm que ser melhor qualificados e 

remunerados, bem como produtores autônomos, o que inclui inclusive empresários.   

 

Aspecto que merece uma atenta observação é a diferença de desvio 

padrão dos rendimentos das categorias profissionais, destacando-se, por exemplo, a 
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diferença favorável da categoria 2, de alto rendimento e baixo desvio padrão, em 

relação à categoria 1, de baixo rendimento e alto desvio padrão. 

 

Por sua vez, a justaposição de anos de estudo e rendimentos por grupo 

profissional apontados na tabela 2 pode ser visualizada no seguinte gráfico: 

        

Gráfico 1 – Comparativo entre anos de estudo e rendimentos 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da PNAD 

 

Observamos pelo gráfico acima que a relação entre anos de estudos e 

rendimentos se mostra aparente mesmo quando comparamos os grupos entre si. 

Desse modo, por exemplo, a maior escolaridade do grupo 2 em relação ao grupo 3 

convive com a maior remuneração daquela categoria profissional. 

 

Todavia devemos atentar que não podemos simplesmente comparar os 

grupos em suas relações escolaridade/rendimentos, visto que, conforme já 

mencionado, diversos outros fatores acarretam diferenças salariais, o que termina 

por apontar que um ano de escolaridade em grupos diferentes pode gerar também 

remuneração distinta. 

 

Convêm ainda observarmos os diferenciais de rendimentos entre sexos e 

raças, apresentados de forma esquemática respectivamente a seguir. 
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Gráfico 2 – Comparativo de rendimentos entre sexos 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da PNAD 

 

Gráfico 3 – Comparativo de escolaridade entre sexos 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da PNAD 

 

O gráfico 2, de comparativo de rendimentos entre sexos, confirma os 

fatos estilizados no sentido de que há desvantagem da mulher no mercado de 

trabalho no que se refere a remuneração. Observe-se que dos 9 grupos 

profissionais, em 8 a mulher percebe rendimentos menores do que os dos homens. 

Embora a vantagem salarial feminina no grupo 9 possa sugerir algum tipo de 

inflexão, no sentido de que há uma tendência de mudança remuneratória que venha 

a favorecer o sexo feminino, não podemos afirmar isso conclusivamente, visto que 

necessário se faria a comparação dos dados de que dispomos com dados 

produzidos em épocas anteriores.  Assim sendo, ao invés de o grupo 9  indicar que 
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a mulher está ganhando espaço, uma comparação com outra série de dados poderia 

dizer que em verdade a situação feminina está piorando, caso, por exemplo, 

observasse-se que a vantagem da mulher já foi maior do que a atual no referido 

grupo.  

 

A situação discriminatória em detrimento da mulher se apresenta mais 

evidente ao compararmos o gráfico 2 com o de número 3, atinente ao comparativo 

de escolaridade entre sexos. Excetuando o grupo profissional 5, em que o homem é 

em média mais escolarizado que a mulher, em todos os demais grupos o sexo 

feminino tem uma maior média de anos de estudo. Todavia, tal vantagem de 

escolaridade não se traduz em vantagem remuneratória. 

 

Temos então que, embora os dados, especialmente os retratados no 

gráfico 1, demonstrem que maior escolaridade implica em maior remuneração, uma 

maior escolaridade de uma mulher em comparação a um homem não é suficiente 

para reverter a tendência de privilégio remuneratório ao sexo masculino. 

 

Por sua vez os dados não apontam de forma conclusiva uma tendência 

de discriminação de trabalhadores em face de sua cor. Vejamos os seguintes 

gráficos.           

 
 

Gráfico 4 – Comparativo de rendimentos entre raças 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da PNAD 
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Gráfico 5 – Comparativo de escolaridade entre raças 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da PNAD 

 

No gráfico 4, comparativo de rendimentos entre raças, notamos que em 

todos os grupos profissionais os trabalhadores de cor branca percebem em média 

melhores salários que os trabalhadores de cor negra. Entretanto, o gráfico seguinte, 

comparativo de escolaridade entre raças, demonstra que também em todos os 

grupos profissionais a escolaridade do trabalhador branco é maior do que a do 

trabalhador negro, o que pode sugerir que a diferença de rendimentos espelha a 

diferença de escolaridade. Desse modo, a desigualdade de salários entre raças não 

espelharia uma atitude discriminatória dos demandantes de trabalho, mas sim uma 

menor escolaridade média dos negros.  

 

Ao tratarmos dos efeitos remuneratórios da experiência do trabalhador, 

temos que consignar que os dados da PNAD não contêm informações sobre 

experiência, o que nos impele a, na trilha da literatura sobre o assunto, considerar a 

idade como uma proxy.  

 

Por sua vez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em 

seu artigo 32 estabelece o início da educação fundamental aos 6 anos de idade, o 

que implica que os 5 anos anteriores não são destinados ao estudo. Por sua vez, em 

tese, também não são destinados ao trabalho, dado o caráter infantil do indivíduo. 

 

Partindo da suposição de que não há exercício laboral ao mesmo tempo 

em que o indivíduo está estudando, chegamos à variável de experiência ao subtrair 
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da idade do indivíduo seus anos de escolaridade mais cinco anos atinentes ao 

período pré-escolar. 

 

Dadas as mencionadas premissas, chegamos à tabela abaixo: 

 
Tabela 3 – Média e desvio padrão de experiência nos grupos 

GRUPO MÉDIA  DESVIO PADRÃO 
1 22,87 11,77
2 18,11 11,08
3 18,41 11,78
4 14,6 11,6
5 24,35 13,41
6 20,09 14,11
7 29,72 15,54
8 23,61 13,57
9 16,56 10,16

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao justapormos as médias de anos de experiência por grupo profissional 

com os respectivos rendimentos médios de tais grupos, obtemos o seguinte gráfico: 
 

              

Gráfico 6 – Comparativo entre experiência e rendimentos 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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passando a experiência a ser fator de diminuição remuneratória. O gráfico nada diz 

sobre tal sugestão, visto que para tanto teríamos que observar os efeitos salariais da 

experiência dentro de cada grupo. 

 

Todavia alguns aspectos saltam aos olhos. Vejamos em princípio o grupo 

7, atinente a serviço manual não qualificado. É o grupo com maior experiência 

média, mas que está entre as que recebem menor salário. Em princípio observe-se 

que a grande experiência não é decorrente de um grande diferencial de idade em 

relação aos outros grupos, mas sim da pequena escolaridade, de média 5,07 anos 

conforme a tabela 2. Desse modo temos aqui a indicação de início precoce da vida 

profissional, dentro inclusive da infância. Então seriam indivíduos que estudaram 

pouco, começaram a trabalhar cedo e sempre foram mal remunerados. 

 

De modo oposto temos o grupo 2, cuja experiência não se destaca em 

nenhum sentido, mas que tem a maior remuneração. Mais uma vez temos aqui o 

efeito da escolaridade, visto que nos termos da tabela 2, os integrantes de tal 

categoria têm em média a maior escolaridade, o que implicaria em início profissional 

mais tardio, diminuindo experiência média, mas implicando em melhor qualificação. 

 

A distinção que fizemos entre experiência e idade, atribuindo efeitos 

distintos a tais variáveis é justificada quando observamos o gráfico decorrente da 

comparação entre idade e rendimentos, derivada da seguinte tabela: 

 
Tabela 4 – Média de idade e de rendimentos 

GRUPO MÉDIA DE IDADE MÉDIA DE RENDIMENTOS 
1 40 890,57
2 38 2849,3
3 36 1482
4 32 970,58
5 37 566,21
6 35 728,22
7 40 623,16
8 37 831,01
9 34 2243,45

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 7 – Comparativo entre idade e rendimentos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Voltando aos grupos 2 e 7, observamos que embora a média de idade do 

grupo 7 seja maior, não é tão distante da média do grupo 2, o que indica que o 

tratamento da experiência não deve ser feito pela idade, legitimando-se assim a 

opção por nós adotada. 
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4 METODOLOGIA  
 

 
O caminho a percorrer para aferir o resultado em acréscimo de salário de 

um ano adicional de escolaridade passa por buscar o denominado coeficiente 

minceriano de salários por meio de regressão por Mínimos Quadrados Ordinários - 

MQO, isso para obter a relação entre as variáveis renda, anos de estudo, 

experiência, sexo e raça. 

 

Para tanto nos valemos do banco de dados da PNAD do ano de 2009, no 

total de 163.640 observações. Trata-se de pesquisa patrocinada pelo IBGE, 

efetivada por meio de entrevistas de 399.387 pessoas em 153.837 domicílios em 

todo o país.  

 

 
4.1 O Modelo Econométrico 

 
 

Para cada grupo de profissões teremos uma regressão que indicará como 

variável dependente um percentual de variação de rendimentos. 

 

As variáveis explicativas serão anos de estudo, experiência, sexo e raça. 

 

A experiência entra como controle por se presumir que até certa idade, o 

acumulo de vivência na profissão contribui para maiores salários, o que se confirma 

pelo fato de que os iniciantes na profissão ganham menos dos que seus colegas 

mais antigos. Todavia, além de certo ponto, presume-se que o mercado é avesso 

aos trabalhadores mais velhos. Ocorre que considerando que o estudo se limitará a 

análise de empregados, ou seja, não agregará dados de desemprego, é possível 

que a idade avançada não implique em menores salários, mas em desemprego. Em 

sendo assim, a maior experiência, para efeito de nosso trabalho, frise-se, pode 

continuar a significar maiores salários. 
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As variáveis sexo e raça serão consideradas por meio de dummies, visto 

que também são consideradas pela literatura como aspectos diferenciadores da 

rendimentos. 

 

Assim, para cada categoria ocupacional é estimada uma equação do tipo 

minceriana considerando a proposta de Newey-West para estimação com erros 

robustos. Especificamente, o modelo econométrico para cada grupo ocupacional é 

descrito conforme a expressão (*) abaixo: 
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C
i

C
i

C
i
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i

C
i racasexoeeeducrend εββββββ ++++++= 54
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3210 expexp)ln(  

 

onde:  

C=1,...,9 e; 

=C
irend)ln( logaritmo natural do rendimento médio mensal do indivíduo “i” na 

categoria “C”; 

=C
ieduc anos de estudo do indivíduo “i” na categoria “C”; 

=C
ieexp nível de experiência, medido em função da idade excluídos os anos de 

estudo e pré-escola, do indivíduo “i” na categoria “C”; 

=C
isexo variável que assume valor 1 se o indivíduo é do sexo masculino em cada 

categoria “C”; 

=C
iraca  variável que assume valor 1 se o indivíduo é braço em cada categoria “C“. 

 

De acordo com a equação (1) uma relação positiva entre logarítimo 

natural da renda e anos de estudos indica o percentual de crescimento da renda por 

uma ano adicional de escolaridade. 

 

Da mesma forma em relação à experiência, sendo de se esperar, todavia, 

a uma relação negativa com a forma quadrática de tal variável. 

 

Os resultados dos coeficientes das variáveis binárias indicam a diferença 

de variação de crescimento de renda por ano adicional de estudo respectivamente 

entre sexo masculino e raça branca em relação a sexo feminino e raça negra.  
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Algumas críticas a tal tipo de estimativa são levantadas por Resende e 

Wyllie (2006), que argumentam que a estimativa por MQO apresentaria problemas 

de seletividade amostral e endogeneidade e omissão de variáveis explicativas 

atinentes à escolaridade. 

 

O problema da seletividade amostral é recorrente em estudos efetivados 

com apoio de bases de dados de entidades públicas brasileiras, as quais são 

notoriamente carecedoras de informações completas sobre os objetos que se 

propõem a retratar. Não obstante tal injunção, acreditamos que no presente estudo 

tal problema encontra-se satisfatoriamente contornado pela amplitude de nossa 

base de dados. 

 

Por outro lado, as pretensas endogeneidade e omissão de variáveis 

explicativas atinentes à escolaridade consistiriam em a) sobreposição de tempo na 

variável experiência, visto que alguns anos de experiência podem ser adquiridos 

paralelamente a anos de estudo e b) não consideração da qualidade de ensino. 

 

Tradicionalmente a experiência do trabalhador é contabilizada a partir da 

subtração dos anos de estudos e da idade modal em que se começa a estudar, 6 

anos, da idade do indivíduo. Alegam os autores que na PPV pode ser gerada uma 

medida mais precisa de experiência ao se subtrair da idade do indivíduo a idade de 

ingresso no mercado de trabalho. 

 

Os dados de que dispomos não permitem que a variável sobre 

experiência seja tratada como o faz a PPV-IBGE, todavia entendemos que nem 

mesmo a PPV consegue contornar satisfatoriamente o problema, pois, conforme os 

mesmos autores, por conta de períodos de inatividade, tal medida, assim como as 

demais,  não estará livre de viés. 

 

Sobre a desconsideração da qualidade de ensino, referidos autores se 

propõem à resolvê-la considerando os anos médios de estudo dos professores da 

área na qual o indivíduo realizou sua educação. Todavia, mais uma vez são os 

próprios autores os primeiros a lembrar as falhas de tal método, ressaltando, por 

exemplo, erros de medida decorrente da agregação por estado, suposição de 
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uniformidade da qualidade de educação do professores, a não consideração de  

infra-estrutura e qualidade do material didático, migrações múltiplas dificultando a 

identificação do local onde a educação foi recebida etc. 

 

Ao realizarmos as regressões, observamos em princípio a presença de 

autocorrelação, visto que termo de erro capta o efeito de variáveis omitidas, 

variáveis essas que podem estar correlacionadas em decorrência, por exemplo, do 

efeito-vizinhança. 

 

Para obter erros-padrão corrigidos para os estimadores MQO ajustados 

para a autocorrelação, utilizamos o estimador de Newey-West. Assim o fizemos por 

considerar que a autocorrelação não decorreu de má especificação do modelo e que 

as amostras são suficientemente grandes.  
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5 RESULTADOS 
 

 

De acordo com os objetivos e a base de dados, o modelo econométrico 

anteriormente descrito foi estimado para os dados agregados, bem como para cada 

uma das categorias profissionais. Na tabela 5 estão os resultados das regressões 

estimadas utilizando o modelo de MQO. A variável dependente é a taxa anual de 

crescimento de renda do trabalhador. Na primeira coluna estão os grupos 

profissionais, bem como uma célula especial para a totalidade dos grupos. Na 

segunda coluna temos as constantes das equações. Na terceira os coeficientes 

mincerianos, ou seja, a taxa de retorno salarial da escolaridade. A quarta e a quinta 

apresentam respectivamente a experiência e o quadrado da experiência. A sexta 

apresenta os resultados referentes ao sexo e na última, os referentes à raça: 

 
Tabela 5 – Coeficientes das variáveis 
 COEFICIENTES DAS VARIÁVEIS 

Grupo  C aestud exper exper2 sexo raça 

Todos 4.134 
(0.014) 

0.134 
(0.001)

0.050 
(0.0005)

-0.0006 
(1.07E-05)

0.486 
(0.005) 

0.243 
(0.004)

       

1 5.283 
(0.054) 

0.100 
(0.003)

0.046 
(0.002)

-0.0005 
(5.59E-05)

0.376 
(0.015) 

0.217 
(0.018)

       

2 3.312 
(0.070) 

0.211 
(0.004)

0.058 
(0.002)

-0.0008 
(6.50E-05)

0.522 
(0.014) 

0.183 
(0.016)

       

3 4.164 
(0.048) 

0.137 
(0.003)

0.057 
(0.002)

-0.0007 
(4.80E-05)

0.449 
(0.012) 

0.228 
(0.013)

       

4 4.725 
(0.031) 

0.109 
(0.002)

0.039 
(0.001)

-0.0003 
(3.15E-05)

0.225 
(0.008) 

0.120 
(0.008)

       

5 4.602 
(0.023) 

0.074 
(0.001)

0.044 
(0.001)

-0.0005 
(1.88E-05)

0.471 
(0.007) 

0.146 
(0.007)

       

6 4.624 
(0.035) 

0.088 
(0.002)

0.039 
(0.001)

-0.0005 
(3.19E-05)

0.492 
(0.012) 

0.235 
(0.012)

       

7 3.982 
(0.055) 

0.093 
(0.003)

0.055 
(0.002)

-0.0007 
(3.52E-05)

0.600 
(0.029) 

0.328 
(0.019)

       

8 4.600 
(0.029) 

0.073 
(0.001)

0.044 
(0.0009)

-0.0005 
(1.80E-05)

0.660 
(0.015) 

0.219 
(0.007)

       

9 5.194 
(0.118) 

0.127 
(0.008)

0.062 
(0.005)

-0.0007 
(0.0001)

-0.045* 
(0.049) 

0.011* 
(0.027)

Fonte: Elaborado pelo autor 
Nota: 1) Os valores entre parênteses reportam desvio padrão.  
Nota: 2) (*) indica que não é significante. 

 

Uma primeira constatação relevante decorrente da análise das variáveis é 

que o retorno salarial por ano de estudo dos grupos agregados é de 
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aproximadamente 13%, nível condizente com os estudos precedentes sobre a 

matéria. 

 

No entanto, chama a atenção, e justifica a desagregação efetivada, a 

observação dos retornos salariais dos diversos grupos, os quais transitam de pouco 

mais de 7% até aproximadamente 21%, a depender da categoria. 

 

Observemos as categorias nos extremos de seus percentuais de retorno. 

O grupo 2, de administradores e gerentes (dirigentes e administradores de alto nível 

e funções administrativas - execução), mostram percentual de 0.211, o mais alto de 

todos os grupos e, mais relevante, quase 8 pontos percentuais acima do grupo que 

lhe é imediatamente inferior em retorno. Tal resultado aponta que o mercado 

reconhece de modo bastante compensador o esforço de qualificação de dirigentes e 

gestores de alto nível, o que sugere que o comumente denominado “mundo 

corporativo” é muito sensível à escolaridade. Por outro lado não podemos desprezar 

a hipótese de que os administradores e gerentes têm parcela de poder decisório 

sobre seus próprios salários, visto que seus empregadores costumam ser acionistas 

que não exercem efetivamente os poderes que lhes cabem. 

 

No extremo inferior de retorno salarial temos a partir do menor os grupos 

8 e 5, respectivamente empregadores rurais e proprietários conta própria (não 

empregadores). Não parece ser por acaso que tais grupos estão entre os 3 que têm 

menores médias de escolaridade. Considerando que os maiores retornos da 

escolaridade ocorrem nas maiores faixas de educação, é perfeitamente lógico que 

grupos poucos escolarizados tenham um menor retorno por ano adicional de 

educação.  

 

Ademais, tais resultados permitem interpretarmos que empreendedores 

dotados de pequeno capital físico, como é o caso do grupo 5, são menos 

influenciados pelo seu nível de escolaridade, possivelmente em decorrência do 

caráter mais cotidiano, repetido, de suas atividades.    

 

Por certo tal explicação não se mostra suficiente para o grupo 8, visto que 

o setor primário é responsável por grande parte da pauta de exportações no Brasil, 
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sendo detentor de não pequenas inversões em capital físico. Do mesmo modo não 

parece razoável explicar o resultado com o argumento de que a atividade primária 

conta com pouca agregação de valor ao produto, a qual decorreria de um mínimo de 

qualificação dos responsáveis por tal agregação, visto que estamos falando de 

proprietários e empregadores e não de trabalhadores responsáveis por tal 

transformação do produto. Em verdade vale observar que o pessoal responsável 

pela agregação de valor tem maior coeficiente minceriano, conforme podemos 

observar nos resultados dos grupos 6 e 7, manual qualificado e não qualificado, que 

por sua vez têm entre suas categorias originais trabalhadores manuais em indústrias 

modernas, trabalhadores manuais em serviços em geral, trabalhadores manuais em 

indústrias tradicionais e artesãos. 

 

Sobre o alto retorno relativo do grupo 9, nos reportamos ao que dissemos 

ao comentar as evidências empíricas decorrentes da tabela 2, ou seja, que o setor 

rural não pode ser sumariamente identificado como pouco tecnológico e que tal 

grupo apresenta sub-categorias de técnicos. 

 

Por fim, não parece desarrazoado que o grupo 3 tenha alto retorno 

remuneratório da escolaridade, dado que composto por proprietários empregadores. 

 

Outro aspecto de relevo é que o percentual de retornos da agregação dos 

grupos, decorrente de uma média ponderada entre eles, apenas é ultrapassada por 

2 dos 9 grupos profissionais. Tais grupos contam com 26.067 das 163.640 

observações utilizadas na pesquisa, o que corresponde a apenas 15%.  

 

Ao observarmos o comparativo entre média de escolaridade e coeficiente 

minceriano de cada um dos grupos, conforme demonstrado no gráfico 8, notamos 

que com exceção do grupo 4, os grupos com maior escolaridade média têm um 

maior coeficiente de retorno da educação: 
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Gráfico 8 – Comparativo entre escolaridade e coeficiente minceriano 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tal situação indica que profissionais que exercem ofícios que exigem 

maior qualificação são não apenas melhor remunerados por cada ano adicional de 

estudo, mas têm maiores taxas de acréscimo salarial. Tais aspectos confirmam o 

indicado por Balassiano, Seabra e Lemos (2005), segundo os quais a melhor taxa 

de retorno incide nas faixas de maior escolaridade.   

 

Maximizando a experiência em cada uma das regressões e somando os 

resultados às médias de escolaridade e a 5 anos, temos a idade em que é 

maximizado o acréscimo de renda em decorrência da escolaridade. O procedimento 

se justifica ao lembrarmos que a variável experiência foi construída subtraindo-se da 

idade os anos de estudo e 5 anos referentes ao período pré-escolar. A tabela 6 

indica os resultados da maximização em sua quarta coluna: 

 
Tabela 6 – Idade maximizadora de crescimento de renda 

GRUPOS MÁXIM. DE EXPERIÊNCIA MÉDIA ESCOLARIDADE IDADE DE MAXIMIZAÇÃO 
Todos 41,18 9,53 55,71

1 42,97 11,77 59,74
2 35,19 15,06 55,25
3 38,37 12,31 55,68
4 51,24 12,09 68,33
5 40,61 8,07 53,68
6 34,07 9,66 48,73
7 37,37 5,07 47,44
8 38,32 8,15 51,47
9 41,7 12,47 59,17

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da PNAD 
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Os relativamente altos pontos de maximização de retornos salariais da 

educação parecem contrastar com os fatos estilizados, os quais indicam que o 

mercado de trabalho é refratário a trabalhadores mais velhos, ou seja, se o mercado 

rejeita trabalhadores de maior faixa etária, por qual motivo o remuneraria melhor ao 

adquirir mais educação? Uma primeira explicação é que os dados tratados no 

presente trabalho apenas dizem respeito a indivíduos empregados, sendo razoável 

supor que a forma de rejeição de trabalhadores mais velhos se daria não por 

redução de retornos salários de educação ou mesmo de remuneração – redução 

salarial inclusive vedada pela legislação trabalhista -, mas sim por demissão. 

 

Desse modo, para uma avaliação mais completa dos efeitos do tempo 

nos salários dos mais velhos, aos presentes dados se faria necessário acrescentar 

outros acerca de desempregados. 

 

Por fim as análises dicotômicas de sexo e raça indicam que homens e 

brancos têm melhores retornos salariais do que mulheres e negros, o que indica a 

permanência de fatores discriminatórios no mercado de trabalho.  
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6 CONCLUSÃO 
 

 

Adotando como premissa a reconhecida importância do capital humano 

para a percepção salarial dos indivíduos, nos propusemos a aferir montantes de 

retorno salarial por cada ano adicional de educação em diversos grupos 

profissionais. Ademais, considerando que ao lado da escolaridade, convivem outros 

elementos determinantes de rendimentos, medimos os efeitos da experiência, sexo 

e raça no retorno salarial. 

 

Constatamos que em todos os grupos profissionais a qualificação 

marginal importa em acréscimos salariais, o que termina por confirmar a teoria do 

capital humano e demonstra a importância dos investimentos individuais em 

escolaridade. 

 

O impacto marginal da escolaridade sobre o crescimento da renda difere 

significativamente entre as ocupações, tendo incremento médio de 13,4%. 

 

Enquanto para o grupo dos empregadores e gerentes um ano adicional 

de estudo implica em um crescimento dos rendimentos da ordem de 21,2%, para os 

empregadores rurais tal aumento é de apenas 7,4%.  

 

A abordagem desagregada por categorias profissionais indicou que 

apenas os grupos “proprietários empregadores” e “administradores e gerentes” têm 

retornos salariais marginais da educação maiores do que a média agregada.  

 

Tais constatações indicam que o tratamento agregado da relação entre 

escolaridade adicional e crescimento de renda leva a entendimentos errôneos 

acerca de grande parte da população pesquisada. 

 

Observamos ainda que grupos profissionais detentores de maiores níveis 

de escolaridade têm maiores taxas de retorno salarial pela educação adicional. Tal 

injunção pode apontar uma tendência de concentração de renda.  
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Confirmamos estudos anteriores que apontam discriminação salarial de 

membros da raça negra e de maneira mais incisiva, de mulheres. A especialização 

em grupos ocupacionais permitiu identificar que a discriminação por sexo e raça no 

Brasil é exacerbada no grupo de empregadores rurais e manuais não-qualificados, 

respectivamente.  

 

Por fim, concluímos com a sugestão de pesquisa no sentido de aferição 

do efeito da idade e da experiência com dados agregados de empregados e 

desempregados, visto que apenas os dados de indivíduos empregados não captam 

tal a discriminação que não decorre de prejuízo salarial, mas sim de demissões e de 

obstáculos ao retorno ao mercado de trabalho dos indivíduos mais velhos. 
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