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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar o impacto da educação no salário dos indivíduos no 
estado do Ceará. Para tanto, estimou-se equações mincerianas, buscando-se os retornos 
escolares para os anos de 2003, 2006 e 2009. A base de dados utilizada foi a Pesquisa 
Nacional de Amostragem por Domicilios (PNAD), desenvolvida pelo IBGE. Dois tipos de 
variáveis instrumentais, que visam corrigir o problema da endogenia presente nesse tipo de 
estimação, foram utilizadas: 1) A primeira, cujo instrumento é a escolaridade dos pais, visa 
corrigir o problema da herança familiar; 2) A segunda, cujo instrumento é a escolaridade e a 
experiência das esposas, com base em metodologia desenvolvida por Di Pietro e Pedace 
(2007). Os resultados corroboraram a literatura recente, indicando que o Estado do Ceará 
possui retornos educacionais médios abaixo da média nacional. 

Palavras-Chave: Retornos Escolares-CE, Equações Mincerianas-CE, Variáveis Instrumentais-CE. 

 



ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyze the impact of education on wage of individuals in the state of 
Ceará. To this end, it was estimated mincerian equations, seeking the school returns for years 
2003, 2006 and 2009. The data used was the PNAD, developmente by IBGE.Two 
Instrumental variables, that aim correct the problem of endogeneity in this kind of estimation: 
1) the first, it was used parental education as instrument, aiming at correcting the problem of 
family background; 2) the second, used was instruments the wife education and experience, 
based on methodology development by Di Pietro and Pedace (2007). The results agree with 
recent literature, showing that Ceara’s state the school returns is less than national average. 

 

Key words: School Returns-CE, Mincerians Equations, Instrumental Variables. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A educação é um elemento importante sócio e economicamente. Por uma ótica 

macroeconômica a educação é vista como geradora de externalidades responsáveis pela 

inexistência de padrões de convergência entre os países (LUCAS, 1988). Mankiw, Romer e 

Weil (1992), mostraram que a escolaridade é um fator fundamental na explicação das 

diferenças entre países desenvolvidos e não desenvolvidos. 

Por outro lado a educação também tem importância para a renda do individuo, ou 

seja, tem relevância microeconômica. Desde os trabalhos de Becker (1964), tem sido 

mostrada a singularidade da escolaridade em elevar o salario médio recebido pelos indivíduos 

ao longo da vida. 

Por fim, pode-se afirmar que a educação tem também um papel político 

importante, tendo em vista que se espera que sociedades mais educadas escolham melhor seus 

representantes e participem mais ativamente das instituições politicas, tornando suas atuações 

políticas mais eficientes (BARRO e LEE, 2001 e ACEMOGLU et al, 2005). 

Diante de tais motivações, torna-se necessário aprofundar a pesquisa em torno do 

peso da escolaridade na renda dos indivíduos. Daí, o objetivo deste trabalho de investigar se 

existem diferenças entre os retornos educacionais do Ceará e do Brasil. 

Como as decisões escolaridade e emprego são, em sua maior parte, motivadas 

pelos retornos educacionais (CHARLOT e DECREUSE, 2010), espera-se que uma diferença 

muito significativa entre os retornos educacionais do Brasil e do Ceará traga fortes 

consequências em relação ao mercado de trabalho e as condições sociais do estado.  

Para alcançar respostas a tal objetivo, é proposto a realização de estimação de dois 

modelos econométricos. O primeiro, e principal modelo, chamado de convencional, será um 

modelo minceriano padrão que utilizará a escolaridade dos pais como instrumentos. Tal 

abordagem é popularmente difundida (WOOLDRIDGE, 2002). 

O segundo modelo baseia-se na abordagem proposta por Di Pietro e Pedace 

(2007). Usa como instrumentos para a escolaridade, as características da esposa do individuo. 
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A utilização do segundo modelo servirá para comparar os resultados encontrados pelo modelo 

convencional tornando as conclusões mais robustas. 

Ambos os modelos serão estimados para o Ceará e para o Brasil para os anos de 

2003, 2006 e 2009. A intensão é verificar se existem mudanças de médio e longo prazo nos 

retornos educacionais na ultima década. Não houve um critério especifico para a escolha dos 

anos, entretanto, reconhecendo que mudanças nos retornos educacionais não são imediatas, 

optou-se pelos anos listados. 

A base de dados utilizada será a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 

(PNAD) anualmente realizada pelo IBGE. A escolha da PNAD decorre da existência em uma 

única base de dados de todas as variáveis necessárias para a construção do modelo. 

Além dessa introdução, tal dissertação está organizada em mais 4 capítulos. A 

revisão de literatura, em que se faz um levantamento das análises teóricas e possibilidades 

econométricas existentes. A analise descritiva, que buscará introduzir algumas conclusões 

importantes encontradas com as estimações dos modelos, além de descrever estatisticamente 

o comportamento das duas regiões analisadas. Um capítulo de metodologia, que descreverá a 

abordagem econométrica e modo como as variáveis foram construídas. Por fim, um capítulo 

de resultados, que resumirá a estimação dos modelos e por fim, um capítulo com as 

conclusões. 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A relação educação e renda individual tem sido fruto de intenso debate no meio 

acadêmico desde os trabalhos pioneiros de Becker (1964). Em tal trabalho o autor ressalta que 

a educação pode ser vista como um tipo especifico de investimento, o investimento em capital 

humano, cujos retornos seriam apropriados no salario ganho ao longo da vida pelo indivíduo. 

Ademais existem amplos estudos relacionando escolaridade média com 

crescimento econômico, (JONES, 2000). Tal vertente será chamada de macroeconômica, em 

contraposição a vertente acima, denominada microeconômica.   

A importância da educação tem sido ressaltada por três fatores: em primeiro lugar 

é fonte de crescimento econômico e de redução da desigualdade de renda (LOPEZ, 2004 e 

BARRO, 2000). Em segundo lugar individualmente é uma maneira do individuo aumentar 

sua produtividade elevando seu salario médio intertemporal (FREEMAN, 1986). Por fim, a 

educação aparece como um fenômeno politico importante, tendo em vista que teoricamente os 

indivíduos votariam com maior qualidade (ACEMOGLU et all, 2005). 

O objetivo desse trabalho é abordar a relação educação-rendimento no aspecto 

microeconômico, buscando estimar uma equação minceriana para o estado do Ceará nos anos 

de 2003, 2006 e 2009. 

 

2.1. Aspectos Microeconômicos da relação educação-rendimento 

 

Na vertente microeconômica, Becker (1964) e Mincer (1974) foram os pioneiros 

em evidenciar a importância teórica da escolaridade dos indivíduos sobre os seus rendimentos 

futuros. Becker avaliou que aumentar o capital humano pode ser visto como um investimento, 

tendo o salário recebido ao longo da vida de um trabalhador o retorno de tal investimento. 

Mincer (1974) formalizou o modelo de Becker concebendo as famosas equações 

mincerianas, nas quais o salario do individuo num tempo t qualquer é função da escolaridade, 



 
 

14

experiência e uma série de outras variáveis. Evidente, que há uma diferença entre 

escolaridade, usada por Mincer, e capital humano, analisado por Becker. Capital humano é 

um conceito mais amplo, abrangendo não somente a educação formal e escolar, mas também, 

a formação criativa. De modo mais direto, capital humano refere-se a produtividade do 

individuo (ACEMOGLU, 2010). 

Card (1999) num levantamento mostrou que o uso de equações mincerianas 

sobreponha-se aos demais tipos de estimação dos retornos educacionais. Indicando a 

aceitação dessa metodologia pelo meio acadêmico. 

A popularidade das equações mincerianas deve-se a facilidade com que trata a 

questão do retorno educacional. Sua equação básica pode ser vista como: 

 

                               (1) 

 

Em que: Y é o salario,  é a experiência do individuo e  é a escolaridade do 

individuo. Assim, o salario do individuo é função direta da escolaridade e de sua experiência. 

 

2.2. Aspectos Econométricos. 

 

Diversos trabalhos empíricos tem buscado comprovar as hipóteses e também 

avaliar se o coeficiente expresso por Mincer (1974) é valido. Freeman (1986) faz um 

levantamento detalhado de tais pesquisas anteriores à década de 1990. Nesse período a 

metodologia mais utilizada era o MQO simples para estimar equações mincerianas. 

Entretanto, a estimação de equações mincerianas é marcada por dois problemas 

econométricos, que comprometem os resultados por MQO simples: a endogeneidade e 

seletividade amostral. 

A endogeneidade ocorre por que a educação é correlacionada com fatores que são 

omitidos das equações estimadas. Tais fatores são omitidos pois não é possível obter 

informações sobre eles. Os fatores que geralmente apontados são: a herança familiar, ou seja, 
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características dos pais que elevam a escolaridade dos indivíduos, também chamado de 

background familiar e as habilidades inatas, que permite ao indivíduo se tornar mais 

produtivo que outros mesmo que tenham recebido o mesmo nível educacional (ANGRIST e 

KRUEGER, 2000). Assim, ao se estimar por MQO, as estimativas tendem a ser inconsistentes 

e viesadas. 

Os primeiros trabalhos que buscaram solucionar tal problema tentavam minimizá-

lo, ao estimar as equações mincerianas num grupo de indivíduos semelhantes. Grilliches 

(1977), por exemplo, estimou as equações mincerianas num grupo de controle contendo 

apenas indivíduos gêmeos. A ideia é a de que tais indivíduos receberam o mesmo tipo de 

criação, por isso seu background familiar era similar. Além disso, por terem vindos da mãe 

num mesmo período, espera-se que as caraterísticas que os diferenciava quanto à habilidade 

inata também fossem minimizadas. 

A década de 1990 é marcada por uma evolução das técnicas econométricas 

empregadas em tais problemas que, em tese, reduzem significativamente o problema de 

omissão de variáveis originalmente contidos em tais equações. 

O objetivo desses novos estudos é tentar resolver o problema de omissão de 

variáveis por meio do uso de variáveis instrumentais. As variáveis instrumentais realizam uma 

seleção específica na amostra que possua influência de variáveis omitidas, deixando apenas as 

observações não correlacionadas com o erro. O uso de variáveis instrumentais remonta o 

século XX, com o pioneiro trabalho de Wright (STOCK e TREBBI, 2003). 

A utilização dessa metodologia para estimar retornos educacionais foi 

primeiramente realizada por Angrist e Krueger (1991) que buscaram estimar as equações 

mincerianas usando como instrumentos variáveis relacionadas ao período de entrada e de 

saída dos alunos na escola, combinadas com as leis escolares americanas. Segundo os autores, 

as leis americanas obrigam aos alunos a entrarem na escola no ano em que completam o sexto 

ano de vida e de estudarem ate completarem dezesseis anos de idade. Dessa forma, indivíduos 

que nascem no primeiro trimestre de vida entraram mais velhos na escola ao contrário dos que 

nascem no ultimo trimestre. Isso obriga aos alunos a terem anos de estudo diferentes ao final 

do período escolar. Tal variabilidade não se deve ao background familiar ou a habilidade 

inata, mas sim, as leis americanas. 
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Outros trabalhos buscaram ampliar tal abordagem. Angrist (1990) utiliza como 

instrumento o modo de seleção dos recrutas no exercito americano. Card (1999) utiliza a 

distância do individuo da sua escola como instrumento para a educação. Sua ideia é de que 

quanto mais longe um indivíduo mora da sua escola menos produtiva será a educação. 

Oerospoulos (2006) amplia o trabalho de Angrist e Krueger (1991) buscando variáveis 

instrumentais mais robustas com relação às leis educacionais. 

Um trabalho recente, inclusive incorporado a essa dissertação, é o de DiPietro e 

Pedace (2007). Tal trabalho busca utilizar como variáveis instrumentais características das 

esposas dos indivíduos. Assim, os autores mostram que a escolaridade e a experiência da 

esposa são instrumentos para a escolaridade do marido. O modelo é estimado para a 

Argentina no período entre 1995 a 2003. 

Os autores argumentam que a escolaridade das esposas é positivamente 

correlacionada com a dos maridos, pois ao se casarem, em média, espera-se que eles 

compartilhem de experiências similares e tenham gostos parecidos. Entretanto, não existe 

evidencias de que a escolaridade da esposa afete o salário do marido, que é muito mais 

motivado por fatores mais pessoais. Dessa forma, a escolaridade da esposa serviria como um 

bom instrumento para a escolaridade do marido. 

Outro problema comum em estimações com equações mincerianas é a presença de 

seleção amostral.  A seleção amostral ocorre quando as observações selecionadas não refletem 

a verdadeira realidade populacional devido à dificuldade em selecionar corretamente uma 

amostra representativa, como explicitado em Heckman (1979). No caso especifico acima 

citado, Heckman (1979) atribui o viés de seletividade amostral a busca pelo emprego, que faz 

com que alguns indivíduos demorem mais a encontrar um trabalho que julgue mais 

condizente. 

Uma maneira de corrigir a presença de seletividade amostral seria a utilização da 

técnica desenvolvida por Heckman (1979) que consistiria basicamente em estimar um modelo 

probit para a participação na força de trabalho, cuja a variável dependente indica a propensão 

do individuo i obter um emprego no tempo t. Utilizando tal variável calcula-se a razão inversa 

de Mill’s e a inclui na equação minceriana. Tal metodologia não será utilizada neste trabalho, 

pois alguns estudos mostraram que o ganho de informação pelo uso da técnica de Heckman 

para o caso brasileiro é pequeno. (SALCHIDA et all, 2004). 
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2.3. Evidências empíricas para o Brasil 

 

Lam e Levinson (1991) estudam os diferenciais salariais no ano de 1985, nos 

EUA e no Brasil. Para o Brasil, utilizam a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 

(doravante, PNAD). O modelo estimado baseava-se em equações simples, tendo o logaritimo 

natural do salario como variável dependente. Encontraram evidencias de que a escolaridade 

explica cerca de 15% do salario dos indivíduos. 

Outro trabalho foi o de Leal e Werlang (1991), que utilizaram a mesma base de 

dados (PNAD), porém, no período entre 1976 a 1989. A estimação baseadas em equações 

mincerianas simples, também encontrou o mesmo percentual com relação aos retornos 

educacionais. Uma critica a esses trabalhos é que não cuidaram do problema da seletividade 

amostral e nem da endogeneidade devida a omissão de variáveis. 

Kassuof (1994) avança na correção da seletividade amostral ao considerar as 

diferenças sexuais como fatores causadores de vieses. Utiliza a Pesquisa Nacional de Saúde e 

Nutrição (PNSN-IBGE), para o ano de 1989. Encontra evidencias de 7,5% para homens e 

8,5% para mulheres. 

Por sua vez, Ueda e Hoffman (2002) estimaram a equação de Mincer utilizando 

tres métodos distintos os mínimos quadrados ordinários (MQO), método com variáveis 

instrumentais e o método de estimadores intrafamiliares (MEI). Sua evidencia foi de que os 

retornos educacionais representam 9,8% da explicação dos rendimentos. 

Mais recente, Sachida et all (2004) empregam o MQO e tentam corrigir o 

problema de seletividade amostral por meio de Heckman (1979). Utilizam bases de dados da 

PNAD, para os anos de 1992 a 1998 e regredindo em cross-section e pseudopaineis, 

encontraram evidencias que dependem de fatores como nível escolar e método utilizado.   

Por fim, Barbosa Filho e Pessoa (2008), utilizando varias bases de dados buscam 

estimar a taxa de retorno interna (TIR) da educação. Tal estimação mostrou que na pré-escola, 

para os anos de 1980 a 2004, o retorno do investimento em educação é de 15%, 

aproximadamente. 

Recentemente, alguns autores tem voltado o foco para o estudo comparativo dos 

retornos educacionais no âmbito regional. Destaca-se Suliano e Siqueira (2010) que 
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compararam diversas técnicas de estimação de equações mincerianas, para os estados da 

Bahia, Ceará e Pernambuco, entre 2001 a 2006. Seus resultados mostram retornos 

educacionais muito próximos nos três estados, por volta de 10 a 12%. 

Por fim, o trabalho de Mariano e Arraes (2011), busca investigar qual dos 

métodos econométricos, Heckman (1979) ou variáveis instrumentais, possuía o maior valor 

preditivo. Constatou-se que havia grande diferença entre os retornos educacionais por um ou 

outro método, embora o método com variáveis instrumentais pareça apresentar resultados 

mais apropriados com a literatura. 

O objetivo desse trabalho, por sua vez, é estimar equações mincerianas para o 

estado do Ceará e compara-lo com a estimação do Brasil. Analisaremos apenas três anos 

2003, 2006 e 2009, utilizando para isso a método de variáveis instrumentais. A base de dados 

é fornecida pela PNAD. Para corroborar os resultados é regredido um modelo com variáveis 

instrumentais utilizando a metodologia recentemente desenvolvida por Di Pietro e Pedace 

(2007). 

 



3. ANALISE DESCRITIVA E METODOLOGIA 

 

 

O objetivo deste capítulo é fazer uma investigação preliminar nos dados em busca 

de informações que corroborem as conclusões possivelmente alçadas ao final. Entretanto, 

deve-se deixar claro que embora tais informações sejam pertinentes, elas não são conclusivas, 

tendo em vista que o método adotado é o estatístico gráfico-descritivo. 

 

3.1. Analise descritiva 

 

3.1.1. Renda Individual 

 

A renda individual entre o período estudado tem crescido enormemente devido a 

diversos fatores como: programas de transferência de renda (NERI, 2008); crescimento 

econômico (IPEA, 2010); estabilidade econômica (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008), etc.  

A figura abaixo ilustra tal crescimento: 

FIGURA 1: Análise da renda individual 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A renda media individual no Brasil entre 2003 e 2009 cresceu cerca de cresceu 

aproximadamente de 44% saltando de R$ 309,06 em 2003 para R$ 556,26 em 2009. Na 

verdade, tal resultado deve-se além dos fatores acima listados a uma redução da desigualdade 

de renda no mesmo período (BARROS, 2010), indicando que a estrutura social brasileira está 

se modificando no sentido de crescimento pró-pobre. 

Observando a FIGURA-1 se vê que a renda individual do Ceará tem mantido, 

aproximadamente, o mesmo patamar em relação a média nacional. De fato, no mesmo 

período o Ceará aumentou sua renda média individual em 48%, saindo de R$ 194,97 em 2003 

para R$ 378,97 em 2009. 

A renda dos homens tem crescido mais que a renda das mulheres no mesmo 

período, indicando ainda a presença de desigualdade sexual. A figura-3 evidencia tal fato para 

o Brasil e a figura-4 para o Ceará. 

FIGURA 2: Discriminação por gênero no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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FIGURA 3: Discriminação por gênero no Ceará 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A renda do homem cresceu mais que a da mulher no Brasil e no Ceará. 

Entretanto, no Ceará a renda da mulher cresceu mais que a do homem indicando um processo 

de convergência mais forte no estado. A renda do homem e da mulher no Brasil cresceu, 

respectivamente, 38% e 32%. Enquanto que no Ceará houve um crescimento de 39% e 37%, 

aproximadamente. 

A renda urbana por seu turno, tem se aproximado mais lentamente da renda rural 

no Brasil que no Ceará, mostrando que o processo de urbanização tem sido maior no país do 

que no estado. De fato, a renda media individual rural no país cresceu 7% a mais do que a 

urbana, enquanto que no Ceará tal crescimento foi de apenas 5,5%. A figura-5 ilustra as 

disparidades entre urbano e rural em ambos. 

Este resultado pode ser explicado, além do ritmo da urbanização, pelas migrações. 

Sachida et all (2009), mostra que o perfil do migrante na ultima década mudou. Sendo que 

muito mais indivíduos escolarizados estão se dirigindo as regiões Norte e Nordeste, enquanto 

que o fluxo migratório de indivíduos sem escolaridade, que comumente transferia-se para as 

regiões Sul e Sudeste tem diminuído. 
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FIGURA 4: Renda urbana e rural no Ceará e no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

3.1.2. Escolaridade 

 

Primeiramente, é importante ressaltar a relação renda individual escolaridade, 

tanto para o Brasil quanto para o Ceará. As Figuras-6 e 7, abaixo, ilustram que a renda ainda é 

bastante influenciada pela escolaridade, entretanto tal influencia tem diminuído, ou seja, a 

renda tem crescido mais que a escolaridade média. 

A escolaridade media no Brasil cresceu menos 30% que a renda media individual. 

Enquanto que a escolaridade media no Ceará cresceu 33% menos que a renda individual. Isso 

indica que a redução da importância da escolaridade na renda individual deve ser maior no 

Ceará que no restante do Brasil. Isso pode ser resultado tanto de politicas de transferências de 

renda como de reajustes no mercado de trabalho devido a generalização da educação. 
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FIGURA 5: Renda Vs Escolaridade no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

FIGURA 6: Renda Vs Escolaridade no CE 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Analisando por características, a escolaridade da mulher tem crescido muito mais 

rápido que a do homem tanto no Brasil quanto no Ceará. Entretanto, a escolaridade do homem 

ainda é maior em termos absolutos. As Figuras 7 e 8 mostram o caso do Brasil e do Ceará, 

respectivamente. 

FIGURA 7: Escolaridade do Homem e da Mulher no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

FIGURA 8: Escolaridade do Homem e da Mulher no CE 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A escolaridade da mulher cresceu 13% a mais que a do homem no Brasil. Por sua 

vez no Ceará, a mesma variável cresceu 7,5% a mais que a escolaridade do homem. Isso 

mostra que o processo de convergência da escolaridade tem sido mais rápido na media 

nacional que no Ceará. Entretanto, aliando tal conclusão com o exposto anterior, o 

crescimento da renda mulher tem sido bem mais rápido no Ceará que no Brasil, em relação ao 

homem. Isso é uma evidencia de que os programas sociais, que tem na figura da mãe a 

responsabilidade da titularidade do beneficio, tem se mostrado mais ativo no Ceará que na 

média nacional. 

Por fim, resta analisar a escolaridade urbana e rural. Verifica-se que a 

escolaridade rural também se aproximada escolaridade urbana, entretanto num processo de 

convergência bem mais lento que em relação as diferenças sexuais. De fato, no Brasil e no 

Ceará, a escolaridade rural cresceu cerca de 6% a mais que a escolaridade urbana. 

Entretanto, tal número deve ser mais bem avaliado, pois não há nenhum critério 

de qualidade do ensino na analise anterior. Ou seja, a escolaridade acima é apenas os anos de 

estudo do individuo. É evidente que existem diferenças em termos de qualidade da educação 

mais vantajosas para a área urbana que a rural. Isso posto, pode fazer com que a mesma 

escolaridade entre dois indivíduos, um na zona urbana e outro na rural, tenham aceitações 

diferenciadas no mercado de trabalho, causando viés em estimações que utilizem tais 

variáveis, devido a seletividade amostral (Heckman, 1979) 

 

3.2. Metodologia 

 

O presente trabalho busca estimar equações mincerianas para o estado do Ceará 

nos anos de 2003, 2006 e 2009. A escolha dessas datas visa permitir um período mais 

significativo de variação nos resultados obtidos, visto que retornos educacionais que são 

resultados de interações no mercado de trabalho não ocorrem instantaneamente. 

A base de dados utilizada é a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 

(PNAD). A variável dependente é a renda individual, deflacionada pelo índice de preço ao 

consumidor amplo (IPCA), disponível pelo IBGE, tendo o ano de 2002 como ano-base. 
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São estimados dois modelos que utilizam diferentes variáveis instrumentais, para 

corrigir o problema de endogeneidade. O primeiro, que será chamado de convencional, 

utilizará como variáveis independentes: escolaridade dos indivíduos; uma variável binaria 

para o sexo do individuo, utilizando o homem como referencia; uma variável binaria para a 

raça, que difere os indivíduos entre brancos e não brancos, tendo não brancos como 

referencia; a experiência do individuo, sendo esta calculada pela idade do individuo menos 6, 

em que 6 representa a idade no qual o individuo começa a adquirir habilidades produtivas, 

segundo metodologia de Berndt (1991); experiência ao quadrado, que buscará medir os 

retornos marginais decrescentes da experiência; uma variável binaria que diferencia os 

indivíduos entre urbano e rural, tendo rural como variável dependente e, por fim, uma variável 

que mede o nível de desenvolvimento no domicilio, isto é, um índice que atribui pesos iguais 

a variáveis, o domicilio possui um computador e o domicilio possui esgoto. 

Como variáveis instrumentais, será utilizada para esse modelo convencional, a 

escolaridade do pai e da mãe. O objetivo desse uso é tentar corrigir a presença de omissão de 

variáveis devida ao background familiar, conforme indicação de Wooldridge (2002). 

A forma funcional é linear, dada por: 

 

 

 

O segundo modelo estimado, doravante modelo DP, utilizará também a técnica de 

variáveis instrumentais, entretanto, sua diferença reside no uso das variáveis instrumentais, 

pois seguirá metodologia desenvolvida por Dipietro e Pedace (2007). Assim, terá como 

variáveis instrumentais a escolaridade e a experiência da esposa do individuo. Tal modelo 

será estimado para confirmar os resultados do modelo convencional, uma vez que pode haver 

criticas a respeito da omissão de variáveis devido à habilidade inatas dos indivíduos. 
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Por fim, utiliza-se a metodologia de estimação do método de momentos 

generalizados (GMM) desenvolvido por Hansen (1982). A escolha desse método decorre da 

vantagem de otimizar a escolha dos instrumentos por meio daqueles que possuem menor 

variância, ou seja, os instrumentos mais eficiente. Esse procedimento é realizado pela escolha 

da matriz de variância-covariância que obtida por otimização recursiva de Newey-West. 

Deve ser observado que devido a características da PNAD, o modelo 

convencional é regredido utilizando a renda dos filhos. Pois tais indivíduos possuem 

informações sobre os seus pais. Por sua vez, o segundo modelo, o DP, utiliza a renda dos 

indivíduos casados, visto que são os únicos que se permite a identificação da escolaridade e 

experiência da esposa. 

 



4. RESULTADOS ECONOMÉTRICOS  

 

4.1. Modelo Convencional 

 

O modelo convencional tem como características preponderantes o uso de 

variáveis instrumentais como escolaridade dos pais. A tabela abaixo apresenta os resultados 

da estimação para o Brasil (TABELA – 1) e para o Ceará (TABELA – 2). 

TABELA 1: Brasil 
Renda 2003 2006 2009 

Escolaridade 257.10 149.70 133.02 

 0.000 0.000 0.0000 

Mulher -1.579 -1.758 -1.713 

 0.000 0.000 0.0000 

Exp 13.365 15.665 14.155 

 0.000 0.000 0.000 

Exp_2 -0,0265 -0,0425 -0,00256 

 0.007 0.000 0.000 

Branco 27.994 32.963 31.065 

 0.000 0.000 0.000 

Idom 62.025 59.966 48.66 

 0.085 0.000 0.000 

Constante -50.700 -54.958 -39,444 

 0.000 0.000 0.000 

    

N. de Obs. 355664 340155 342695 

R2 21.02 20.65 19.36 

Fonte: Autor 
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Como se observa, os sinais de todas as variáveis foram como o esperado. Além 

disso, todas as estimativas foram significativas em 5% de significancia. 

Em especial, percebe-se que a escolaridade indica que um ano a mais de educação 

eleva o salario do individuo em media em R$ 257,10 em 2003; R$ 149,70 em 2006 e R$ 

133,02 em 2009. Há um claro declínio da importância da educação na explicação dos 

rendimentos (FIGURA-9). Tal resultado corrobora os encontrados por outros autores como Di 

Pietro e Pedace (2007) para a Argentina, Barbosa Filho e Pessoa (2008) para o Brasil e 

Mariano e Arraes (2011). Esse resultado é atribuído ao aumento do nível de escolaridade dos 

indivíduos no mercado de trabalho indicando que o fator escolaridade embora essencial venha 

perdendo importância em relação a outras características dos indivíduos. 

 

TABELA 2: Modelo Convencional para o Ceará 
Renda 2003 2006 2009 

Escolaridade 192.296 133.252 106.387 

 0.000 0.000 0.000 

Mulher -1.579 -4.803 -36.761 

 0.000 0.000 0.019 

Exp 35.813 25.381 36.154 

 0.000 0.000 0.000 

Exp_2 -0,0368 -0,0256 -0,0223 

 0.000 0.000 0.000 

Branco 27.994 32.256 24.365 

 0.000 0.204 0.000 

Idom 45.225 65.021 59.058 

 0.000 0.000 0.000 

Constante -50.700 -40.197 -42.132 

 0.000 0.000 0.000 

    

N. de Obs. 22.258 22.260 24.569 

R2 21.26 25.36 23.21 

Fonte: Autor 
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Os resultados para o Ceará também são significativos a 5% de significância, com 

exceção da variável branco em 2006 e mulher em 2009. Entretanto, os sinais apresentaram-se 

como esperado. 

Como se verifica nas tabelas 1 e 2, o resultado para o Ceará apresenta retornos 

educacionais menores do que para o Brasil. A hipótese aventada para isso é a de que o estado 

do Ceará por ser mais fortemente baseado em empregos com baixa qualificação, daí seus 

retornos menores. Todavia, igualmente aos resultados para o Brasil, há um decréscimo em 

importância dos retornos educacionais, como acentuado na FIGURA – 9. 

FIGURA 9: Evolução dos retornos escolares no Brasil e CE 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

4.2. Modelo DP 

 

O modelo DP é estimado utilizando como variáveis instrumentais a escolaridade e 

a experiência da esposa. Tais variáveis foram testadas por Di Pietro e Pedace (2007). Os 

resultados aqui apresentados servem para corroborar o modelo convencional tendo em vista a 

provável presença de omissão de variáveis, devida a habilidades inatas. 
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A tabela abaixo mostra os valores para o Ceará. O sinal de todas as variáveis foi 

como esperado, embora a variável urbano não tenha se mostrado significativa, ao contrario 

das demais. O mesmo padrão decrescente dos retornos educacionais é apresentado, o que 

confirma os achados pelo modelo anterior. 

 

TABELA 3: Modelo DP Ceará 
ln-renda    

 2003 2006 2009 

ln-esc 1.779 1.879 1.244 

 0.000 0.000 0.000 

urb -0,3046 .0,051 0.0199 

 0.000 0.321 0.000 

exp 36.662 32.266 29.22 

 0.000 0.000 0.000 

(exp)2 -0,0058 .0,0072 -0,0086 

 0.000 0.000 0.000 

    

N. Obs: 3890 3816 4825 

R2 17.85 14.15 19.63 

Fonte: Autor 
 

Por fim, é apresentada a tabela com os resultados da estimação para o modelo DP 

para o Brasil. Tal tabela, também corrobora a analise com o modelo anterior de que o retorno 

da escolaridade no Brasil é superior ao do Ceará. Além disso, conforme se verifica na 

FIGURA, o mesmo padrão decrescente no retorno é apresentado. 
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TABELA 4: Modelo DP Brasil 
ln-renda    

 2003 2006 2009 

ln-esc 2.088 1.785 1.459 

 0.000 0.000 0.000 

urb -0,1428 0.108 0.0657 

 0.185 0.000 0.000 

exp 31.11 39.83 34.99 

 0.000 0.000 0.000 

(exp)2 -0,0058 -0,0068 -0,00722 

 0.000 0.000 0.000 

    

N. Obs: 54129 56092 48257 

R2 19.15 16.22 22.03 

Fonte: Autor 
 

Conforme se depreende acima, que os resultados encontrados para o Brasil 

corroboram os resultados mais recentes encontrados em outros trabalhos, como Ueda e 

Hoffman (2002) e Sachida et all (2004), segundo os quais a um ano adicional de educação 

representa aproximadamente 10% de incremento a renda. 
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FIGURA 10: Evolução dos retornos educacionais no modelo DP 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Dessa forma, vemos que tanto para o Brasil quanto para o Ceará, as taxas de 

retornos educacionais vêm diminuindo. Prioritariamente, a explicação para tal fato deva ser o 

aumento da escolaridade média em percentual maior que a renda individual, como ressaltado 

no capitulo descritivo. Tal observação também é percebida por Bezerra e Ramos (2008), que 

ressaltam que as diferenças em escolaridades médias entre as regiões têm sido fundamentais 

para explicar a queda recente nos retornos escolares. 

Outra hipótese importante, que não deve deixar de ser comentada, decorre dos 

programas sociais de transferência de renda realizados pelos governos Lula nos últimos anos. 

Como demonstra Neri (2008), tais programas tem reduzido a pobreza, elevando os indivíduos 

que eram considerados miseráveis a categoria de pobres. Tais programas transferem renda 

independente da escolaridade, visto que o principal critério de elegibilidade é a fragilidade 

social. Daí é esperado que para esse grupo de individuo a escolaridade esteja deixando de ser 

significativa na explicação da sua renda individual. 

 



5. CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo central deste trabalho era investigar se existem diferenças em termos 

dos retornos educacionais no Ceará e no Brasil. Para tanto, foi estimado dois tipos de 

modelos, um convencional e o DP, que por meio da mesma metodologia, mas com 

instrumentos diferentes, buscaram alçar o objetivo anterior. Os anos estimados foram 2003, 

2006 e 2009, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD). 

Foi mostrado que existem sim diferenças entre os retornos educacionais no Brasil 

e no Ceará da ordem de 33% para o ano de 2003, 12% para 2006 e 25% para 2009, pelo 

modelo convencional. Ou seja, em media a escolaridade mais elevada é mais bem premiada 

fora do Ceará do que dentro do estado. Atribui-se tal disparidade a predominância de 

trabalhos pouco exigentes em relação à escolaridade, isto é, intensivos em trabalho. 

Entretanto, como os números indicam, há uma, ainda fraca, aproximação entre os 

retornos educacionais. Essa fraca aproximação pode ser resultado do novo padrão de 

migração, qual seja indivíduos mais escolarizados transferindo-se para regiões nordestinas 

(SALCHIDA et all, 2009). 

Uma terceira conclusão refere-se ao declínio da importância da escolaridade na 

explicação da renda individual. De fato, o Ceará entre 2003 a 2009 reduziu os retornos 

educacionais em aproximadamente, em 81%. O Brasil por sua vez, reduziu os retornos 

educacionais em 93%, analisando pelo modelo convencional. Tais mudanças são atribuídas a 

dois fatores principais: programas de transferência de renda (NERI, 2008) e reestruturação do 

mercado de trabalho devido ao aumento da escolaridade (BEZERRA e RAMOS, 2008). O 

ultimo, já havia sido percebido anteriormente, por Lopez, Thomas e Wang (1998). 

O peso desses dois fatores tem gerado um aumento de renda na população sem 

que haja contrapartidas em aumentos na escolaridade. Tal situação pode causar distúrbios 

econômicos irreversíveis, incentivando a uma redução do investimento em educação por parte 

dos indivíduos. 

Por fim, a abordagem econométrica do modelo convencional parece ser correta, 

tendo em vista a confirmação das mesmas tendências quando comparados ao modelo DP. 
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Assim, os instrumentos utilizados no modelo convencional aparentemente são validos e 

causaram poucos vieses na estimação, muito embora a presença das habilidades inatas 

omitidas. 
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