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RESUMO 

Este trabalho se propôs a investigar o papel da educação superior no desenvolvimento 
econômico brasileiro, bem como seus efeitos sobre a redução da desigualdade de renda e da 
pobreza no longo prazo. Para tanto, além de uma revisão bibliográfica, fez-se uso de dados 
secundários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) – a partir dos quais buscou-se mostrar a evolução dos principais indicadores ligados 
ao ensino superior no Brasil ao longo dos últimos anos –, e da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com o 
objetivo de verificar o grau de desigualdade de renda, bem como outros indicadores 
relacionados à renda e ao nível de instrução da População Economicamente Ativa (PEA) e da 
População Ocupada (POC) relativos aos anos de 2004 e 2014. Os resultados revelam que as 
desigualdades de renda têm apresentado uma trajetória descendente ao longo da década 
analisada. No entanto, as pessoas com ensino superior estão entre os que recebem maiores 
rendimentos, o que acaba contribuindo para o aumento das desigualdades. Não obstante, a 
média de anos de estudo da PEA tem aumentado e consequentemente a renda média também. 
Ademais, os diferenciais de salários por anos de estudo diminui de 2004 para 2014, o que 
pode estar relacionado a um aumento da oferta de mão de obra mais qualificada, que aumenta 
a fila dos trabalhadores interessados em ocupar uma vaga de emprego e pressiona os salários 
para baixo.  
 

Palavras-chave: Crescimento econômico; Desigualdade de renda; Pobreza; Educação 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate the role of higher education in Brazilian economic 
development, as well as its effects on the reduction of income inequality and poverty in the 
long term. In addition to a bibliographic review, I use secondary data by the National Institute 
of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP) – Which I used to show the 
evolution of the main indicators related to higher education in Brazil over the last few years –, 
and National Research for Sample of Domiciles (PNAD) of the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE) – in order to check the degree of income inequality, as well 
as other indicators related to income and level of education of the Economically Active 
Population (PEA) and of the Population Occupied (POC) for the years 2004 and 2014. Os 
resultados mostram que as desigualdades de renda apresentaram uma trajetória descendente 
ao longo da Década analisada. However, people with higher education are among those who 
receive higher yields, which ends up contributing to increasing inequalities. Nevertheless, the 
average years of study of the PEA has increased and consequently the average income as 
well. In addition, wage differentials by years of study decrease from 2004 to 2014, which may 
be related to an increase in the supply of more qualified labor, which increases the number of 
workers interested in occupying a job vacancy and pressures wages down. 
 
Keywords: Economic Growth; Income inequality; Poverty; College education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Observa-se na atualidade acentuadas desigualdades no ritmo de crescimento 

econômico dos países. Disparidades entre capacidade produtiva, níveis de renda e padrões de 

vida têm sido um assunto bastante discutido em estudos econômicos. 

Melhorias no âmbito da educação, como medida do capital humano, têm sido 

reconhecidas como elemento essencial na promoção do crescimento econômico acompanhado 

pela melhoria na qualidade de vida da população no longo prazo (PIKETTY, 2013; OCDE, 

2015a).  

Os países mais desenvolvidos economicamente também são aqueles que mais 

investem em capital humano. De acordo com relatório da OCDE (2015a), enquanto em países 

desenvolvidos como Austrália, Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, 

Irlanda, Japão, Países Baixos, Suécia e Reino Unido a despesa por aluno foi maior que 10.000 

dólares, e, em Luxemburgo, Noruega, Suíça e Estados Unidos o investimento por aluno foi de 

mais de 15.000 dólares, no Brasil o investimento por aluno foi de aproximadamente 4.000 

dólares. 

A competitividade de um país em relação a outro passa a ser, em grande parte, medida 

pela qualificação dos seus cidadãos – o grau de instrução que estes possuem e de sua 

capacidade para transferir seus conhecimentos técnico-científicos para o sistema produtivo. 

O Brasil está entre os países que possuem amplas desigualdades, que tem o desafio de 

enfrentar grandes injustiças sociais, principalmente no que diz respeito à promoção de 

condições mínimas de dignidade e cidadania para considerável parcela da população. 

Como bem colocado por Barros et al. (2001, p. 1), “o Brasil não é um país pobre, mas 

um país com muitos pobres” e que a desigualdade de renda é o principal fator dos níveis de 

pobreza presentes no país. Quanto maior a diferença de renda entre os mais ricos e os mais 

pobres, maiores são as desigualdades de renda de uma nação. Portanto, a adoção de políticas 

de redistribuição de renda é um dos principais desafios para atenuar essas desigualdades. 

 O Brasil possui elementos cruciais para promover o seu dinamismo econômico, pois 

constitui-se em um país com recursos naturais abundantes em uma vasta área geográfica, 

capaz de desenvolver diversos centros de dinamismo, com ampla população jovem, habilitada 

à produção moderna e descoberta de novos produtos. É necessário, todavia, superar as 

desigualdades existentes e gerar oportunidades para a população mais carente ascender. O 

aumento da produtividade e dos níveis de educação são elementos que devem ser estimulados 

nesse sentido. 
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Através da educação é possível adquirir conhecimentos técnico-científicos que irão 

refletir de forma positiva na renda do indivíduo e no dinamismo econômico, desde que 

estejam aliados a políticas fomentadas pelo Governo.   

Desde a estabilidade macroeconômica da segunda metade da década de 1990, o Brasil 

melhorou sobremaneira seus indicadores econômicos e sociais. O país passou a crescer de 

forma mais inclusiva e sustentável, com diminuição do grau de informalidade no mercado de 

trabalho, expansão do acesso à educação, saúde e sensível diminuição da pobreza e extrema 

pobreza (HOFFMANN, 2006; OCDE, 2015c). 

 Não obstante, esses indicadores ainda precisam ser bastante melhorados. A educação, 

por exemplo, tida como um dos elementos chave para a redução da desigualdade no longo 

prazo, apresenta indicadores bem abaixo dos padrões da OCDE, sobretudo nos níveis médio e 

superior (OCDE, 2015a). 

 Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral investigar se a 

educação superior no Brasil pode ser um instrumento utilizado para a diminuição das 

desigualdades e o alcance do crescimento econômico com maior qualidade de vida da 

população menos abastada no longo prazo. 

 De forma mais específica, busca analisar o papel do capital humano na promoção do 

crescimento econômico, com enfoque na educação formal, e os entraves para o crescimento 

econômico, bem como mostrar as dificuldades enfrentadas por alguns países em situação de 

pobreza; identificar os elementos que contribuem para a redução das desigualdades de renda e 

pobreza no Brasil, dando destaque à educação formal, sobretudo ao ensino superior na 

promoção social; e avaliar os efeitos da educação superior no Brasil sobre o incremento de 

renda das classes trabalhadoras e seus impactos sobre as desigualdades, os entraves para a 

promoção do desenvolvimento econômico, através da análise dos anos de 2004 e 2014, e os 

desafios para um futuro auspicioso no campo socioeconômico. 

 Para tal, além de uma revisão bibliográfica, fez-se uso de dados secundários do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com vistas a 

observar o cenário recente da educação básica e superior no Brasil, que mostram melhorias 

significativas, com expansão do acesso e redução das taxas de analfabetismo no Brasil. 

Também foram utilizados microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes aos anos de 2004 

e 2014, com o objetivo de verificar as modificações ocorridas no campo educacional e nas 

desigualdades com o decorrer de uma década. 
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 Os dados da PNAD serviram de base para elaboração de indicadores que mostram 

algumas condições da classe trabalhadora brasileira, como índice de Gini, diferenciais de 

renda por anos de estudo, média de anos de estudo e renda que delimita "relativamente" ricos 

e  pobres, tendo por base a população economicamente ativa e a população ocupada com 25 

anos ou mais de idade. 

 O trabalho segue estruturado da seguinte forma: além desta introdução, no capítulo 2, 

é abordado sobre o capital humano e seus efeitos sobre a renda, o  bem-estar das famílias e 

seus reflexos sobre a atividade produtiva; no capítulo 3, são abordados alguns aspectos da 

educação básica e superior no Brasil, bem como a importância do investimento em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para o dinamismo econômico de uma nação; no capítulo 

4, é apresentado o cenário da desigualdade e pobreza brasileira, os avanços no campo 

socioeconômico e os desafios rumo a um país mais equitativo; no capítulo 5 são apresentados 

os aspectos metodológicos da pesquisa; no capítulo 6, são apresentados os principais 

resultados da pesquisa; por fim, no capítulo 7, são expostas algumas considerações finais. 
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2. CAPITAL HUMANO: CRESCIMENTO ECONÔMICO E BEM-ESTAR SOCIAL 

 

 Quando se fala em capital, geralmente as pessoas o associam a uma conta bancária, 

ações na bolsa de valores, imóveis ou a conjunto de máquinas e equipamentos instalados em 

uma firma. De fato esses elementos são formas de capital capazes de produzir riquezas por 

longos períodos. 

 No entanto, pessoas escolarizadas e/ou com formações específicas, despesas com 

assistência médica, entre outros fatores relacionados aos indivíduos também podem ser 

caracterizados como capital, pois além de aumentarem os ganhos pessoais e melhorarem seu 

bem-estar também elevam a produtividade do trabalho. Esse tipo de capital é definido na 

literatura como sendo capital humano, assim chamado porque não se pode separar o indivíduo 

das características e potencialidades que este possui (SON, 2010; WEISS, 2015). Seus efeitos 

sobre a economia serão pormenorizados adiante. 

 Dos elementos que compõem o capital humano a educação formal se destaca. O que a 

torna um elemento chave na formação de capital humano é sua capacidade de, ao elevar o 

nível de escolarização, também aumentar as chances das pessoas conseguirem um emprego, 

contribuírem para o aumento da produtividade, melhorarem suas condições de saúde e 

nutrição, além de aumentar seu envolvimento na vida civil e política (STIGLITZ; SEN; 

FITOUSSI, 2009). 

 

 

2.1 Benefícios sociais 

 

Questões relacionadas ao crescimento econômico dos países têm sido tema de intensos 

debates. As disparidades entre crescimento econômico e padrões de vida entre os países 

chegam a ser gritantes. Enquanto alguns países gozam de ritmos de crescimento econômico e 

de renda acentuados, outros não conseguem sequer manter o nível de subsistência de 

considerável parcela da população (BODEZAM; DIAS, 2013). 

Diversos fatores influenciam no crescimento e nas condições de vida de uma nação. 

Romer (2012) cita diferenças de nutrição, alfabetização, mortalidade infantil e expectativa de 

vida como alguns exemplos. 

Teóricos da Escola de Chicago, tais como Theodore Schultz, Jacob Mincer e Gary 

Becker são alguns dos primeiros autores a enfatizarem os efeitos do investimento em capital 

humano sobre o bem-estar social e seus reflexos sobre o desempenho da economia. Segundo 
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os argumentos de Schultz (1961), o homem que investe em capital humano abre um leque de 

oportunidades de emprego, com melhores rendimentos, que, por conseguinte, refletirão no 

melhoramento de sua condição de vida. 

Para Schultz (1961), embora a educação seja o fator principal quando se trata de 

capital humano, investimento nesse fator não se limita à aquisição de habilidades técnicas e 

científicas pelos indivíduos. Conforme o autor, o que se convenciona chamar de gastos diretos 

em saúde e em migrações (deslocamento para outras áreas em busca de melhores empregos e 

rendas) são, na verdade, investimentos em capital humano. Enquanto uma boa saúde e uma 

boa educação acabam aumentando a produtividade do trabalho, as migrações para áreas mais 

dinâmicas aumentam as chances dos indivíduos terem uma maior inserção no mercado de 

trabalho dadas as suas habilidades específicas. 

A aquisição de conhecimentos e habilidades pelos indivíduos consiste em um bem 

pessoal que acompanha-o por muito tempo. O capital humano agrega valor a partir do 

aprimoramento, diferentemente do capital físico que se deprecia com o uso (SCHULTZ, 

1964). A capacidade produtiva do homem é considerada por Schultz (1968) como sendo 

superior às demais formas de riquezas. 

Por outro lado, o não aprimoramento das habilidades provoca depreciação do capital 

humano por duas vias. Uma delas é a depreciação técnica causada por uma deterioração física 

(atrofiamento de habilidades, ausência de novas competências) que pode ser resultado da 

inatividade, desemprego, baixa motivação no ambiente de trabalho, entre outras razões. A 

depreciação do capital humano também se dá pela via econômica, através da perda do valor 

da qualificação, devido a obsolescência de habilidades específicas, a rápida evolução 

tecnológica, mudanças na estrutura do setor e falta de adaptação a novas metodologias no 

ambiente organizacional (PÉREZ; ALVAREZ; ALVAREZ, 2012). 

Em seus estudos, Mincer (1958), Schultz (1964) e Becker (1994) constatam que, em 

geral, pessoas que abrem mão de ingressarem no mercado de trabalho mais cedo para 

investirem em educação tendem a auferir rendas mais elevadas do que os indivíduos de 

mesma idade que possuem menos anos de estudo e participam da força de trabalho. 

 

O indivíduo incorre em custos – o custo de oportunidade, representado pelo salário 
do qual o estudante abre mão para manter-se na escola, a mensalidade escolar se o 
ensino for pago e outros gastos associados à educação (material escolar, 
deslocamento até a escola, alimentação etc.) – e obtém como benefício a elevação da 
renda propiciada pela maior escolaridade. O benefício ocorre somente no futuro, o 
que sugere que a decisão de estudar pode ser tratada de forma análoga a uma decisão 
de investimento em capital físico. Segue-se desse fato a expressão “investimento em 
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capital humano” para caracterizar o investimento educacional (GIAMBIAGI; 
VELOSO; CAVALCANTE, 2014).  

 

A família pode exercer grande influencia sobre a escolarização dos seus filhos. Pais 

com rendas elevadas tendem a incentivar os filhos a estudar por mais tempo. Por outro lado, 

nas famílias onde as rendas per capita são baixas, os filhos deixam de estudar ainda muito 

jovens, devido à necessidade de trabalhar para contribuir com a renda familiar. À medida que 

a renda familiar aumenta, o tempo de permanência dos filhos na escola também aumenta 

(MINCER, 1958; SCHULTZ, 1964; BECKER, 1994). 

 Becker (1994) evidencia que há uma relação negativa entre o número de filhos e o 

montante de investimentos em cada um, já que o aumento do número de filhos aumenta o 

custo efetivo de sua manutenção. 

Ao ingressarem no mercado de trabalho é comum os indivíduos continuarem 

investindo em capacitação, através da obtenção de informações relacionadas ao seu trabalho 

(MINCER, 1974). 

Conforme Schultz (1964), o investimento em educação pode proporcionar crescimento 

econômico sempre que for capaz de aumentar a produtividade e os lucros futuros. Becker 

(2002) dá ênfase a essa assertiva ao afirmar que o capital humano torna-se fundamental para o 

crescimento econômico do mundo moderno, o qual denomina de “Era do capital humano”.  

Tudo parte do homem, e a importância dada às capacidades humanas e aos 

investimentos em qualificação explicam os diferenciais tecnológicos, e consequentemente a 

capacidade produtiva dos países mais desenvolvidos (SCHULTZ, 1961). 

A combinação de máquinas e equipamentos modernos, que contribuem para o 

aumento da produção, deve vir acompanhada de trabalhadores que saibam utilizá-los de forma 

eficiente (BECKER, 1994). 

De acordo com Schultz (1961), países com baixo crescimento econômico podem 

elevar seus níveis de produção importando capital físico de países que o possuam. Neste 

sentido, Romer (1986) e Lucas (1988) destacam o importante papel desempenhado pelo 

comércio internacional de bens e serviços como sendo um fator para o crescimento 

econômico dos países, quando esse mecanismo é utilizado para a comercialização de 

tecnologias entre os países que as produzem e aqueles que desejam comprá-las. Todavia, se o 

aumento do capital físico não for acompanhado por investimentos em capital humano, o 

crescimento produtivo será limitado (SCHULTZ, 1961).  

Seguindo essa linha, Sachs (2005, p. 31) argumenta que “o mundo não é uma luta cuja 

soma é zero, em que os ganhos de um país significam perdas para outro; é antes uma 
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oportunidade de soma positiva, em que o aperfeiçoamento de tecnologias e habilidades pode 

elevar os padrões de vida em todo o mundo”. 

 

Promover a produção e difusão de tecnologia é um elemento chave na determinação 
do crescimento de longo prazo. Para países que não participam de atividades 
voltadas à criação de tecnologia, o meio pelo qual eles podem experimentar 
melhoras tecnológicas é através do processo de difusão. Assim, esse canal passa a 
ser essencial na determinação do sucesso econômico dos países que não se engajam 
na criação de tecnologia (NAKABASHI; FIGUEIREDO, 2005). 

 

Outros autores mais contemporâneos como Sánchez (2005) e Raimzhanova (2014), 

defendem que a acumulação de capital humano permite a utilização de novos conhecimentos 

para a descoberta e criação de novas tecnologias. Os mais educados têm maiores 

possibilidades de desenvolver um espírito empreendedor, incentivando o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas, além de possuírem maior facilidade de assimilar novas tecnologias 

desenvolvidas ou importadas. Estes autores ressaltam ainda que a falta de mão de obra 

qualificada pode comprometer o desempenho e a competitividade das empresas. 

Em consonância com isso, Goldin e Katz (2007) destacam que o uso crescente da 

informática tem contribuído para mudanças na organização do trabalho, aumentando a 

demanda por mão de obra mais qualificada, em detrimento daquela com menor nível de 

escolaridade. 

Entretanto, o peso da educação sobre o crescimento econômico é relativizado de 

acordo com cada tipo de economia. Conforme Rocha, Dal-Poz e Silveira (2013), economias 

mais imitadoras de tecnologias demandam mão de obra com grau inferior àquelas que 

investem em PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação). O primeiro tipo de economia é 

mais comum em países pouco industrializados. 

Ao destacar a contribuição do capital humano para o crescimento econômico, Barro 

(2000) coloca que essa se dá por duas vias. A primeira, já abordada na literatura apresentada 

anteriormente, decorre do fato de o capital humano permitir uma maior absorção de 

tecnologias mais avançadas, propiciando ao país que as adote sobressair-se entre os demais. A 

segunda contribuição é que em casos de destruição do capital físico, como em uma guerra, o 

capital humano – que não é destruído nesse processo – permite o rápido crescimento e 

ajustamento do capital físico. 

Para Barro (2000) e Becker (2002), as políticas governamentais contribuem de forma 

positiva para a acumulação de capital humano em um país. Seguindo essa linha, Castro (1976) 

enfatiza que qualquer política educacional ambiciosa deve fomentar o desenvolvimento 
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cognitivo dos estudantes desde os primeiros anos de escolaridade, pois estes refletirão nos 

anos subsequentes, na vida profissional dos alunos e consequentemente nas empresas. 

Ainda nessa ótica, Sachéz (2005, p. 260, tradução minha) afirma que: 

 
Os governos devem fazer um esforço para dotar as economias de níveis mais 
elevados de capital humano, tendo em conta que, todo o capital humano que é 
gerado será absorvido pelo setor produtivo, gerando mais produtividade, 
competitividade e crescimento da renda. 

  

 Raimzhanova (2014) demonstra que há uma correlação positiva entre a despesa 

pública no setor social, sobretudo na educação, e as taxas de crescimento da nação. Para os 

EUA, por exemplo, investir em educação não é simplesmente uma questão de caridade, mas 

sim uma política inteligente. 

Além das políticas educacionais do Governo, as organizações também podem 

qualificar sua mão de obra através de treinamentos. Becker (1975) coloca que a qualificação 

dos trabalhadores por parte das empresas pode aumentar suas despesas e diminuir suas 

receitas no presente, mas o investimento pode ser compensado pelo aumento da produtividade 

marginal do trabalho e dos lucros no futuro. 

Por outro lado, se os salários não forem ajustados para um nível acima do estipulado 

antes do treinamento, os funcionários podem optar por procurar outro emprego que melhor o 

remunere. Diante disso, muitas vezes torna-se vantajoso para o empresário aumentar o salário, 

fazendo com que fique acima do salário oferecido por outras empresas (BECKER, 1975).  

Todavia, devido ao risco da empresa não obter o retorno desejado ao investir em 

formação, muitas empresas simplesmente decidem não investir na capacitação dos seus 

funcionários. Por esta razão, muitas vezes a busca por formação parte do próprio trabalhador 

que arca com os custos de formação objetivando receber maiores salários no futuro 

(BECKER, 1975). 

O salário do trabalhador aumenta tanto com os anos de estudo quanto com a 

experiência adquirida no trabalho, conforme ressalta Mincer (1958). Em virtude das 

dificuldades de mensurar as qualificações específicas de cada pessoa, o autor considera a 

variável educação formal como principal meio de mensurar a quantidade de capital humano 

adquirido pelo indivíduo. Além disso, também leva em conta a experiência no trabalho como 

parte significativa do processo de aprendizado. Isto posto, ambas as variáveis, educação 

formal e experiência, crescem com o passar do tempo, ou seja, com a idade. 

No entanto, quando o indivíduo envelhece, sua produtividade tende a diminuir, 

sobretudo em trabalhos que exigem grande esforço físico. Para Mincer (1958), esse 
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comportamento pode ser representado por uma curva em forma de U invertido, denotando que 

o desempenho produtivo do indivíduo aumenta com a idade até certo ponto, a partir do qual 

tende a declinar. 

A faixa de idade em que o desempenho produtivo passa a diminuir varia de acordo 

com o tipo de ocupação e as habilidades do indivíduo. Indivíduos que assumem cargos que 

exijam o desenvolvimento de atividades mais complexas e com mais habilidades, tendem a ter 

um papel mais ativo e a exercê-lo por mais tempo. Trabalhos manuais e/ou com esforço físico 

elevado acabam por diminuir o desempenho produtivo mais cedo. Além disso, trabalhadores 

que possuem maiores níveis de escolaridade e de habilidades conseguem ter rendimentos 

produtivos superiores aos que desempenham a mesma função e que não possuem as mesmas 

qualificações; tendem, portanto, a manterem-se produtivos por períodos mais elevados que os 

menos qualificados (MINCER, 1958).   

Ademais, indivíduos com mais anos de formação contam com rendas mais elevadas, 

refletindo em maiores desigualdades de renda. Além do mais, quando se considera 

diferenciação por sexo, cor, situação familiar ou tamanho da cidade, em geral, observa-se que: 

mulheres, indivíduos não brancos, chefes de família e o fato de morarem em cidades maiores, 

têm rendas mais desiguais (MINCER, 1958).   

O papel do capital humano para o crescimento econômico se tornou tão importante 

que acabou sendo uma das principais preocupações das nações, inclusive de órgãos de 

desenvolvimento, tais como ONU, Banco Mundial, OECD e UNESCO (RAIMZHANOVA, 

2014). 

No mundo globalizado, a criatividade e a inovação são cada vez mais reconhecidas 

como grandes impulsionadoras do desenvolvimento, contribuindo para a competitividade das 

empresas. Além disso, o investimento nesses ativos intangíveis torna o país menos 

dependente de recursos provenientes de outras nações, desde que a educação seja de fato 

valorizada e alocada de forma correta (RAIMZHANOVA, 2014).  

Alocar a educação de forma correta significa propiciar aos indivíduos inserção no 

mercado de trabalho de acordo com suas habilidades. Neste sentido, a política educacional 

deve estar intimamente ligada aos ensejos econômicos do país, de forma que a política 

econômica deve ser desenvolvida com foco em planos de desenvolvimento econômico de 

médio e longo prazo que permitam uma melhor alocação da mão de obra qualificada. Por 

exemplo, se um país deseja desenvolver o setor de informática, deve melhorar a qualidade do 

ensino nas disciplinas ligadas a este setor, para que o crescimento do setor seja acompanhado 

pela alocação adequada da mão de obra no mesmo (SON, 2010). 
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2.2 Efeitos sobre o crescimento econômico 

  

 Os estudos de Theodore Schultz, Jacob Mincer e Gary Becker estabeleceram as bases 

para a compreensão da relação entre educação e renda do trabalho e deram origem à teoria do 

capital humano. Mais tarde, outros estudiosos, a exemplo de Lucas (1988), Mankiw, Romer e 

Weil (1992) buscaram analisar as relações entre a acumulação de capital humano e o 

crescimento econômico de longo prazo, partindo do modelo de Solow com tecnologia. 

Embora tratem-se de modelos específicos, com entradas do capital humano na função de 

produção de maneiras distintas, conforme se verificará mais adiante, os modelos chegam a 

conclusões semelhantes. Como esses modelos partem do modelo de Solow, iniciaremos nossa 

discussão falando do modelo básico de Solow. 

  

 

2.2.1 Modelo de crescimento de Solow sem capital humano 

  

Os estudos desenvolvidos até meados da década de 1950 apontam os fatores terra 

(terras cultiváveis, áreas urbanas e recursos naturais), trabalho (uso das habilidades físicas e 

mentais dos seres humanos na elaboração de bens e serviços) e capital (imóveis, máquinas e 

equipamentos) como sendo determinantes para o crescimento econômico.  

O modelo de crescimento desenvolvido por Solow a partir de 1956 foi um dos grandes 

destaques, ao evidenciar o papel da acumulação de capital físico e do progresso técnico como 

motor propulsor do crescimento econômico. Para descrever seu modelo, Solow utiliza a 

hipótese simplificadora de que o mercado produz e consome apenas um único bem e que a 

tecnologia é exógena (SOLOW, 1956; ROMER, 2012).  

Primeiramente será demonstrado o modelo sem tecnologia, incluindo-a mais adiante. 

Assim, a função de produção agregada (Y) pode ser determinada pelos insumos capital (K) e 

trabalho (L), conforme equação1 abaixo: 

 

).,( LKFY =       (1) 

 

A função de produção também pode ser representada por uma função Cobb-Douglas, com α  

assumindo valores maiores que 0 e menores que 1 e retornos constantes de escala, ou seja, se, 

por exemplo, K e L forem dobrados, a produção Y dobrará (ROMER, 2012). 
                                                           
1As notações apresentadas no modelo de Solow seguem Jones (2000). 
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.1 αα −= LKY       (2) 

 

O modelo de Solow pressupõe que as firmas são perfeitamente competitivas. Assim, 

as empresas maximizam seus lucros a partir de: 

 

.1 wLrKLK −−= −ααπ      (3) 

 

Onde r representa o aluguel de cada unidade de capital pago pela empresa em um período e w 

é o salário pago a cada unidade de trabalho. 

A partir da equação (2) pode-se determinar a decisão das firmas para maximização dos 

lucros, através das condições de primeira ordem: 
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Com base em (4) e (5) pode-se concluir que o total de pagamentos aos fatores de produção é 

igual ao produto, ou seja: 
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Sendo assim, o modelo assume concorrência perfeita, logo as firmas auferem lucro zero: 

 

.0=−−= wLrKYπ       (7) 

 

Obtendo o produto por trabalhador y temos que: 
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Dessa forma, o capital por trabalhador apresenta produtividade marginal decrescente, 

ou seja, a produtividade cresce, porém a taxas decrescentes, isto é, a taxas cada vez menores. 

Assim, a cada unidade adicional de capital dada a um trabalhador, a produtividade deste 

trabalhador tende a crescer menos na margem, conforme expressa a figura 1. 

 

 
         Figura 1: Função de produção Cobb-Douglas 

 

 

No longo prazo, capital e trabalho variam, sendo a equação que representa a mudança 

no estoque de capital dada por: 

 

.dKsYK −=&        (9) 

 

Em que K&  expressa a variação contínua no estoque de capital de Kt+1 – Kt , por período, e é 

determinada pelo investimento bruto sY  (s equivale a taxa de poupança, que é igual ao 

investimento,  e varia entre 0 e 1) menos a depreciação do capital dK (d assume valores entre 

0 e 1). 

Para determinarmos a taxa de crescimento do capital basta dividir a equação (9) por K 

e obteremos a seguinte equação: 
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O capital per capita pode ser determinado por: 
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Substituindo (10) em (11) temos que: 
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Para efeito de simplificação assumiremos que a população cresce a uma taxa constante 

e exógena, 0≥= nLL& . De forma logarítmica essa relação pode ser expressa por: nteLtL 0)( = , 

em que t é o tempo (SOLOW, 1956; BARRO; SALA-I-MARTIN, 2004). Substituindo 

nLL =&  na equação (12) temos que: 
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Multiplicando ambos os lados por k chegamos à equação de Solow, onde a variação do 

estoque de capital k&  é uma função positiva da taxa de poupança s e do produto por 

trabalhador y (investimento per capita) e é uma função negativa da necessidade de reposição 

do capital knd )( + , conforme expressão abaixo: 

 

.)( kndsyk +−=&       (14) 

 

Sabendo que α
ky = , podemos reescrever a equação (14) como: 

 

.)( kndskk +−= α&
      (15) 

 

Os efeitos dessa relação podem ser melhor visualizados na forma de diagrama. 

Conforme a Figura 2, a parcela referente ao investimento per capita, α
sksy = , apresenta 

retornos decrescentes de escala, ou seja, crescem a taxas decrescentes (já que α varia entre 0 e 

1). Por outro lado, a curva knd )( +  é uma reta positivamente inclinada, pois representa a 
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nova taxa de reposição necessária para manter constante o capital por trabalhador, já que tanto 

a depreciação quanto o crescimento populacional tendem a diminuir o capital per capita. 

 

            Figura 2: Diagrama básico de Solow 

 

Supondo que a economia esteja na posição em que o capital por trabalhador é igual a 

k’, nesse ponto temos que αsk > knd )( + , neste caso o investimento per capita é maior que a 

taxa de reposição do capital per capita. Assim, o capital por trabalhador pode ser elevado até 

o ponto em que  αsk = knd )( + , ou seja, até que o capital por trabalhador seja igual k*, o que 

corresponde ao estado estacionário. Um comportamento oposto deve ser observado quando o 

capital por trabalhador é igual a k’’, tendendo a diminuir até se chegar ao estado estacionário.  

Lembrando que: 

 

,)( kndskk +−= α&
     (16) 

 

E sabendo que no estado estacionário a variação do capital por trabalhador é igual a zero, 

podemos definir o capital por trabalhador no estado estacionário substituindo ( 0=k& ) em 

(16): 
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Lembrando que α
ky = podemos determinar o produto por trabalhador no estado estacionário: 
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Assim, o modelo conclui que há uma relação positiva do k* e y* em relação a taxa de 

investimento s. Sendo assim, países com maiores taxas de investimento tendem a ser mais 

desenvolvidos do que aqueles que investem menos, ceteris paribus (SOLOW, 1956; 

MANKIW; ROMER; WEIL, 1992). 

Analogamente, há uma relação negativa entre o crescimento populacional (e a 

depreciação do capital) e k* e y*, ceteris paribus. Nessas circunstâncias há uma diminuição 

das taxas de crescimento temporárias do produto por trabalhador, já que a razão 

capital/trabalho se reduz (SOLOW, 1956; MANKIW; ROMER; WEIL, 1992). 

Ainda segundo as conclusões desse modelo, quanto mais distante a economia de um 

país estiver do estado estacionário maior será a velocidade de crescimento da economia para 

se chegar a este estágio. Por outro lado, quanto mais perto do estado estacionário a economia 

de um país estiver, mais lenta será a velocidade de crescimento do produto por trabalhador até 

se chegar ao estado estacionário. Atingido o estado estacionário, a economia para de crescer. 

Contudo, as evidências revelam que é possível se ter um crescimento sustentado por 

longos períodos. Essa trajetória de crescimento sustentado é observada, sobretudo após a 

Revolução Industrial, em países industrializados. A economia americana, por exemplo, 

apresentava taxas de crescimento superiores às atribuídas ao aumento dos fatores de 

produção: capital e trabalho. A esse diferencial de crescimento não explicado pelos fatores 

capital e trabalho deu-se o nome de resíduo de Solow – onde estavam inclusos, além do 

progresso técnico, outros fatores que não eram captados pelo modelo (BARBOSA FILHO; 

PESSÔA, 2010). 

Assim, ao modelo de Solow simples foram incorporadas melhorias tecnológicas que 

influenciam no crescimento da produtividade. Com esse novo recurso, a função de produção 

pode ser expressa da seguinte forma: 

 

.)(),( 1 αα −== ALKALKFY      (19) 

 

Onde A é uma variável exógena e corresponde ao progresso técnico, que combinado com o 

trabalho gera maiores ganhos sobre a produção. A e L estão se multiplicando, assim, a 
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tecnologia entra como aumentadora do trabalho ou Harrod-Neutral. O crescimento do 

progresso tecnológico ao longo do tempo é dado por: 
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        (20) 

 

Em que g é dado pela variação da tecnologia em relação à tecnologia inicial, considerando 

que a tecnologia cresce a uma taxa exógena g constante. 

Nesse novo modelo o produto por trabalhador é dado por: 

 

.1 αα −= Aky        (21) 

 

Tirando o log e derivando a equação (21) temos que a taxa de crescimento por trabalhador é 

dada por: 
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Da equação (13) temos que: 
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Para que haja crescimento sustentado é necessário que a taxa de crescimento do capital 

por trabalhador kk /&  cresça a uma taxa constante. Para que isso ocorra, a razão produto por 

trabalhador y e capital por trabalhador k deve crescer também a uma taxa constante.Para que 

isso ocorra é necessário que a taxa de crescimento do produto por trabalhador seja igual a taxa 

de crescimento do capital por trabalhador, ou seja: 
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Substituindo a equações (20) em (22) temos que: 
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Assim, a trajetória de crescimento equilibrado se dará quando a taxa de crescimento do 

produto por trabalhador for igual à taxa de crescimento do capital por trabalhador e a taxa de 

crescimento do progresso tecnológico: 

 

.ggg ky ==       
 (26) 

 

Este caso denota uma situação em que o produto, o capital, o consumo e a população 

crescem a uma mesma taxa, correspondendo, portanto, a um crescimento sustentado. Como k 

não é mais constante ao longo do tempo, mas depende da taxa de progresso técnico g, 

denominaremos k
~

 como sendo a nova variável do estado estacionário: 
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Logo, k
~

 representa a razão capital por unidade trabalho eficiente, que crescem a uma taxa 

constante. A função de produção agora será expressa por: 

 

.
~~ α
ky =        (28) 

 

Onde AyALYy //~ == é a razão produto por unidade trabalho eficiente. Obtendo o log e 

derivando a equação (27) obtemos: 
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Combinando com a equação de acumulação de capital temos que: 
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A representação gráfica é similar à efetuada a partir da equação (16), todavia, temos 

agora que a taxa de crescimento do progresso técnico (g) e a razão capital por unidade 

trabalho eficiente ( k
~

) não é mais igual a zero no estado estacionário (como demonstrado no 

modelo sem progresso técnico). Neste modelo de crescimento com tecnologia, quando a 

economia estiver num ponto abaixo de *~
k , por exemplo em '

~
k , temos que 

kgndks
~

)(
~

++>α , assim a razão capital por unidade trabalho eficiente deve crescer até que

kgndks
~

)(
~

++=α  no ponto *~
k . Nesse ponto a economia está em seu estado estacionário e 

segue uma taxa de crescimento balanceado, crescendo a taxa g. 

 

 

           Figura 3: Diagrama de Solow com tecnologia 

 

O estado estacionário *~
k  é determinado a partir da equação (30), e pela condição de 

que 0
~

=k
& ,temos que: 
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Substituindo *~
k na equação (28) temos que: 
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Substituindo na equação (21) temos que o produto por trabalhador é: 
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.1 αα −= Aky        (33) 

 

A equação (33) pode ser reescrita como: 

 

⋅
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Onde k/A representa o capital por unidade trabalho eficiente 
*~

k . Assim, temos que: 
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O produto por trabalhador e a tecnologia estarão crescendo no tempo. Logo, 
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Assim, o modelo conclui que o crescimento do produto per capita ao longo do tempo 

dependerá do nível exógeno da tecnologia e do investimento. Além disso, a taxa de 

crescimento populacional também influenciará no crescimento do produto per capita. 

 

 

2.2.2 Modelo de crescimento de Solow com capital humano 

 

Os modelos de crescimento com capital humano apontam os benefícios provenientes 

de uma população bem educada, levando em conta que níveis mais elevados de educação 

aumentam a eficiência de todos os fatores produtivos (ELÍAS, 2004). 

De acordo com Son (2010), embora o modelo de Solow (1956) não tenha falado 

explicitamente em educação como fator para o crescimento econômico, sua ênfase na 

tecnologia abre espaço para o debate sobre o capital humano, já que uma população bem 

educada torna-se necessária para a inovação tecnológica. 

A partir da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, o mundo vivenciou taxas de 

crescimento sem precedentes e inimagináveis até o momento. O desenvolvimento de novas 
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tecnologias no processo produtivo aumentou significativamente a produção industrial 

(SACHS, 2005; ROMER, 2012). 

Entretanto existem diferenças significativas nos ritmos de crescimento dos países. 

Romer (2012) relata que o rendimento médio de economias desenvolvidas como Estados 

Unidos, Alemanha e Japão superam e muito os rendimentos de países como Bangladesh e 

Quênia. 

Por outro lado, países recém industrializados, como Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura 

e Hong Kong têm apresentado crescimento médio anual bastante elevado aproximando-se 

assim do padrão de crescimento dos Estados Unidos (ROMER, 2012). O caso da China é 

ainda mais surpreendente. Em apenas uma geração apresentou taxas de crescimento altamente 

expressivas, em grande parte decorrente do aumento de suas exportações, essa por sua vez foi 

estimulada pelos fluxos de tecnologias modernas e capitais estrangeiros que aqueceram a 

economia chinesa e a tornaram uma das maiores potências mundiais (SACHS, 2005).  

 

 

2.2.2.1 O modelo de Mankiw, Romer e Weil (MRW) 

 

Ao modelo básico de Solow foi acrescentado o capital humano como fator de 

contribuição para o crescimento econômico. Este novo fator foi objeto de estudo de Mankiw, 

Romer e Weil (1992). Em seus estudos os autores consideraram que os níveis de instrução e 

qualificação da população, que compõem o capital humano, influenciam no crescimento 

econômico de uma nação. 

De acordo com os autores, a função de produção com capital humano pode ser 

representada por: 

 

.))()(()()( 1 βαβα −−= tLtAtHtKY      (37) 

 

Onde H representa o estoque de capital humano e α > 0, β > 0 e α + β < 1. Como a tecnologia 

aumenta a produtividade do trabalho, )()( tLtA cresce a uma taxa n+g, onde n é o crescimento 

da população e g é a taxa de crescimento da tecnologia (ROMER, 2012). Onde: 

 

,)0()( nteLtL =      (38) 

.)0()( gteAtA =      (39) 
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A função de produção em termos de produto por unidade trabalho eficiente (y/A) é expressa 

por: 

 

.
~~~ βα
hky =        (40) 

 

Nesse novo modelo, a variação do capital físico e do capital humano por unidades 

trabalho eficientes são definidas por: 
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~~~

kgndhksk k ++−= βα&       (41) 
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hgndhksh h ++−= βα&       (42) 

 

Onde 
ks representa o investimento em capital físico e 

hs  expressa o investimento em capital 

humano. Assumindo a condição de que k
&~

 e h
&~

 são iguais a zero no estado estacionário, pode-

se resolver o sistema referente às equações (41) e (42) e assim definir o capital por unidade 

trabalho eficiente e o capital humano por unidade trabalho eficiente do estado estacionário: 
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Substituindo as equações (43) e (44) na função de produção e a transformando em uma função 

logarítmica, determinamos o produto por trabalhador no estado estacionário: 
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Esta equação mostra que o produto per capita depende do investimento em capital físico e 

humano, bem como do crescimento da população. 
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2.2.2.2 O modelo de Lucas 

 

O modelo de crescimento proposto por Lucas (1988) parte do pressuposto de que, no 

longo prazo, a educação é o principal determinante para o crescimento econômico. Nesse 

modelo, o capital humano entra na função de produção de forma diferente do modelo MRW. 

O modelo de Lucas estabelece que o produto (Y) de uma economia é obtido a partir da 

combinação de capital físico (K), e de trabalho qualificado (H). Assim, a função de produção 

da economia pode ser definida por uma Cobb-Douglas com retornos constantes, conforme 

notação2 abaixo:  

 

,)( 1 αα −= AHKY      (45) 

 

Mais uma vez temos que A representa a tecnologia aumentadora do trabalho que 

cresce a uma taxa g exógena e H como sendo dado por: 

 

.LeH uψ=        (46) 

 

Em que u representa o tempo dedicado a aquisição de novas habilidades, e é uma constante 

exógena, L é a quantidade de trabalho utilizado na produção. Assim, se assumirmos que u = 0, 

H será igual a L e toda a mão de obra utilizada no processo produtivo seria não qualificada.  

Para obtermos o produto por trabalhador, usamos técnicas semelhantes às do modelo 

anterior. A função de produção em termos de produto por trabalhador é definida a partir da 

divisão das variáveis pelo trabalho não-qualificado L: 

 

.)( 1 αα −= Ahky       (47) 

 

Em que ueh ψ= é constante e y e k crescerão a uma taxa constante g ao longo da trajetória de 

crescimento equilibrado. Já que h é constante é possível obter as variáveis estacionárias 

dividindo a equação (47) por Ah: 

 

.
~~ α
ky =        (48) 

 

                                                           
2 As notações do Modelo de Lucas seguem Jones (2000). 
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Considerando a equação de acumulação de capital como sendo dada por: 
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kdgnysk K ++−=

&       (49) 

 

Podemos encontrar o produto por unidade de trabalho eficiente do estado estacionário 

seguindo métodos semelhantes aos utilizados em (43) e (44): 
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Em termos de produto por trabalhador temos: 
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Analogamente ao modelo MRW, esse modelo tenta explicar as razões pelas quais 

alguns países são ricos e outros não. De acordo com essa abordagem, alguns países são ricos 

porque além de possuírem altas taxas de investimento em capital físico, dedicam parcela 

considerável do seu tempo acumulando habilidades. Ademais países ricos contam com alto 

grau de tecnologias e baixas taxas de crescimento populacional. Isso reflete inclusive em 

diferentes estados estacionários para distintas nações. Variações nas taxas de investimento, 

crescimento populacional e níveis tecnológicos fazem com que o estado estacionário de um 

país seja divergente do estado estacionário de outro (JONES, 2000). 

Os modelos apresentados, embora simplificados, ajudam na compreensão dos fatores 

que têm papel preponderante na determinação do crescimento. De acordo com Jones (2000), o 

modelo de Solow facilita a compreensão em relação a variação da riqueza dos países ao 

ressaltar que países que direcionam grande volume de investimentos em capital físico e 

humano se tornam mais ricos. Todavia não explica porque alguns países investem mais nesses 

fatores do que outros. Para o autor, a explicação para os diferenciais de investimento está nas 

políticas e instituições do Governo. A má administração de políticas macroeconômicas pode 

comprometer o crescimento de uma nação, as altas taxas de inflação registradas em vários 

países da América Latina na década de 1980, que comprometeram o desempenho econômico 

dessas nações, é um exemplo. Seguindo essa linha, Romer (2012) coloca que períodos de 
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recessões econômicas também podem comprometer o bem estar da sociedade, uma vez que o 

abrandamento do crescimento produtivo aumenta o desemprego e diminui a renda per capita 

do país. Não obstante tais modelos de crescimento apresentarem uma aproximação plausível 

do crescimento econômico, eles não conseguem explicar os diferenciais tecnológicos entre as 

nações, uma vez que a variável tecnologia presente nos modelos, é determinada 

exogenamente 

Uma abordagem do crescimento com tecnologia endógena é proposta por Romer 

(1990). Em seu modelo, Romer (1990) propõe que a continuidade do progresso tecnológico é 

resultado do surgimento de novas ideias, motivadas pela busca de lucros por parte das 

empresas. A existência de patentes e de direitos autorais estimula o desenvolvimento de novas 

ideias permitindo aos seus criadores auferirem lucros e cobrirem os custos iniciais das novas 

ideias. Assim, os Governos devem ter um papel ativo procurando incentivar a pesquisa para a 

descoberta de inovações que contribuam para o crescimento econômico (JONES, 2000). 

Sachs (2005) partilha dessas ideias, mas acrescenta outras razões para os diferenciais de 

investimento entre nações, que serão explicitadas mais adiante. 

Em suma, os modelos de crescimento com capital humano inferem que para uma 

nação crescer economicamente ela precisa aumentar sua produtividade. Assim, a acumulação 

de capital humano melhora a produtividade do trabalho, concorre para o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas, aumenta os retornos do capital e torna o crescimento econômico mais 

sustentado (SON, 2010).  

Para Son (2010), embora seja plausível afirmar que o capital humano pode levar a um 

aumento do crescimento, também é crível que o crescimento econômico melhora o 

investimento em capital humano. Esse argumento condiz com a visão de Bhagwati (2011). 

Segundo esse autor, assim como o crescimento econômico aumenta as possibilidades de 

emprego para a população menos abastada e possibilita o direcionamento de mais recursos 

para sua saúde e educação, a elevação do crescimento econômico também propicia o aumento 

das receitas governamentais, podendo assim aumentar seus gastos em saúde e educação. 

 

 

2.3 Porque alguns países são ricos e outros são pobres: as explicações de Jeffrey Sachs 
  

Há cerca de duzentos anos, a pobreza era praticamente universal e perspectivas de 

acabar com a miséria eram inimagináveis. Com exceção de alguns poucos políticos e de 

grandes proprietários de terra, não se observava grandes padrões de diferenciação na vida da 
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população que vivia na Europa e aquelas que viviam na Ásia, por exemplo. A expectativa de 

vida era muito baixa e a mortalidade infantil era alta, doenças e epidemias assolavam a 

população, além de fome, guerras e mudanças climáticas (SACHS, 2005). 

Assim, para entender o grande abismo que separa ricos e pobres, tão presente no 

cotidiano da sociedade moderna, não é necessário retomar a tempos remotos. A dinâmica e o 

distanciamento das economias começou a mudar no século XIX. O grande hiato existente 

entre países ricos e pobres é reflexo dos padrões diferenciados de crescimento econômico a 

partir desse período. Enquanto algumas economias gozavam de crescimento econômico 

elevado e sustentado, outras permaneciam em estado de letargia. 

A tecnologia teve importante papel na expansão do crescimento dos países ricos. O 

pontapé inicial para o crescimento econômico sistemático foi dado pela Grã-Bretanha, 

especialmente a Inglaterra. O uso de novas técnicas tanto na agricultura como na indústria 

(com uso de novas fontes de energia) possibilitou a produção em escala jamais imaginada, 

sobretudo para um país que não era tão populoso. Assim, para Sachs (2005), a revolução 

industrial veio na esteira da revolução científica, o pensamento científico da Inglaterra era 

dinâmico. Em ambientes onde não há incentivos ao progresso, o crescimento continua 

retardado.  

Muitas coisas que hoje são utilizadas de forma tão engenhosa pelo homem como o 

fogo, o controle das finanças, a arte de governar, o linho, o algodão, tijolos, o ouro, a prata, o 

cobre, o estanho, o chumbo, o ferro, a matemática e a astronomia já existiam há milhares de 

anos. A diferença é a maneira como esses fatores, juntamente com novas descobertas, 

revolucionaram a economia moderna, a maneira como esses recursos são alocados. Com a 

utilização de ideias científicas modernas foi possível organizar melhor o processo de 

produção (SACHS, 2005). 

 
A essência da primeira Revolução Industrial não foi o carvão, mas como usar o 
carvão. De modo ainda mais geral, foi sobre como usar uma nova forma de energia. 
As lições do carvão tornaram-se a base para muitos outros sistemas de energia, 
movidos a água, petróleo, gás e energia nuclear, a novas formas de energia 
renovável, como o vento e a energia solar convertidos em eletricidade. Essas lições 
estão à disposição de toda a humanidade, e não apenas para os primeiros indivíduos 
que as descobriram (SACHS, 2005, p. 53). 

 

Assim, o uso de novas tecnologias, graças a fontes de energia e a novas ideias, 

possibilitou não só aumento da produtividade como também a elevação dos padrões de vida 

em escala jamais imaginada. A reprodução dessas novas técnicas por outras economias levou 

à disseminação da industrialização e do crescimento em muitos países, que interagiam entre si 
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e criavam bases para mais inovações, mais crescimento, que por sua vez gerava ainda mais 

estímulos para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Sachs (2005, p. 53) destaca três ondas de avanços tecnológicos: 

 

A primeira onda da Revolução Industrial foi o desenvolvimento da máquina a vapor 
e das tecnologias relacionadas a ela, inclusive a organização da produção fabril em 
larga escala, novas máquinas no setor têxtil e de vestuário e novas técnicas para 
produzir aço. A segunda onda de inovação tecnológica ocorreu na metade do século 
XIX, com as ferrovias e, de modo ainda mais notável, com o telégrafo, que ofereceu 
as primeiras telecomunicações instantâneas mundiais, uma mudança radical na 
capacidade de difundir informações em larga escala. A terceira onda de avanço 
tecnológico compreendeu a eletrificação da indústria e da sociedade urbana no final 
do século XIX, com a invenção da lâmpada incandescente por Edison e outros 
aparelhos elétricos. Edison, Westinghouse e outros defenderam a construção de 
grandes usinas de energia que poderiam levar a eletricidade aos lares, escritórios e 
fábricas por fio, o que definiu a nova infraestrutura do início do século XX. O 
desenvolvimento do motor de combustão interna foi também decisivo, assim como o 
avanço crucial da indústria química, principalmente na Alemanha, com os novos 
processos de converter o nitrogênio da atmosfera em amônia para fertilizantes (o 
processo Haber-Bosch). Esse uso de combustível fóssil para criar fertilizantes 
nitrogenados significou uma mudança decisiva para aumentar a produção de 
alimentos no século XX, possibilitando que uma grande proporção da humanidade, 
embora não a sua totalidade, superasse a fome crônica e os riscos de inanição que 
sempre atormentaram a humanidade. 

 

Ao lado dessas mudanças no cenário econômico mundial, também seguiu-se 

alterações na estrutura física das localidades, com crescente urbanização, além de 

modificações no modo de pensar e agir de muitas pessoas (SACHS, 2005). 

 Sabendo que a tecnologia e o capital humano são fatores preponderantes para o 

crescimento econômico, porque muitos países permanecem com crescimento estagnado? Para 

Sachs o problema fundamental está na própria pobreza. Quando grande parte da população de 

um país é extremamente pobre, o país não tem capacidade de sair da pobreza sozinho. Essa 

situação é determinada pelo autor como armadilha da pobreza. 

 Sendo assim, como explicar o crescimento de algumas nações praticamente auto-

suficientes? Para Sachs (2005), uma das explicações está na geografia física; e para dar ênfase 

a essa assertiva cita o caso dos americanos: 

 

Os americanos, por exemplo, acreditam que conseguiram sua riqueza sozinhos. Eles 
esquecem que herdaram um vasto continente rico em recursos naturais, com 
excelentes solos e muita chuva, imensos rios navegáveis e milhares de quilômetros 
de litoral com dezenas de portos naturais que proporcionam uma base maravilhosa 
para o comércio marítimo (SACHS, 2005, p. 67). 

 

 Condições adversas podem então dificultar as chances de crescimento econômico. 

Países localizados em ambientes áridos, com baixa produção agrícola e/ou sujeito a secas 



37 

 

prolongadas são mais suscetíveis a baixo crescimento produtivo. A maioria das localidades 

próximas aos trópicos possui condições ecológicas que as expõem a certas doenças que 

podem levar a morte, como a malária, esquistossomose e dengue. A África Subsaariana 

apresenta todas essas condições, o que a torna o epicentro da malária e esse pode ser o 

principal determinante para seu atraso econômico. 

 Mas, segundo o autor, o fantasma do determinismo geográfico deve ser banido, assim 

como as acusações de que as desvantagens geográficas por si só determinam definitivamente 

o futuro econômico de uma nação. Para o autor, essas adversidades podem ser solucionadas 

através de maiores investimentos, do que aqueles necessários para aquecer economias mais 

abastadas. Assim, segundo o autor: 

 

Estradas podem ser construídas para ligar um país distante do litoral a um porto de 
outro. As doenças tropicais podem ser controladas. Climas áridos podem ser 
superados com irrigação. A geografia adversa representa problemas que podem ser 
resolvidos, por meio de investimentos físicos e boa gestão de conservação. Mas ela 
aumenta os custos de resolver os problemas da agricultura, do transporte e da saúde 
e, portanto, torna muito mais provável que um país fique preso na armadilha da 
pobreza (SACHS, 2005, p. 68). 

 

 Os Governos têm um papel importante na alavancagem do crescimento dessas 

economias, sobretudo no investimento em setores de base, como na construção de estradas, 

portos, redes de energia, além de serviços de assistência social essenciais, como saúde e 

educação. Contudo, existem alguns fatores que podem dificultar a efetivação de políticas 

governamentais.  Um deles é que em economias com extrema pobreza, a população pode não 

ter renda suficiente, e neste caso não ser conveniente tributá-la com vistas a obter recursos 

para o investimento nesses setores. Outro fator é que o Governo pode ser ineficiente ou 

corrupto, não administrando de maneira correta o sistema de arrecadação tributária. Um 

terceiro fator é que o Governo pode estar altamente endividado, tendo que redirecionar seus 

recursos para os serviços da dívida. Um quarto fator é que, em alguns casos, mesmo que o 

Governo tenha a intenção de estimular a economia do seu país, fatores culturais também 

podem comprometer o crescimento, pois conforme já citado, o crescimento trouxe o 

amadurecimento do modo de pensar e agir de muitas pessoas, todavia, em muitas localidades 

normas sociais impendem a participação de diversos indivíduos, sobretudo mulheres na vida 

econômica. 

Normas religiosas ou culturais da sociedade podem bloquear o papel das mulheres, 
por exemplo, deixando a metade da população sem direitos econômicos ou políticos 
e sem instrução, prejudicando desse modo sua contribuição para o desenvolvimento 
total. Negar às mulheres direitos e educação tem por conseqüência problemas em 
cascata. O que talvez seja mais importante é que a transição demográfica da alta 
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fertilidade para a baixa fertilidade é atrasada ou totalmente bloqueada. As famílias 
pobres continuam a ter seis ou sete filhos porque consideram que o papel da mulher 
é principalmente procriar, e sua falta de instrução significa que ela tem poucas 
opções como força de trabalho (SACHS, 2005, p. 69). 

 

 Barreiras comerciais também podem ser prejudiciais para o crescimento econômico de 

uma nação em desenvolvimento. Para Sachs (2005), quando um país estrangeiro impõe certas 

restrições para a importação de produtos desenvolvidos em países pobres, isso pode inibir o 

retorno e, consequentemente, o desenvolvimento e inovações por parte desse último. A 

inovação aumenta o tamanho do mercado assim como um mercado maior aumenta os 

incentivos à inovação. 

 

Crescimento econômico e inovação avançam num processo de reforço mútuo. Nos 
países ricos da América do Norte, Europa e Ásia Oriental, o processo de 
investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento, que conduz a vendas de 
produtos com patente protegida em um grande mercado, está no cerne do 
crescimento econômico (SACHS, 2005, p. 70). 

 

 Nos países pobres, há um desestimulo a inovação, pois se torna difícil recuperar os 

altos custos do investimento no desenvolvimento de um novo produto. Ademais, quando o 

Governo não tem condições de investir em ciências básicas seja em laboratórios, estatais ou 

universidades, essas disparidades no desenvolvimento de inovações aumentam o hiato entre 

países ricos e pobres e justifica o fato de muitos países pobres não conseguirem por o pé no 

primeiro degrau da escada do desenvolvimento, muito embora alguns deles possam usufruir 

das inovações por meio da importação. De modo geral, “escolas, clínicas, estradas, 

eletricidade, portos, nutrientes do solo, água potável limpa e coisas semelhantes constituem as 

necessidades básicas, não apenas para uma vida digna e saudável, mas também para a 

produtividade econômica” (SACHS, 2005, p. 218). 

 O autor propõe que para que os países pobres consigam pôr o pé na escada, é 

necessário que os países ricos os ajudem financeiramente. Com esse empurrão, os países 

pobres terão condições para dinamizar sua economia e seguir com suas próprias pernas. 

 Não obstante o conhecimento sobre a importância dos fatores de produção, elencados 

nessa abordagem, para o crescimento econômico de longo prazo ser universal, muitas 

economias pobres não possuem condições suficientes para investir nesses fatores, 

permanecendo em uma armadilha de pobreza. No entanto, o Brasil está em um estágio de 

crescimento econômico que, através de uma boa governança, é capaz de gerar um ambiente 

favorável  ao crescimento de longo prazo, muito embora diversos desafios precisem ser 

superados, sobretudo no que diz respeito à educação e às desigualdades de renda e pobreza. 
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 Conforme foi abordado, o capital humano e o crescimento econômico tem uma relação 

muito forte. O capital humano afeta o crescimento econômico na medida em que consegue 

desenvolver a economia, gerar valor econômico, através do conhecimento e das habilidades 

das pessoas. Os estudos apresentados neste capítulo mostraram que a revolução industrial é 

consequência da revolução científica, ou seja, do surgimento de novas idéias, do uso dos 

mesmos recursos já existentes de forma inovadora. 

 O modelo de Solow traz fatores de produção que contribuem para o crescimento 

econômico e destaca o papel da tecnologia como fator fundamental no aumento da 

produtividade do trabalho e o progresso técnico como elemento essencial para manutenção do 

crescimento econômico de longo prazo. O progresso técnico, por sua vez, requer pessoas com 

conhecimentos técnico-científicos específicos para o desenvolvimento de determinada 

tecnologia, além, é claro, de profissionais que saibam utilizá-los de forma eficiente.  É bem 

verdade que nem todas as pessoas possuem habilidades ou conhecimentos semelhantes, 

assim, a qualidade do trabalho pode ser melhorada a partir do investimento em capital 

humano. E é justamente essa a contribuição que a teoria do capital humano desponta. 

 Os argumentos de Sachs, por sua vez, trazem à tona as diversas realidades existentes 

em diferentes países. Assim, nos levam a refletir sobre a necessidade de um conhecimento 

profundo dos contextos locais e apontam a necessidade de implantação de ações de combate 

às múltiplas dimensões da pobreza, que se adéquem às necessidades de cada localidade e 

assim ofereçam as bases para um crescimento econômico sustentado. 

 Muitos Governos concedem educação gratuita porque veem que esse 

gasto/investimento pode se converter em pessoas mais capacitadas no mercado de trabalho, 

que ajudarão a desenvolver a economia e promover o crescimento econômico de longo prazo.  

 Levando em conta que a educação formal, um dos componentes do capital humano, 

tem papel preponderante no aumento da produtividade, dos salários e, consequentemente, na 

redução das desigualdade de renda, este trabalho busca examinar o papel da educação formal, 

sobretudo da educação superior, sobre a economia, sobre o incremento de renda e sobre a 

redução das desigualdades de renda e pobreza. Para tanto, os capítulos que se seguem 

abordarão sobre a educação formal no Brasil, seus avanços e limitações, bem como o cenário 

da desigualdade e pobreza no Brasil e os elementos que têm contribuído para sua queda, 

mostrando também o impacto da educação superior sobre o incremento de renda. 
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3. EDUCAÇÃO NO BRASIL: CONJUNTURA, AVANÇOS E DESAFIOS 

  

 A revolução industrial modificou a estrutura física e social de diversas economias 

capitalistas, com transformações na produção de bens e serviços e com evolução do progresso 

tecnológico. A permanência desse modelo de desenvolvimento exige uma população cada vez 

mais qualificada.  Começa-se então a haver maior participação dos Governos no campo 

educacional de diversos países, com vistas a promover as habilidades cognitivas da sua 

população. Contudo, no Brasil a preocupação com a qualificação de sua população manteve-

se limitada durante muito tempo (BEDIN; BRABO, 2010). 

 

 

3.1 Educação básica no Brasil 

 

Durante o período colonial (1500-1822) a educação no Brasil era praticamente 

oferecida apenas pela Igreja Católica, no âmbito da sociedade civil. Aos padres jesuítas cabia 

a catequização dos índios, nas aldeias; a formação do clero, nos seminários; e a escolarização 

dos filhos da elite, nos colégios reais (OLIVEN, 2002). Com a Proclamação da 

Independência, em 1822, e a criação de uma Constituição em 1824, o ensino primário passa a 

ser gratuito para toda a população. Contudo, nesse período, a educação ainda não era vista, 

pelo Brasil, como uma ferramenta de desenvolvimento econômico, onde toda a população 

devia ser inclusa e que deveria ser incentivada em prol do benefício econômico do país. Mas 

sim, como um elemento que além de reproduzir ideologias servia para definir as classes 

sociais, sendo, portanto, um meio de ascensão social, prestígio e exclusão social em um 

ambiente agroexportador que prevaleceu até a década de 1930 (OEI/ MEC, 2002; BEDIN; 

BRABO, 2010, BITTAR; BITTAR, 2012).  

 

No transcorrer desse período, o Brasil tinha uma base econômica rural-agrícola que 
se encontrava em crise. Mesmo assim, o cultivo do café deu fôlego à economia, que 
passou a ser urbano-agrícola-comercial. Ainda que houvesse crescimento 
econômico, pouco se investiu na instrução primária, que ainda era constituída de 
aulas de leitura, escrita e cálculo, e não alcançava a população em idade escolar. A 
maioria dos brasileiros era composta por trabalhadores livres, escravos e 
semiescravos, os quais não permaneciam na escola ou nem chegavam a ingressar 
nela. A exclusão, portanto, já se dava desde o início da escolarização. A camada 
média da população, composta por militares, comerciantes, funcionários públicos e 
pequenos proprietários de terras, é quem realmente fazia pressão para que fossem 
abertas mais escolas, pois entendiam que a escolarização representava a 
oportunidade de ascensão social (BEDIN; BRABO, 2010, p. 186). 
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A reorientação da economia brasileira para o seu processo de industrialização na 

década de 1930 começa a mudar esse quadro. A criação do Ministério da Educação e Saúde 

(1930) e da proposta de um Plano Nacional de Educação na Constituição de 1934 mostra o 

empenho do Governo no desenvolvimento do ensino no Brasil, inclusive tornando, além de 

gratuito, obrigatório o ensino primário (OEI/ MEC, 2002; BITTAR; BITTAR, 2012). 

Na Constituição de 1937, surge o ensino profissionalizante, com obrigatoriedade da 

criação de escolas de aprendizagem por parte das indústrias e dos sindicatos, para os 

funcionários e seus filhos (OEI/ MEC, 2002). Contudo, condições adversas, como pouca 

disponibilidades de escolas na área rural – onde se localizava a maioria da população – se 

tornou um dos elementos que favoreceram a permanência do caráter elitista da escolarização, 

sobretudo no ensino secundário e profissional. A obrigatoriedade do ensino profissionalizante 

foi revogada em 1982 com a Lei 5.692/71 (BEDIN; BRABO, 2010). 

A Tabela 1 mostra alguns aspectos da população brasileira nos decênios de 1900 a 

1950. 

 

Tabela 1: Indicadores demográficos e taxa de alfabetização no Brasil, 1900/1950 
Indicadores 1900 1920 1940 1950 

População Total 17.438.434 30.635.605 41.236.315 51.944.397 
% da população urbana 10 16 31 36 
% de analfabetos (15 anos ou mais) 65,3 69,9 56,2 50 
Fonte: Adaptado de Lourenço Filho, 1970 apud OEI/MEC, 2002. 

 

 Os dados revelam uma pequena melhora nos indicadores de alfabetização. Enquanto a 

população mais que dobrou no período de 1900 a 1950, esse aumento foi acompanhado pela 

elevação da população urbana e diminuição do percentual de analfabetos em 15,3 pontos 

percentuais. Contudo, a taxa de analfabetismo ainda era elevadíssima, com 50% da população 

em 1950 ainda sem instrução. 

Mudanças mais expressivas no âmbito educacional são verificadas após a implantação 

em 1961 da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 4.024/61). 

A criação da LDB estava prevista na constituição de 1946, mas somente após muitos debates 

esse lei foi criada (OEI/ MEC, 2002; BEDIN; BRABO, 2010; BITTAR; BITTAR, 2012). 

Entre os dispositivos da lei constava que os serviços educacionais poderiam ser prestados 

tanto pelo setor público quanto pelo setor privado em todas as esferas de ensino, podendo a 

iniciativa privada ser subsidiada pelo Governo. A estrutura de ensino continuou a mesma da 

constituição anterior – que consistia no ensino pré-escola (composto por três anos), primário 
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(quatro anos), ensino médio (subdividido em ginasial, com quatro anos, e colegial, três anos) 

e ensino superior (OEI/ MEC, 2002). 

Com o empenho do Estado, observa-se uma melhora nas taxas de alfabetizados, 

conforme mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Indicadores demográficos e taxa de alfabetização no Brasil, 
1950/1970 

Indicadores 1950 1960 1970 
População Total 51.944.397 70.119.071 94.501.554 
% da população urbana 36 46 56 
% de analfabetos (15 anos ou mais) 50 39,5 33,1 
Fonte: Adaptado de Lourenço Filho, 1970 apud OEI/MEC, 2002. 

 

Os dados revelam que, paradoxalmente, a educação se expandiu em meio a Ditadura 

Militar. O crescimento demográfico foi acompanhado por um aumento da população urbana e 

diminuição das taxas de analfabetismo, que cai para 33,1% em 1970. 

Uma explicação para essa expansão pode estar no fato de que para o Brasil crescer, de 

acordo com as propostas do Governo, eram necessárias condições mínimas de escolarização, 

mesmo em meio a represálias3. Todavia, a expansão da quantidade de escolas públicas veio 

acompanhada pelo rebaixamento da qualidade do ensino. Contudo, “se no passado a escola 

pública brasileira era tida como de excelente qualidade, não se pode esquecer que essa 

qualidade implicava na exclusão da maioria” (BITTAR; BITTAR, 2012, p. 162). 

Até a década de 1970, o sistema de educação brasileiro era subdividido em quatro 

níveis, em que a obrigatoriedade era atribuída apenas ao nível primário, composto por quatro 

anos.  Com a implementação da segunda LDB em 1971 (Lei 5.692/71) e da terceira em 1996 

(Lei 9.394/96), a estrutura básica dos níveis de ensino passou por algumas modificações (OEI/ 

MEC, 2002; BEDIN; BRABO, 2010). As principais seguem destacadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Estrutura do sistema educacional Brasileiro 

Anterior a Reforma de 1971 

Nível Duração Faixa etária 

Pré-escola     3 anos De 4 a 6 anos 
Escola primária 
(Obrigatória)  

4  anos De 7 a 10 anos 

Ginásio 
  

4  anos De 11 a 14 anos 

Colégio 
  

3 anos De 15 a 17 anos 

Ensino Superior   Variável Após 17 anos 

    
(Continua) 

                                                           
3 O Governo militar repreendia qualquer ideologia que fosse contrária ao regime vigente. A educação tem papel 
importante na formação de pensamentos críticos. 
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Quadro 1: Estrutura do sistema educacional Brasileiro 

Após a Reforma de 1971 

Nível Duração Faixa etária 

Pré-escola     3 anos De 4 a 6 anos 

1º Grau (Obrigatório) 
 

8  anos De 7 a 14 Anos 

2º Grau 
  

3 anos De 15 a 17 anos 

Ensino Superior   Variável Após 17 anos 

Após a Lei Nº 9.394/96 

Nível Duração Faixa etária 

  
Educação Infantil 

Creche 4 anos De 0 a 3 anos 

Educação Pré-escola 3 anos De 4 a 6 anos 

Básica Ensino Fundamental (Obrigatório) 8  anos De 7 a 14 anos 

  Ensino médio 3 anos De 15 a 17 anos 

Educação 
Cursos por área 

  
Variável Após 17 anos 

Superior   
Fonte: OEI/MTE, 2002. 

 

A partir da Constituição de 1988, a educação básica ficou a cargo dos estados e 

municípios, sendo o ensino médio prioridade dos estados. Os investimentos desses entes em 

educação devem corresponder a 25% das receitas auferidas através da arrecadação de 

impostos e de transferências diretas (VELOSO, 2011). 

A estrutura de ensino adotada a partir da LDB de 1996 envolve uma nova faixa etária, 

as crianças de 0 a 3 anos que agora podem participar de atividades didático pedagógicas nas 

creches. A LDB de 1996 vem sofrendo alterações desde a sua instituição. Uma delas é a 

duração do número de anos no ensino fundamental (Lei 11.274/06), que passou de 8 para 9 

anos, com obrigatoriedade a partir dos seis anos de idade. O prazo para a adoção das 

propostas estabelecidas na Lei 11.274/06 foi de quatro anos, portanto a adequação a nova Lei 

seria feita até 2010 (BEDIN; BRABO, 2010). 

A educação básica no Brasil tem tido grandes avanços ao longo das últimas décadas. 

As taxas de analfabetismo da população com 15 anos ou mais no Brasil têm apresentado uma 

trajetória de queda. O Gráfico 1 mostra que a taxa de analfabetismo, que era de 11,5% em 

2004, caiu para 8,3% em 2014. De acordo com o IBGE (2015), o percentual de 2014 

corresponde a uma população de 13,3 milhões de analfabetos, sendo que a maior parcela de 

analfabetos (16,6%) está localizada na região Nordeste do país. Já as menores taxas são 

encontradas na região Sul (4,4%) seguida pelo Sudeste (4,6%). 

A maior proporção de analfabetos, cerca de 23,1%, é relativa à população idosa, com 

60 anos ou mais; e, em segundo lugar está a população com idade entre 40 e 59 anos (9,2%) 

(IBGE, 2015). 



 

Gráfico 1: Taxa de analfabeti

Fonte: Adaptado do IBGE, 2015b.

* Ano de censo - PNAD não realizada.
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 Gráfico 2: Número de matrículas na educação básica por dependência administrativa, Brasil

       Fonte: MEC/INEP/DEED, 2017. 
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 Conforme veremos mais adiante, o setor privado é predominante no fornecimento de 

vagas no ensino superior. Há uma inversão também em termos de qualidade. Enquanto a 

qualidade da educação básica é majoritariamente maior nas instituições de ensino privadas 

(SAMPAIO; GUIMARÃES, 2009), na educação superior a qualidade do ensino público 

supera o das IES privadas (BARROS, 2015).  

 Dados do INEP (2015), mostram que o IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), que mede a qualidade da educação básica a cada dois anos, mostram que 

em 2013 (em 2015) esse índice era de 4.9 (5.3) nos anos iniciais da educação fundamental 

pública, contra 6.7 (6.8) da educação privada. Nos anos finais da educação fundamental esses 

índices foram menores, sendo de 4.0 (4.2) no ensino público e 5.9(6.1) no privado. No ensino 

médio o IDEB foi ainda mais baixo, 3.4 (3.5) na educação pública e 5.4 (5.3) na privada. 

 Com respeito a educação superior, o IGC4 (Índice Geral de Cursos Avaliados da 

Instituição), que considera indicadores de qualidade satisfatória aqueles iguais ou superiores a 

3 (de um total de 5), mostra que para o ano de 2015 86,7% das IES públicas estavam dentro 

dessa margem, contra 84,5% das IES privadas. Do percentual atribuído às IES públicas, 

53,7% correspondem ao conceito 3, 28% ao 4 e 4,9% ao 5. Dos 84,5% das IES privadas, 

68,9% refere-se ao conceito 3, 15% ao conceito 4 e 0,6% ao conceito 5. 

 A demanda pela educação básica privada é predominante nas famílias com melhores 

condições financeiras, o que acaba aumentando as chances dos filhos dessas classes, ao 

completarem a educação básica em uma instituição de ensino privado, ocuparem uma vaga 

em uma IES pública (SAMPAIO; GUIMARÃES, 2009).  

 Quando se observa a distribuição dessas matrículas por modalidade de ensino e sexo, 

representados no Gráfico 3, percebe-se que a grande maioria dos estudantes da educação 

básica em 2014 estão matriculados no ensino regular e apenas pequena parcela da população 

nas demais modalidades. Não há diferenças significativas entre a população do sexo 

masculino e feminino nas modalidades apresentadas, embora o número de mulheres esteja um 

pouco abaixo do número de homens. 

 

 

 

                                                           
4 O IGC é calculado por IES e leva em conta a média dos CPC (Conceito Preliminar de Curso) dos cursos 
avaliados da instituição, nos três anos analisados, ponderada pelo número de matrículas, leva em conta também a 
média dos conceitos da avaliação trienal da CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu, ponderada 
pelo número de matrículas. No caso de IES sem programas de pós-graduação stricto sensu avaliados pela 
CAPES, o IGC é a média ponderada dos CPC de seus cursos de graduação. 



 

Gráfico 3: Número de matrículas por modalidade de ensino, segundo o sexo, Brasil 
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3.2 Educação superior no Brasil
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: Número de matrículas por modalidade de ensino, segundo o sexo, Brasil 

Levando em conta que a modalidade educação de jovens e adultos comporta aquelas 
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fundaram as primeiras universidades em seus domínios. Universidade Autônoma de Santo 

Domingo (1538 - Republica Dominicana), Universidade Nacional Autônoma do México 

(1551 - México), Colégio Universitário de Santo Tomas (1562 - Colômbia), Universidade 

Nacional de Córdoba (1613 – Argentina), Universidade de Harvard (1636 - Estados Unidos) e 

Université Laval (1663 – Canadá) são alguns exemplos (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2015). 

O Brasil, por sua vez, era uma colônia de Portugal e, até o início do século XIX não 

tinha fundado nenhuma universidade. Portanto, os filhos da elite brasileira da época que 

tivessem interesse em possuir ensino superior teriam que estudar na Universidade de 

Coimbra, em Portugal, que possuía formações nas áreas de teologia, direito canônico, direito 

civil, medicina e filosofia (OLIVEN, 2002).  

Com as invasões napoleônicas em Portugal e a fuga da família Real para o Brasil em 

1808, há uma pressão por parte da elite local para a implementação de uma universidade no 

Brasil. Em contrapartida essa classe se disporia a conceder ajuda financeira para sua 

manutenção. Embora não se tenha fundado de fato uma universidade na Capital Salvador, 

houve a criação do curso de cirurgia, anatomia e obstetrícia. Quando da transferência da 

capital para o estado do Rio de Janeiro, na nova capital foram criados uma Escola de Cirurgia, 

Academias Militares, a Escola de Belas Artes, o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o 

Jardim Botânico (OLIVEN, 2002). 

No período regencial foi criado um curso de direito em Olinda/PE e outro em São 

Paulo/SP. Já no segundo reinado criou-se a Escola de Minas, com cursos nas áreas de 

engenharia e arquitetura (OLIVEN, 2002). 

Contudo, as primeiras faculdades brasileiras além de serem formadas por cursos 

isolados, descaracterizando o título de universidades, estavam em localidades privilegiadas e 

tinham um caráter bastante elitista.  

A primeira universidade propriamente dita do Brasil foi a Universidade do Rio de 

Janeiro (depois transformada em Universidade do Brasil), composta por vários cursos pré-

existentes voltada mais para o ensino e em detrimento da pesquisa. Essa universidade 

preserva os traços elitistas dos cursos anteriores. 

Com a criação do Ministério da Educação em 1931, o Governo passa a viabilizar o 

fornecimento do ensino superior tanto pelo setor público, quanto pela iniciativa privada. 

Contudo, o foco do Governo era, sobretudo, a formação de professores para o ensino 

secundário, em detrimento dos cursos voltados para a pesquisa. As universidades criadas a 

partir de então deveria ter, obrigatoriamente, três dos seis cursos a seguir: direito, medicina, 

engenharia, educação, ciências e letras. 
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Três anos mais tarde, é criada a Universidade de São Paulo (USP), pelo Governo do 

estado de São Paulo. Essa universidade foge um pouco da ótica do Ministério da Educação na 

época, ao procurar desenvolver um centro de pesquisa do Brasil (com o apoio de professores 

pesquisadores estrangeiros).  

A partir dos anos 1950, o Governo vigente identifica o desenvolvimento de uma 

política mais comprometida com o incentivo ao desenvolvimento da ciência e da pesquisa 

como elemento necessário para uma nação desenvolvida. Para tanto, foram criadas diversas 

agências de fomento à pesquisa e a ciência, das quais valem citar a criação do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ambos de 1951 (BITTAR; BITTAR, 

2012; HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2015). 

Um grande salto na criação de instituições de ensino em todos os níveis se deu no 

século XXI, reflexo da criação do I Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência de 2001 

a 2010 (UNESCO/CNE/MEC, 2012; CHIARINI, VIEIRA, 2012). 

Dentre os principais objetivos do I PNE destacam-se: 

 

i) a elevação global do nível de escolaridade da população; ii) a melhoria da 
qualidade do ensino em todos os níveis; iii) a redução das desigualdades sociais e 
regionais, no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; 
e iv) a democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades, 
escolar e local, em conselhos escolares ou equivalentes (UNESCO/CNE/MEC, 
2012, p. 16). 

 

O I PNE foi aprovado pela Lei nº 10.172/2001 com 295 metas para educação, das 

quais 35 delas eram destinadas as Instituições de Ensino Superior (IES), e dentre as quais 

constavam a democratização do acesso ao ensino superior, com aumento da oferta de vagas 

em todo o território nacional, sobretudo para as pessoas com idade entre 18 e 24 anos (tendo 

como meta assegurar o acesso à educação superior de pelo menos 30% das pessoas nessa 

faixa etária de 2001 a 2010) e diversificação do sistema de ensino, estimulando a 

implementação de instituições de Educação a Distância (EAD) (UNESCO/CNE/MEC, 2012). 

O I PNE também se propunha a promover o desenvolvimento de políticas de expansão 

de IES procurando equalizar as disparidades de oferta entre as regiões; ampliação da educação 

tecnológica (através dos Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs e dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFETs); ampliação do financiamento 

aos estudantes a partir de novas políticas de financiamento, a exemplo do Programa 
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Universidade para Todos (PROUNI) e do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino 

Superior (FIES); fomento às políticas e aos programas de inclusão e de ações afirmativas – 

com adoção de sistemas de cotas e adequação da infraestrutura institucional facilitando o 

acesso para pessoas com deficiências; programa para a formação de professores da educação 

básica, tendo em vista que o desempenho e o acesso ao ensino superior requer a efetivação da 

educação básica (UNESCO/CNE/MEC, 2012). 

No Brasil, a maioria das IES são privadas (devido a falta de recursos para expansão 

das IES públicas) e o número de evasões nessas  IES também é elevado, visto que o ensino na 

iniciativa privada requer desembolsos mensais. Assim, quando há um esgotamento das 

condições financeiras das famílias, isso se reflete na evasão escolar (UNESCO/CNE/MEC, 

2012). 

Indivíduos de baixa renda e que estudaram em escolas com nível de aprendizagem 

inferior, além de, em muitos casos, não possuírem informações necessárias para fazer 

melhores escolhas de cursos superiores, acabam muitas vezes procurando cursos menos 

competitivos e menos desafiadores, e isso se reflete em altas taxas de desistências nas IES ou 

até mesmo a permanência por período além do previsto para o término do curso (BAUM; 

MA; PAYEA, 2013). 

Dados do INEP (2014) mostram que 87,4% das IES brasileiras em 2014 eram privadas 

e apenas 12,6%  públicas, desse percentual de IES públicas 4,5% eram federais, 5% estaduais 

e 3,1% municipais (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Percentual de instituições de educação superior por categoria administrativa, Brasil, 

2014 

 
 

                       Fonte: INEP, 2014 
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 A pouca participação dos entes públicos na garantia de acesso à educação superior 

pública fica bastante clara quando se verifica o número de matrículas em cursos de graduação 

nas IES públicas. Como mostra o Gráfico 5, 75% dos matriculados no ensino superior em 

2014 estudavam em IES particulares, o que corresponde a mais de 5,8 milhões de estudantes. 

As IES públicas por sua vez eram responsáveis por apenas 25%  das matrículas do ensino 

superior. Desse percentual, 15% (1.180.068) eram de matrículas em IES federais, 8% 

(615.849) em estaduais e 2% (165.085) em municipais. 

 

Gráfico 5: Número de matrículas em cursos de graduação por categoria administrativa,  

           Brasil - 2014 

 

 Fonte:  Elaborado a partir de dados do MEC/INEP/DEED, 2014. 

 

 A grande maioria dos estudantes matriculados em IES privadas possuem rendas 

elevadas e são alunos pagantes. Contudo, o Governo Federal tem trabalhado no sentido de 

aumentar o acesso de estudantes de baixa renda nas IES privadas. Através do ProUni 

(Programa Universidade para Todos), o Governo Federal converte isenções tributárias em 

bolsas de estudo para alunos de baixa renda que concluíram o ensino médio na rede pública 

de ensino ou como bolsistas em escolas particulares. As bolsas integrais são destinadas a 

estudantes com renda per capita de até 1,5 salários mínimos e as bolsas parciais (50% do 

valor da mensalidade) para estudantes com renda per capita de até três salários mínimos 

(MEC, 2017).  

 A proporção de bolsas varia de acordo com o tipo de instituição. A proporção nas 

instituições filantrópicas é de uma bolsa para cada nove alunos pagantes. Já nas instituições 

sem fins e com fins lucrativos é concedida uma bolsa para cada onze alunos pagantes. A 
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proporção de bolsas deve ser igual para todos os cursos. Para concorrer a essas vagas, os 

estudantes devem ter feito o ENEM e atingirem a média definida pelo MEC (MEC, 2017). 

 Em 2014, o ProUni ofertou 131.636 bolsas integrais e 59.989 bolsas parciais no 

primeiro semestre do ano e, no segundo semestre, 73.601 bolsas integrais e 41.500 bolsas 

parciais. No entanto, o número de vagas nas IES privadas destinadas aos bolsistas está muito 

aquém da demanda. Em 2014, 1.259.285 estudantes se inscreveram no ProUni no primeiro 

semestre e 653.992 no segundo semestre (SISPROUNI, 2017). 

 O ProUni, juntamente com o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), o SISU 

(Sistema de Seleção Unificada), o REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e os IFs 

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) tem contribuindo para a expansão de 

vagas nas IES. No entanto, as vagas nas IES ainda estão muito aquém das reais necessidades. 

Assim, apesar dos avanços, a expansão do ensino superior ainda é um desafio para garantir o 

acesso de mais estudantes no ensino superior. 

 Das IES cerca de 83,9% eram Faculdades em 2014, mas contavam com um percentual 

de matrículas de apenas 28,6% de estudantes de graduação. Enquanto isso, as universidades, 

que representavam apenas 8,2% das IES, respondiam por 53,2% das matrículas no nível de 

graduação (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Número de instituições de educação superior e número de matrículas em 
cursos de graduação, por organização acadêmica, Brasil - 2014 

Organização Acadêmica 
Instituições Matrículas graduação 

Total % Total % 
Total 2368 100 7828013 100 
Universidades 195 8,2 4167059 53,2 
Centros Universitários 147 6,2 1293795 16,5 
Faculdades 1986 83,9 2235197 28,6 
IFs CEFETs 40 1,7 131962 1,7 
Fonte: INEP, 2014 

 

O número de matrículas em IES em cursos de graduação e sequenciais apresentou um 

comportamento ascendente de 2003 a 2014, superando 7,8 milhões de matrículas em 2014, 

conforme se verifica no Gráfico 6. De 2003 para 2014, as matrículas nas IES aumentaram 

cerca de 96,5% e cerca de 7,1% em 2014 em relação ao ano anterior. 
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Gráfico 6: Número de matrículas na educação superior (Graduação e  Sequencial), Brasil, 

2003/2014 

 

 

Os docentes com maiores graus de formação encontram-se na rede pública de ensino, 

embora o número de professores com mestrado e doutorado também tenha aumentado na rede 

de ensino privada (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Participação Percentual de funções docentes na educação superior, por categoria 

administrativa, segundo o grau de formação - Brasil – 2003-2014 

 

 
Fonte: INEP, 2014 

 

Os dados revelam que 55,8% dos docentes da rede pública possuem doutorado contra 

apenas 19,8% da rede privada. O número de mestres por sua vez conta com um percentual 

maior na rede privada (47%) do que nas IES públicas (28,8%). O número de docentes que 

possuem até especialização tem apresentado uma trajetória descendente desde 2003, tanto nas 

IES públicas quanto privadas, tendo em 2014 apresentado um percentual de 15,4% na 

primeira e 33,2% na segunda. 
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O I PNE contribuiu para a expansão das matrículas nas IES. Contudo, não conseguiu 

atingir a meta de 30% dos estudantes de 18 a 24 anos no período estipulado (2001-2010), 

alcançando um percentual inferior a 20% dessa população.  

Visando melhorar esses índices, o Novo PNE expõe uma série de desafios para a 

expansão do ensino superior no Brasil para os próximos anos, dentre os quais destacam-se: 

 
i. democratização do acesso, da permanência e do sucesso; ii. ampliação da rede 
pública superior e de vagas nas IES públicas; iii. redução das desigualdades 
regionais; iv. formação com qualidade; v. inclusão social; vi. qualificação dos 
profissionais docentes; vii. garantia de financiamento, especialmente para o setor 
público; viii. relevância social dos programas oferecidos; ix. estímulo à pesquisa 
científica e tecnológica (UNESCO/CNE/MEC, 2012, p. 156). 

  

A proposta do plano também prevê o fortalecimento da qualidade da educação básica, 

através do aumento da oferta e formação de professores no ensino superior, sem, no entanto, 

descuidar da qualidade (UNESCO/CNE/MEC, 2012). O Novo PNE, com vigência de 2014 a 

2024, se propõe a elevar a taxa bruta de matrículas no ensino superior, até 2024, para 50%, 

sendo 35% destinadas para os jovens com idade entre 18 e 24 anos e expandir a oferta de 

vagas nas IES públicas em pelo menos 40% (MEC/SASE, 2014).  

 

3.3 Educação superior, inovações e desenvolvimento: experiências nacionais e 

internacionais 

 

De acordo com Pillay (2011), o ensino superior foi por muito tempo negligenciado 

como fator necessário ao desenvolvimento das economias, alegando-se que esse nível de 

ensino produzia baixos retornos sociais quando comparados a outros investimentos, sobretudo 

no ensino primário e secundário, recebendo assim menos recursos públicos. O investimento 

público em educação superior era muitas vezes visto como um perpetuador das desigualdades 

econômicas e sociais. 

Mas na atualidade seu papel para o desenvolvimento é cada vez mais nítido e passa a 

fazer parte das agendas de diversas nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Os atores 

políticos estão cada vez mais conscientes da importância do ensino superior para a formação 

da economia do futuro e, dessa forma, buscam adotar políticas de educação superior que 

garantam o desenvolvimento e retornos econômicos no futuro (PILLAY, 2011; CHIARINI; 

VIEIRA, 2012; BELL, 2008).  

Boa parte do crescimento econômico mundial é resultado da velocidade das inovações. 

A capacidade de inovar, por sua vez, depende, em grande medida, dos conhecimentos 
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científicos e técnicos auferidos pela população (PILLAY, 2011; PÉREZ; ALVAREZ; 

ALVAREZ, 2012). 

Portanto, políticas que auxiliem na formação de uma mão de obra qualificada e capaz 

de se adaptar à evolução da procura por produtos cada vez mais modernos no mercado local e 

global tornam-se importantes. Ademais, o investimento em pesquisa e desenvolvimento torna-

se um elemento crucial para estimular a capacidade de inovação (PILLAY, 2011). Para tanto, 

são necessários investimentos tanto em capital humano (para transformar o potencial de 

inovação em realidades produtivas), como em capital estrutural (garantindo os meios físicos 

necessários para produzir inovações) e relacional (maior interação e troca de conhecimento 

entre as partes interessadas) (PÉREZ; ALVAREZ; ALVAREZ, 2012). 

Para Pérez, Alvarez e Alvarez, (2012), o cerne para o desenvolvimento de uma 

sociedade do conhecimento está no investimento em educação básica e educação superior de 

qualidade para ampla parcela da população, conjugada com pesados investimentos em 

ciência, tecnologia e inovação (CT&I). Pois a criatividade é precursora da inovação e a 

inovação é alimentada pelo investimento em capital humano. 

De acordo com Pillay (2011), ao formar professores bem treinados, pode-se melhorar 

a qualidade do ensino básico e superior e assim possibilitar aos graduados maiores 

oportunidades para o avanço econômico. Os médicos e outros profissionais de saúde bem 

treinados, por exemplo, podem melhorar a saúde da sociedade, refletindo no aumento da 

produtividade do trabalho. Uma boa governança e o estimulo às habilidades de liderança 

podem fornecer aos países indivíduos talentosos, necessários para estabelecer um ambiente 

político favorável ao crescimento. A criação de instituições jurídicas e políticas sólidas e 

justas, o desenvolvimento de uma cultura de trabalho e a criação de empresas, também 

exigem o conhecimento avançado e habilidades de tomada de decisão. Problemas ambientais 

e melhoramento da segurança da nação contra ameaças internas e externas, também requerem 

habilidades específicas.  

A educação, como fator importante para o desenvolvimento, deve ser orientada para 

áreas que vão contribuir para o desempenho econômico da nação (BELL, 2008). De acordo 

com a OECD (2015), os decisores políticos estão interessados, sobretudo na formação de 

cientistas e engenheiros, em virtude de sua associação direta com o progresso tecnológico, 

desempenho industrial e crescimento econômico.  

Nesse contexto as IES tornam-se um dos agentes basilares para o progresso, pois têm 

papel preponderante na formação de recursos humanos além de constituírem agente 

fomentador do avanço tecnológico, através de sua capacidade de criar e disseminar novos 
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conhecimentos e tecnologias (CHIARINI; VIEIRA, 2012). Se no passado as IES eram 

formadas basicamente pelos cursos de medicina, direito e engenharia, hoje estão muito mais 

diversificadas, com instituições politécnicas, universidades, faculdades e institutos 

tecnológicos com vistas a atender a dinâmica do mercado (PILLAY, 2011; OECD, 2015).  

Diversos estudos internacionais mostram a relação entre educação superior e 

crescimento econômico. Um estudo realizado por Holland et al. (2013) para o período de 

1982 a 2005, mostrou que Finlândia, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Suécia e Reino Unido 

apresentaram contribuições maiores do ensino superior sobre o crescimento do produto do 

que a educação básica. 

Outro estudo realizado por Jenkins (1995) mostrou que um aumento de 1% no nível 

superior teve um efeito sobre o crescimento da produção entre 0,42% e 0,63% no Reino 

Unido (PILLAY, 2011). 

Em Taiwan pesquisas mostraram que um aumento de 1% no estoque de ensino 

superior levou a um aumento de 0,35% na produção industrial; o mesmo estudo mostrou que 

um aumento de 1% no número de graduados dos cursos de engenharia ou de ciências naturais 

levou a um aumento de 0,15% na produção agrícola. Ao analisar os efeitos sobre o 

crescimento do produto de diferentes cursos, o estudo concluiu que as áreas de ciências 

naturais e engenharia tiveram maiores efeitos sobre o produto (PILLAY, 2011). 

Um estudo para o caso da África do Sul mostrou que investir em educação superior 

pode ser um mecanismo que possibilitará a aceleração da difusão tecnológica, refletindo na 

diminuição das lacunas de conhecimento e na redução da pobreza na região (PILLAY, 2011). 

Os EUA é um dos países que mais investem em PD&I. A crise de 2008, todavia, 

afetou sobremaneira o ritmo de crescimento dos países da OECD, inclusive nos EUA, e 

resultou em cortes no financiamento norte-americano em P&D e fez com que a 

competitividade do país perdesse impulso no mercado internacional. Contudo, os EUA 

permanece como maior centro de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com 

investimentos de aproximadamente USD 429 bilhões anuais, com destaque para as altas 

tecnologias, energia e fármacos. China e Japão também investem maciçamente em P&D, com 

investimento de USD 208 bilhões e USD 147 bilhões anuais, respectivamente (NASSI-

CALÒ, 2014). O crescimento produtivo dos EUA em 2010 apresentou uma trajetória 

ascendente, sinalizando uma recuperação da crise, muito embora as taxas de crescimento 

ainda estejam abaixo daquelas alcançadas antes da crise. 

Os países BRIICS (Brasil, a Rússia, Índia, Indonésia, República Popular da China e 

África do Sul) também têm se empenhado no desenvolvimento de CT&I para se tornarem 
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competitivos, com destaque para China e Índia; procurando intensificar o acesso ao ensino 

superior em seus territórios. 

De acordo com estudos do MIT citados por Pillay (2011), as economias locais 

prosperam à medida que as empresas ali instaladas conseguem adaptar-se a novos mercados e 

a oportunidades tecnológicas por meio da inovação em produtos, serviços e processos de 

produção. 

As IES precisam compreender melhor seu papel como agente propiciador da evolução 

das capacidades tecnológicas e necessidades das firmas, particularmente em relação aos seus 

programas profissionais e ocupacionais, contribuindo para a capacidade das empresas 

desenvolverem novas tecnologias e conhecimento de mercado e aplicá-los de forma eficaz. 

Para tanto, torna-se necessário direcionar o foco para a aprendizagem organizacional 

estreitando as relações das universidades com as firmas, os intermediários setoriais, o 

Governo e outros produtores de conhecimento (CALMANOVICI, 2011; PILLAY, 2011; 

CHIARINI; VIEIRA, 2012; KRUSS et al., 2015). 

As IES não podem mais se preocupar simplesmente com a qualidade formal de seus 

programas, devem também ter como objetivo buscar soluções dos problemas mais 

importantes relacionados à sociedade (KRUSS et al., 2015). 

As IES podem contribuir com a comunidade local por várias vias: a) educação e 

treinamento; b) estoque de conhecimento (publicações, patentes, outros); c) desenvolver e/ ou 

buscar soluções de problemas relacionados à ciência e tecnologia; e d) realização de eventos e 

debates que abordem e apontem soluções para o desenvolvimento e novas oportunidades de 

mercado (PILLAY, 2011).  

Além disso, podem ajudar na adaptação de conhecimento e tecnologias importadas às 

necessidades locais; integrar áreas de atividades tecnológicas na região, quando essas estão 

desagregadas; e aproveitar o conhecimento científico local em benefício dos setores 

produtivos (PILLAY, 2011). 

As empresas americanas multinacionais Cisco, Google e Yahoo são três exemplos de 

sucesso da interação entre IES e firmas. Essas empresas cresceram a partir de pesquisas da 

Universidade de Stanford (PILLAY, 2011). Porém, mesmo nos EUA, onde se concentra 

grande parte das patentes de universidades, essa relação ainda é pouco representativa (CRUZ, 

2010; PILLAY, 2011). 

O caso do Brasil é ainda mais delicado.  De acordo com Relatório da OECD (2015), o 

nível de capital humano do Brasil, apesar dos avanços, ainda está muito abaixo dos padrões da 

OCDE, sobretudo no ensino médio e superior.  Além disso, de acordo com Chiarini e Vieira 
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(2012), é provável que o Brasil não esteja investindo suficientemente na formação de 

profissionais capazes de competir em mercados avançados em CT&I. 

Flório (2015) destaca que enquanto no Brasil o investimento no ensino superior por 

aluno é de cerca de US$ 11 mil aluno e, em se tratando de P&D, o investimento é menos de 

US$ 1 mil por aluno; nos EUA esses montantes são de US$ 26 mil por estudante e US$ 3 mil 

em P&D por aluno.  

Além do baixo investimento, grande parte das IES brasileiras não são direcionadas 

para a produção científica e tecnológica. Dentre as IES privadas, que são a maioria no Brasil, 

são raras as que se dedicam a pesquisa científica, ficando a cargo das instituições públicas 

esse papel. Por sua vez, nas IES públicas a produção científica está presente com mais 

intensidade nas universidades federais, em detrimento das demais (CHIARINI; VIEIRA, 

2012). 

Além do mais, a expectativa de que grande parte das pesquisas acadêmicas sejam 

aplicadas no setor produtivo é muito baixa, ou seja, há uma lacuna entre a produção científica 

e a inovação tecnológica efetiva. Assim, os elos entre universidade-empresa-Governo são 

enfraquecidos (CALMANOVICI, 2011; CHIARINI; VIEIRA, 2012). 

As principais parcerias das firmas rumo às inovações cooperadas são com seus 

fornecedores e consumidores, pouco se beneficiando dos investimentos feitos pelo Governo 

em instituições de ciência e tecnologias (CALMANOVICI, 2011).  

Ademais, de acordo com Chiarini e Vieira (2012), o investimento em educação 

superior é muito pouco distribuído entre as áreas do conhecimento sem, no entanto, priorizar 

as áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Conforme os autores, a formação de 

estudantes no ensino superior brasileiro está concentrado nas áreas humanas e sociais 

aplicadas.   

Esses argumentos corroboram com as pesquisas da UNESCO, CNE e MEC (2012, p. 

38), que mostram que: 

 

Tivemos um crescimento da produção científica exponencial na presente década, em 
um ritmo três vezes maior do que a média mundial. Contudo, se a ciência vai bem, 
por outro lado assistimos a uma performance declinante com respeito ao número de 
patentes depositadas no exterior. Esse gap entre pesquisa básica e pesquisa aplicada 
se dá em razão de a maior parte dos pesquisadores brasileiros estarem inseridos em 
universidades, enquanto um diminuto número está alocado no setor empresarial; ou 
seja, essa divisão se deve, sobretudo, pelo ainda incipiente envolvimento do mundo 
empresarial privado em nosso país com respeito aos temas de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PD&I). Nessa direção, é urgente reverter essa relação 
– a exemplo do que acontece hoje nos países desenvolvidos –, trabalhando de forma 
ainda mais profícua a consolidação de um ambiente de inovação. 
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Assim, esses órgãos enfatizam a necessidade do empenho em PD&I em setores 

estratégicos e traça algumas metas necessárias: 

 

1. expansão e consolidação do Sistema Nacional de CT&I (com vistas a expandir, 
integrar, modernizar e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação); 2. promoção da inovação tecnológica nas empresas (para intensificar as 
ações de fomento para a criação de um ambiente favorável à inovação nas empresas 
e ao fortalecimento da política de desenvolvimento produtivo); 3. PD&I em áreas 
estratégicas (com o fortalecimento das atividades de pesquisa e inovação em áreas 
estratégicas para a soberania do Brasil, como os setores aeroespacial e nuclear, entre 
outros); e, finalmente, 4. CT&I para o desenvolvimento social (buscando promover 
a popularização e o aperfeiçoamento do ensino de ciências nas escolas, bem como a 
difusão de tecnologias para a inclusão e o desenvolvimento social) 
(UNESCO/CNE/MEC, 2012, p. 38). 

 

São definidas como áreas estratégicas para o desenvolvimento aquelas que apresentam 

dinamismo crescente e sustentável; que são objeto de altos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento também em outras nações; que estimulam e geram novas oportunidades de 

negócios; que sejam importantes para o crescimento produtivo do país e que gerem vantagens 

comparativas, entre outros benefícios (CHIARINI; VIEIRA, 2012).  

Os setores identificados pela OECD (2015) como sendo os mais intensivos em P&D 

são: farmacêuticos, de computador, produtos eletrônicos e óticos, aeronaves, veículos 

espaciais, edição de softwares e serviços científicos de P&D. 

Chiarini e Vieira (2012) subdividem esses segmentos em dois grupos. O primeiro 

grupo corresponde às opções estratégicas: semicondutores e bens de capital (ligados a 

engenharia), software (relacionado a engenharia e computação), e fármacos (ciências 

biológicas). O segundo grupo é formado por atividades portadoras de futuro: biotecnologia e 

nanotecnologia (multidisciplinar) e biomassa (ciências agrárias). Vale salientar, porém, que 

embora o desenvolvimento desses segmentos estratégicos sejam predominantes nas áreas do 

conhecimento especificados, nada impede dos mesmos serem desenvolvidos em outras áreas 

do conhecimento. 

Os grandes destaques do caso brasileiro são a Embraer e a Petrobrás; nas ciências 

biológicas a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e o Instituto Butantan, dois grandes centros 

que envolvem pesquisas científicas e aplicadas na produção de certos fármacos; no 

agronegócio destacam-se organizações como a Embrapa, o Instituto Agronômico de 

Campinas, além de diversas Organizações de Pesquisa Agropecuária (OEPs), que têm 

contribuído para avanços na competitividade brasileira (CRUZ, 2010). 

 Outros organismos como o IMPA (Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada), o CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas), o LNLS (Laboratório Nacional 
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de Luz Síncrotron), o LNBio (Laboratório Nacional de Biociências), o CTBE (Laboratório 

Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol), o INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia), o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o IPT (Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas) de São Paulo têm dado bastante contribuição em suas respectivas 

áreas. Esses Institutos desenvolvem pesquisas nas áreas de energia, bioenergia, petróleo, 

exploração e uso do espaço, Amazônia, Atlântico Sul, Antártida, fármacos e vacinas. 

Contudo, muitos avanços ainda devem ser feitos na área de CT&I no Brasil. Dentre os setores 

que mais inovam no Brasil estão o eletrônico e de fármacos, no entanto, esses setores 

encontram-se sub-representados (CRUZ, 2010). 

De acordo com Chiarini e Vieira (2012), as áreas de ciências sociais aplicadas, 

ciências humanas e linguística, letras e artes não são consideradas áreas estrategicamente e 

diretamente relacionadas ao desenvolvimento produtivo e técnico-científico do Brasil. 

Contudo, não se pode menosprezar a contribuição dessas áreas em outros campos de estudo, 

como o regional, histórico, econômico e social. 

O CNPq divide as áreas do conhecimento em 8 categorias, conforme lista a Tabela 4. 

Com base nessas informações, em 2014, 21,53%, dos pesquisadores do CNPq atuavam na 

área de ciências humanas, correspondendo ao maior percentual. Dos pesquisadores alocados 

nas áreas consideradas de caráter estratégicos, 10,7% eram das ciências biológicas, 12,59% da 

engenharia e computação, 11,4% das ciências agrárias e 9,15% das ciências exatas e da terra, 

conforme destaca a Tabela 4. 

 

Tabela 4: Distribuição do número de linhas de pesquisa, de grupos e de pesquisadores, segundo a grande 
área predominante nas atividades do grupo, 2014. 

Grande área do conhecimento 
Linhas de 
Pesquisa 

Grupos de 
Pesquisa 

Pesquisadore
s 

Pesquisadores em (%) 

Ciências Humanas 23885 7408 63296 21,53 

Ciências da Saúde 21196 5609 47069 16,01 

Engenharia e Computação 21919 4676 37008 12,59 

Ciências Sociais Aplicadas 14793 4841 36600 12,45 

Ciências Agrárias 16763 3292 33524 11,40 

Ciências Biológicas 17086 3650 31462 10,70 

Ciências Exatas e da Terra 16552 3494 26901 9,15 

Linguistica, Letras e Artes 6960 2454 18131 6,17 

Total 139154 35424 293991 100 
Fonte: CNPq, 2014 
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O número maior de pesquisadores alocados na área de ciências humanas pode estar 

associado ao fato de que os custos de investimento em infraestrutura e equipamentos nessa 

área serem bem menores (CHIARINI; VIEIRA, 2012). 

De acordo com Calmanovici (2011, p. 202), “Somente com uma agenda focada no 

mercado e nos grandes desafios tecnológicos da indústria nacional é que asseguraremos o 

desenvolvimento econômico e social brasileiro”. 

O apoio estatal voltado para P&D deve seguir três óticas principais: a) política de 

encomendas tecnológicas e contratos; b) incentivos fiscais; e c) suporte ao desenvolvimento 

de infraestrutura de pesquisa (CRUZ, 2010). 

Alguns programas foram criados ligados à CT&I, como a Lei da Inovação 

(10.973/04), Lei do Bem (11.196/05) e os Fundos Setoriais – sendo o primeiro deles voltado 

para o setor de petróleo e gás natural, em 1997 (CALMANOVICI, 2011; CHIARINI; 

VIEIRA, 2012). De acordo com o Relatório da OECD (2015), o apoio do Governo à inovação 

empresarial, por meio de apoio direto e créditos fiscais à P&D, aumentou de forma 

consistente ao longo dos anos. Contudo, muitos ainda são os desafios. 

O cenário macroeconômico causa grandes influências na construção de bases sólidas 

para o desenvolvimento da CT&I; conforme destaca Calmanovici (2011, p. 203):  

 
O tema deve ser considerado também sob uma perspectiva macroeconômica que 
pode ser determinante nesse caso. O Brasil não apresenta, ainda, as condições ideais 
para investimentos importantes em atividades de risco intrínseco como inovação. 
Temos que reconhecer nossas limitações em função das altas taxas de juros, do 
câmbio valorizado e da elevada carga tributárias entre outros condicionantes. Prova 
disso é a preocupante perda de competitividade e queda contínua da participação de 
produtos de médio e alto valor agregado das exportações ao mesmo tempo em que a 
importância desses mesmos produtos cresce, de forma perigosa, nas importações 
brasileiras. Para emprestar energia e agilidade à inovação, será necessário pensar em 
medidas de estímulo que ajam em cada um desses aspectos elencados anteriormente. 
A inovação deve ser incentivada claramente, sem subterfúgios. O apoio à inovação, 
necessariamente no âmbito das empresas, sem detrimento dos demais parceiros 
como universidades e institutos de pesquisas públicos e privados, deve ser 
incorporado pela sociedade brasileira. Os benefícios desse processo serão revertidos 
para a própria sociedade na forma de melhores condições de vida, melhores 
empregos e mais desenvolvimento econômico. 

 

 Seguindo essa ótica, Cruz (2010) admite que um ambiente econômico instável é 

extremamente desfavorável para a consolidação de projetos de PD&I, sobretudo por conta dos 

altos custos e riscos envolvidos no projeto. 

De acordo com a OECD (2015), os obstáculos ligados à educação superior devem ser 

superados, pois a educação além de ser propulsora do crescimento econômico moderno é o 

melhor caminho para diminuir as desigualdades de renda no longo prazo. 
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Contudo, segundo a OECD (2011), o prêmio salarial para trabalhadores com ensino 

superior no Brasil, bem como em outras nações, ainda é bastante elevado, o que pode estar 

associado a escassez de oferta de trabalho qualificado frente a demanda requerida por esse 

tipo de mão de obra, que, por conseguinte, se reflete em maiores desigualdades de renda. Em 

geral, os que possuem nível superior são mais propensos a receberem altos prêmios salariais; 

por outro lado, os que não possuem têm mais probabilidade de receber prêmios salariais 

menores. 
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4. DESIGUALDADES DE RENDA E POBREZA NO BRASIL 

 

 A forma de Estado democrático de direito, cada vez mais comum em todo o mundo, 

clama por mais igualdade de oportunidades e direitos. No Brasil não é diferente, a 

Constituição de 1988 em seu Artigo 6º estabelece que “são direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. 

 O pilar da igualdade constitui-se em um conjunto de políticas econômicas e sociais 

com visão de longo prazo que contemplem os setores produtivos, o mercado de trabalho, que 

ajam no plano territorial e social, que gerem igualdade de oportunidades e redução das 

desigualdades (CEPAL, 2010). 

  

 

4.1 Relação entre desigualdade de renda e pobreza 

  

 Embora a pobreza seja originária da distribuição desigual dos recursos, desigualdade 

econômica não é sinônimo de pobreza. Pessoas que passam por momentos de pobreza 

também sofrem desigualdades, todavia, nem toda pessoa que enfrenta desigualdade é 

empobrecida (LYNCH; BAKER; CANTILLON, 2000). Uma pessoa que ganha mensalmente 

R$ 5.000,00 não é pobre, mas possui uma renda bastante desigual quando comparada a uma 

pessoa que ganha R$ 30.000,00. 

 Não existe uma ligação fixa entre desigualdade e grau de pobreza. Nem sempre a 

redução da pobreza reduz a desigualdade e não necessariamente a redução das desigualdades 

diminui a pobreza. A distinção básica entre pobreza e desigualdade é que, enquanto a primeira 

faz menção as pessoas que têm pouco para sua subsistência, a segunda alude ao fato de 

algumas pessoas terem mais recursos do que outras. 

 Contudo, comumente países que padecem de maiores desigualdades possuem uma 

proporção maior da população vivendo na pobreza. A pobreza passa a ser uma consequência 

das desigualdades quando há um grande abismo entre ricos e pobres, em que uma minoria da 

população concentra a maior parte dos rendimentos e a grande maioria da população possui 

rendas diminutas. Assim, a concentração de riqueza gera desigualdade de renda (MEDEIROS, 

2004; OCDE, 2015d).  
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 Destarte, a desigualdade só passa a ser um problema mais grave quando parcela 

significativa da população está em situação de extrema pobreza. A desigualdade de renda 

atinge em dobro os pobres, pois eles recebem a menor fatia do bolo e essa desigualdade 

diminui o crescimento, que por sua vez diminui o tamanho do bolo a ser dividido.   

 

 

4.2 Determinação da pobreza e extrema pobreza 

 

 A pobreza é multifacetada, não há como desenhar uma linha de pobreza e aplicá-la a 

todas as pessoas da mesma forma. É necessário levar em consideração características e 

circunstâncias pessoais. Fatores demográficos, biológicos e sociais podem ampliar ou reduzir 

o efeito da renda sobre cada indivíduo. Ser pobre é possuir um nível de renda que não lhe 

permita suprir certas necessidade básicas, sendo que essa varia de acordo com o ambiente ao 

qual o indivíduo está inserido (SEN, 1992; TOWNSEND, 2000).  

 Do ponto de vista econômico, Sen (2000, p. 18) assinala que a pobreza "rouba das 

pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para 

doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a 

água tratada ou saneamento básico". 

A maioria dos pobres constitui-se por mulheres com filhos. Quando elas conseguem 

superar a pobreza, seus filhos têm maior probabilidade de ascensão na vida. Contudo, caso 

elas não consigam, as chances de permanecer na pobreza se transferem de uma geração a 

outra (KOFI, 2000). 

Pela ótica da renda, existem métodos diferentes aplicados na mensuração da pobreza. 

O critério utilizado pelo Banco Mundial estabelece que a pessoa que vive com US$ 2,00 por 

dia é caracterizada como uma pessoa pobre e aquela que sobrevive com uma renda de US$ 

1,00 por dia é considerada extremamente pobre (TELES, 2014). 

 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), por sua vez, 

utiliza-se de informações sobre os custos da cesta básica por área geográfica para determinar 

uma situação de pobreza e extrema pobreza. Essa metodologia da CEPAL também é seguida 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no Brasil (TELES, 2014). 

 O Governo Federal Brasileiro, por outro lado, considera pobre a família que sobrevive 

com uma renda per capita de até meio salário mínimo. Já os extremamente pobres são 

considerados aqueles que possuem renda per capita de até um quarto do salário mínimo 

(TELES, 2014). 
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Teles (2014), contudo, considera essa última metodologia inadequada para medição da 

pobreza. Pois, há uma defasagem do salário que deveria ser verificada com periodicidade 

mais frequente devido a perda do poder de compra provocada pela inflação. Ademais, o 

salário mínimo estipulado pelo Governo está muito abaixo do necessário para suprir as 

necessidades básicas (moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, para todos os membros da família). De acordo com o DIEESE 

(2016), enquanto o salário mínimo em 2014 era de R$ 724,00 o salário mínimo necessário 

seria acima de R$ 2,7 mil. 

O DIEESE define o salário mínimo necessário através do seguinte cálculo: 

 

CCCFA ×= 3  

 

Em que CFA  corresponde ao Custo Familiar de Alimentação e CC  ao Custo da Cesta 

Básica de maior valor. 

O cálculo considera uma família composta por quatro pessoas, sendo dois adultos e 

duas crianças. O método também parte do princípio de que as duas crianças consomem o 

equivalente a um adulto (justificando o 3xCC do cálculo). 

Analisando a evolução da pobreza e extrema pobreza com base no método do IPEA, o 

Gráfico 8 mostra que, a despeito das taxas de pobreza e extrema pobreza terem diminuído 

expressivamente, ainda há um número significativo de pessoas em situação de pobreza e 

extrema pobreza no Brasil. 

As taxas de pobres e extremamente pobres que eram de 33,71% e 13,22% em 2004, 

diminuíram para 13,29% e 4,2%, respectivamente, em 2014. Todavia, os percentuais 

apresentados em 2014 ainda compreendem um contingente bastante elevado da população. 

Ainda existiam em 2014 mais de 34 milhões de pessoas nessas condições, sendo 25.888.565 

em situação de pobreza e 8.191.008 de extrema pobreza.  

No entanto, os resultados mostram o quanto o Brasil melhorou seus índices de 

pobreza, uma vez que o número de pobres em 2004 era acima dos 60 milhões e o dos 

extremamente pobres era superior aos 23,5 milhões. Os números do Gráfico 8 mostram uma 

trajetória descendente dos níveis de pobreza e extrema pobreza no Brasil. 
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 Gráfico 8: Evolução da população pobre e extremamente pobre no Brasil - 2004/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Ipeadata. 
* Ano de censo - PNAD não realizada. 

 

Com relação à distribuição da renda per capita entre ricos e pobres, dados do IPEA 

(2017), mostram que o rendimento familiar apropriado pelos 20% mais pobres tem 

aumentado, enquanto a renda domiciliar apropriada pelos 10% mais ricos tem diminuído. 

Contudo, as disparidades de renda entre ricos e pobres ainda são elevadíssimas. 

Conforme mostra o Gráfico 9, a proporção da renda per capita apropriada pelos 20% mais 

pobres aumentou de 2,75% em 2004 para apenas 3,55% em 2014, o que corresponde a uma 

variação positiva de 29,09%. 

 

Gráfico 9: Renda domiciliar - participação dos 20% mais pobres - 2004/2014 
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Já a queda da renda domiciliar apropriada pelos 10% mais ricos diminuiu de 45,33% 

em 2004 para 40,89% em 2014, como mostra o Gráfico 10, o que corresponde a uma redução 

de apenas 9,8% da renda apropriada pelos 10% mais ricos. 

 

Gráfico 10: Renda domiciliar - participação dos 10% mais ricos - 2004/2014 

 
 

 

Ademais, a queda da apropriação da renda por parte dos 10% mais ricos perdeu fôlego 

em 2011, com leve aumento em 2012 para então voltar a cair nos anos seguintes. Apesar 

dessa queda, a maior proporção da renda ainda encontra-se concentrada nas mãos de uma 

pequena fração da população.  

 

 

4.3 O combate à pobreza 

 

A pobreza pode ser combatida de várias formas, Medeiros (2004) elenca três, quais 

sejam: modificações no tamanho da população, elevação da quantidade agregada de recursos 

e mudanças na forma como estes recursos estão distribuídos. 

De acordo com Medeiros (2004, p. 39), 

 

As políticas de combate à pobreza por modificações no volume de população em 
geral vinculam-se a algum tipo de controle da fecundidade, as que visam o aumento 
da quantidade agregada de recursos estão relacionadas a estratégias de crescimento e 
as baseadas em mudanças na distribuição dos recursos estão ligadas a políticas de 
cunho igualitarista. 

  

As duas primeiras têm suas limitações. A taxa de fecundidade brasileira vem sofrendo 

queda desde a década de 1970 e já está em patamares baixos, assim, seus efeitos no longo 

prazo são bastante questionáveis. Ademais, a diminuição da pobreza pela redução ainda maior 

dessa taxa demorariam décadas para serem sentidas (MEDEIROS, 2004). 
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De acordo com o IBGE (2015b), a taxa de fecundidade total (determinada pela média 

de filhos nascidos vivos de mulheres com idade entre 15 e 49 anos) que era de 2,14 filhos por 

mulher em 2004, caiu para 1,74 filhos por mulher em 2014, correspondendo a uma queda de 

18,6% nessa taxa. Assim, a taxa de fecundidade no Brasil está abaixo do nível de reposição 

desde 2006, que é de 2,1 filhos por mulher. Isso implica que a população tende a diminuir no 

longo prazo. Dessa forma, embora essa taxa esteja caindo há muitas anos, a inércia 

populacional tem permitido que a população continue crescendo, isso porque o Brasil possui 

uma estrutura etária jovem. Assim, embora as mulheres estejam tendo menos filhos do que o 

necessário para a reposição, o país possui um grande contingente de mulheres em idade 

reprodutiva, resultado da alta taxa de fecundidade do passado, mas que tudo indica que não 

continuará no futuro.  

À medida que a população envelhece e a taxa de natalidade diminui, o crescimento via 

elevação da demanda por trabalho (pelas firmas) diminui. Assim, o crescimento econômico 

dependerá cada vez mais do aumento da produtividade, tendo os investimentos em PD&I 

papel preponderante nesse sentido (OCDE, 2015b). 

Todavia, por trás das baixas produtividades, sobretudo da indústria brasileira 

(principal setor que utiliza tecnologias na produção), está a baixa qualificação da força de 

trabalho. Ainda é muito baixa no Brasil, em comparação com outros países, a proporção de 

estudantes matriculados em cursos profissionalizantes e técnicos, sejam em nível secundário 

ou superior e os prêmios salariais são bastante elevados, sobretudo para quem tem nível 

superior de ensino (OCDE, 2015a). 

De acordo com Pecora e Menezes-Filho (2014), o avanço tecnológico pode ser um 

forte aliado ao aumento da desigualdade quando este não é acompanhado pela oferta de 

trabalhadores qualificados, refletindo em aumentos de renda dos trabalhadores mais 

instruídos. Se este for o caso, a adoção de medidas que contribuam para ampliação e 

qualidade do acesso ao ensino pode ser uma saída para a reversão dos diferenciais de salários. 

Por outro lado, se a influência dos diferencias de salários for do lado da demanda por 

determinada qualificação, a saída seria a adoção de políticas do lado da demanda por trabalho, 

como investimento em tecnologia ou por meio do estímulo ao comércio internacional 

(PECORA; MENEZES-FILHO, 2014). 

Com uma estratégia de redução das desigualdades de renda e pobreza pela via do 

crescimento econômico as chances de ganho são maiores. Contudo, se o crescimento 

econômico não for acompanhado de políticas de redistribuição, a diminuição da pobreza 

exigirá muitos anos de crescimento econômico (MEDEIROS, 2004). 
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Assim, para Medeiros (2004), a redução das desigualdades sociais torna-se salutar 

para o melhoramento das condições de vida da população mais pobre e a adoção de políticas 

redistributivas por parte do Governo seria, segundo Medeiros (2004), o melhor caminho rumo 

a um país mais equitativo, sendo uma das alternativas a transferência de recursos dos mais 

ricos para os mais pobres. Isso, todavia, acabaria gerando um conflito de interesses com os 

ricos. 

A este respeito Bresser-Pereira (2014, p. 44) argumenta que: 

 
O desenvolvimento econômico só tem sentido se tiver por objetivo aumentar os 
padrões de vida dos pobres; mas a perversidade do capitalismo está no fato de ser 
impossível aumentar substancialmente os padrões de vida dos pobres sem aumentar 
a renda (e o consumo) dos ricos. A ideia de distribuir riqueza em lugar de aumentá-
la é atraente, mas não é viável em termos políticos e não seria suficiente para 
garantir o nível de consumo exigido pelos pobres. O padrão de distribuição da renda 
nas sociedades capitalistas é muito resistente a mudanças; a diminuição da 
desigualdade econômica só pode ser alcançada em termos marginais, ou seja, através 
do aumento (portanto na margem) dos salários dos pobres acima do rendimento dos 
ricos. 

 

Assim, embora a desigualdade possa ser atenuada através da igualdade por inclusão e 

igualdade por redistribuição, é recorrente no caso brasileiro a igualdade através da inclusão 

(MEDEIROS, 2016). Pela via da igualdade por inclusão, O governo trabalha com duas 

vertentes: políticas focalizadas e políticas universais. 

As primeiras políticas focalizadas surgiram na década de 1990, tendo como objetivo 

garantir uma renda familiar mínima que resultasse em melhorias no desempenho escolar e na 

saúde dos assistidos. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), por exemplo, 

criado em 1996, tem por finalidade retirar crianças e adolescente menores de 16 anos do 

trabalho precoce, exceto no caso de aprendiz (na forma da lei), fornecendo um auxílio 

financeiro, tendo como contrapartida a participação dos beneficiários inscritos no projeto 

frequência na escola e participação em atividades socioeducativas e de convivência 

promovidas pelo programa (MDS, 2015). 

Em 2001 outros projetos de caráter assistencialistas foram lançados através do Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza: Bolsa Escola (pelo Ministério da Educação), Bolsa 

Alimentação (pelo Ministério da Saúde) e Auxílio Gás (pelo Ministério de Minas e Energia) 

(AZEVEDO; BURLANDY, 2010). No início do Governo Lula, esses programas são 

unificados e se transformam no Programa Bolsa Família, tendo sua atuação expandida.  

Esses programas pontuais e emergenciais são medidas de curto prazo que aliviam a 

situação de pessoas em situação de vulnerabilidade, contudo, não resolvem o problema da 

pobreza de maneira definitiva (AZEVEDO; BURLANDY, 2010). 
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Portanto, fomentar políticas universais de combate à pobreza que resultem em 

mobilização no médio e longo prazo é essencial para resolver o problema da pobreza no 

Brasil. Assim, é muito importante que políticas focalizadas ajam em consonância com 

políticas universalizadas, de maneira que a combinação eficiente dessas duas políticas possa 

resolver tanto as questões emergenciais quanto estruturais existentes (AZEVEDO; 

BURLANDY, 2010). 

O Investimento em educação é sem dúvida um dos mecanismos de políticas 

universalistas capazes de aumentar a renda dos mais pobres ao passo que os tornam mais 

capacitados para o mercado de trabalho, cabendo ao Governo, portanto, agir nesse sentido. O 

Estado é, sem dúvida, o agente que consegue influenciar nos níveis de desigualdade com uma 

abrangência que dificilmente seria alcançada por outras instituições da sociedade 

(MEDEIROS; SOUZA, 2013). 

  

 

4.4 Diminuição da desigualdade no Brasil nas últimas décadas 

 

O Brasil é marcado por desigualdades sociais notórias. A sociedade brasileira está 

segmentada em dois grupos extremos, um grande grupo formado pela população de baixa 

renda, e outro formado por uma pequena, porém rica, proporção da população (MEDEIROS, 

2004).  

Conforme já explicitado por Barros et. al (2000), embora o Brasil não seja um país 

pobre, constitui-se por muitos pobres. Assim, a miséria do país decorre da má distribuição dos 

recursos existentes (MEDEIROS, 2004). Garcia (2003, p. 8) é bastante austero ao afirmar que 

a busca pela igualdade exige políticas de equidade social que priorizem os mais necessitados: 

“mais para quem tem menos; menos para quem tem mais, o mínimo para quem tem muito e, 

no limite, nada para quem tem tudo”. 

Embora o Brasil venha passando por um processo de redução da desigualdade de 

renda desde 2001 (BARROS ET AL., 2006), essa queda é resultado do aumento da renda da 

população mais pobre, ou seja, na base da pirâmide, contudo, a concentração de renda nas 

mãos de uma pequena elite ainda é enorme. Como, no Brasil, desde 1974 os 10% mais ricos 

da população concentram cerca de metade a dois terços da renda do pais, os outros 90% da 

população acabam por contribuir pouco para a desconcentração de renda (VILLAS-BÔAS, 

2016). 



 

De acordo com Comin (2015), a redução dos fluxos migratórios, a queda nas taxas de 

fertilidade, a expansão do sistema de ensino, a aceleração moderada do crescimento 

econômico e políticas redistributivas mais consistentes do lado do mercado de trabalho e das 

políticas sociais contribuíram de forma positiva para a redução da desigualdade de renda e 

pobreza no Brasil. 

Nessa linha Silva (2015) destaca que os programas de transferência condicional, a 

valorização do salário mínimo, o aumento da escolaridade média e a dinâmica econômica são 

alguns dos resultados dessa mudança. Contudo a desaceleração da economia n

tem prejudicado o dinamismo do mercado brasileiro e o desemprego tem crescido.

 Alguns dos fatores que concorrem para a composição da renda 

explicitados no Diagrama 1:

 

Diagrama 1: Determinantes imediatos da queda no grau de 

Fonte: Herrán (2005) e Barros et al. (2004) apud Barros et al. (2006).
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Diagrama 1: Determinantes imediatos da queda no grau de desigualdade na renda familiar 

Fonte: Herrán (2005) e Barros et al. (2004) apud Barros et al. (2006). 
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De acordo com Comin (2015), a redução dos fluxos migratórios, a queda nas taxas de 

são do sistema de ensino, a aceleração moderada do crescimento 

econômico e políticas redistributivas mais consistentes do lado do mercado de trabalho e das 

políticas sociais contribuíram de forma positiva para a redução da desigualdade de renda e 

Nessa linha Silva (2015) destaca que os programas de transferência condicional, a 

valorização do salário mínimo, o aumento da escolaridade média e a dinâmica econômica são 

alguns dos resultados dessa mudança. Contudo a desaceleração da economia nos últimos anos 

tem prejudicado o dinamismo do mercado brasileiro e o desemprego tem crescido. 

lguns dos fatores que concorrem para a composição da renda per capita são 

desigualdade na renda familiar per capita 

 

Renda não 
derivada do 

trabalho

Transferências

Transferências 
públicas

Pensões e 
aposentadoria 
pública e BPC

Bolsa Família

Rendimento de 
ativos 



71 

 

 Melhorias nos elementos apresentados no Diagrama 1 têm reduzido a desigualdade de 

renda no Brasil, dentre eles vale destacar: 

 

• Renda per capita: o bem-estar de uma pessoa não depende unicamente da sua renda, 

mas também da renda dos demais membros do domicílio. 

 

• Fatores demográficos: a renda das famílias depende da quantidade de membros 

adultos com renda e do número total de membros que compõem a família. Quanto 

maior a razão de dependência5, menor tenderá a ser a renda familiar. Uma razão de 

dependência maior é comumente encontrada nas famílias mais pobres, uma vez que a 

queda da fecundidade é mais comumente verificada nas famílias mais abastadas 

(BARROS ET AL., 2006). De um modo geral, a taxa de natalidade tem diminuído no 

Brasil (IBGE, 2015b). Assim, a razão de dependência também tem caído. 

 

• Aumento do emprego formal: o dinamismo econômico estimula o investimento 

privado e o crescimento econômico, aumentando o emprego formal e contribuindo 

para a redução das desigualdades de renda (BARROS ET AL., 2006; DEDECCA, 

2015). Quanto maior a taxa de ocupação e menor o desemprego dos mais pobres, 

menor tenderá a ser o grau de desigualdade. A remuneração do trabalho é um dos 

fatores que mais pesam na determinação da desigualdade de renda (COMIN, 2015). 

Entre os fatores que mais têm contribuído para a queda da desigualdade, a 

formalização do mercado de trabalho e o aumento do salário dos trabalhadores tem 

desempenhado papel preponderante. De acordo com Neri (2012), no período 

2001/2011, a renda do trabalho foi responsável por cerca de 58% da queda do 

coeficiente de Gini, seguida pela previdência (19%) e pelo Programa Bolsa Família 

(13%). Os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e outras rendas respondem por 

4% e 6%, respectivamente, da redução do Gini. 

 

• Valorização do salário mínimo: apesar de o salário mínimo no Brasil estar aquém do 

necessário, estudos apontam a política de valorização do salário mínimo adotada pelo 

Governo como um dos determinantes da redução da desigualdade de renda no Brasil 

                                                           
5 Consiste na razão entre o segmento etário da população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos e mais de 
idade) sobre a população em idade economicamente ativa (15 a 64 anos de idade). 
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(BARROS ET AL., 2006; BARBOSA; AMORIM, 2013; DEDECCA, 2015; 

KOMATSU; MENEZES FILHO, 2015; SABÓIA; HALLAK NETO, 2016). De 

acordo com Calixtre (2014, p. 13), “o crescimento consistente da renda das famílias 

com melhor distribuição acelerou a redução da pobreza durante o período 2003-2012, 

quando mais de 30 milhões de pessoas saíram da pobreza e outras 16 milhões, da 

extrema pobreza”. O Gráfico 11 mostra a evolução do salário médio e do salário 

mínimo real médio de 1995 a 2014. 

 

Gráfico 11: Evolução do salário médio e salário mínimo real – 1995 a 2014 
 

     
 
            Fonte: Elaborado a partir de dados do Ipeadata. 
            * Ano de censo - PNAD não realizada. 

 

• Transferências de renda: o impacto das transferências sobre a redução das 

desigualdades será maior quanto maiores forem os valores do benefício destinados à 

população mais pobre e maior for sua abrangência geográfica. As transferências que 

têm desempenhado papel importante no combate à desigualdade e pobreza são os 

benefícios de prestação continuada (BPC) de assistência ao idoso e pessoas com 

deficiência e o Programa Bolsa Família (PBF). Nesse sentido Neri (2014, p. 20) 

argumenta que o PBF “por chegar a quem realmente mais precisa, consegue transferir 

recursos que são, ao mesmo tempo, modestos para o país, mas importantes para quem 

os recebe”. Ainda segundo o autor, dados de 2012 mostram que sem a existência do 

PBF a pobreza seria 36% maior do que a vigente. O autor ainda ressalta que além de 

ter um custo baixo no combate à pobreza, o PBF gera demanda e aquece a economia 

no curto prazo ao garantir renda para o consumo. Ainda nessa ótica, Medeiros e Souza 

(2013, p. 145) argumentam que: 

 
enquanto, por um lado, as aposentadorias (e pensões) do setor público e, em menor 
grau, as remunerações dos funcionários públicos transferem somas elevadas para 
pequenas frações da população, por outro, a assistência social e o regime geral de 
previdência social transferem valores bem menores, mas beneficiam parcelas mais 
amplas da população. 
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• Rendimento de ativos: rendimento preponderante nas classes mais ricas da sociedade, 

haja vista que a população mais pobre mal tem condições para suprir suas 

necessidades básicas. As rendas dos mais ricos são derivadas não somente do trabalho, 

mas envolvem patrimônios e outros ativos, que vão desde riqueza financeira (ações, 

bônus, derivativos e papeis de dívidas públicas ou privadas),  propriedades 

imobiliárias (terra, terrenos, construções e ativos urbanos, imóveis de diversos tipos) e 

riqueza mobiliária (acumulação de ativos móveis produtivos ou participações 

patrimoniais em tais ativos, posse de bens duráveis, de arte e de luxo), que acabam 

sendo subestimadas no cálculo da desigualdade, não refletindo de forma completa a 

dinâmica da desigualdade (CALIXTRE, 2014, p. 14). Os rendimentos de ativo acabam 

contribuindo para o aumento das desigualdades, haja vista que as desigualdades de 

renda do capital são, geralmente, mais acentuadas do que as desigualdade de renda do 

trabalho (PIKETTY, 2013).  

 

• Educação: mais anos de escolaridade aumentam a renda e têm reflexos sobre outros 

elementos que compõem o bem-estar da população. Para Barros et al. (2006), o 

crescimento econômico é influenciado pelo progresso técnico e este, por sua vez, 

requer investimentos em educação. 

 

Um estudo realizado pelo IPEA (2006) aponta que: 

 

Os analfabetos terminam sua vida produtiva com praticamente o mesmo nível de 
rendimento com que começaram a trabalhar, isto é, a curva é quase paralela ao eixo 
do tempo. Os que têm o fundamental começam com um pouquinho mais de 
rendimento e vão aumentando seus salários pela vida afora, porém em ritmo lento. 
Os que completaram o médio, embora tenham adiado sua entrada no mercado de 
trabalho para continuar na escola, aceleram os acréscimos de rendimento ao longo 
de suas vidas. Para quem obteve o diploma superior, o perfil idade-renda é ainda 
mais inclinado (IPEA, 2006; p. 124). 

 

Ademais a educação pode favorecer e melhorar a comunicação, conscientizar as 

pessoas sobre questões democráticas, reduzir as taxas de fertilidade, diminuir a criminalidade, 

dentre outros benefícios (BARBOSA FILHO; PESSÔA, 2010).  

 A renda do trabalho depende, além da qualificação dos trabalhadores, do acesso ao 

trabalho e da qualidade dos postos de trabalho. Dessa forma, a maior igualdade de renda entre 

os indivíduos exige acesso à educação e outras formas de capital humano, a trabalhos de boa 



74 

 

qualidade e diminuição das imperfeições do mercado que adota remunerações diferentes para 

pessoas com mesma capacidade de produção. 

 
Uma política ampla de combate à desigualdade de renda deve atuar, 
necessariamente, pelo menos em quatro frentes: (a) equalizar as oportunidades para 
a aquisição de capacidades; (b) equalizar as oportunidades para o uso produtivo das 
capacidades adquiridas (que se faz sentir principalmente pelo acesso ao trabalho); 
(c) reduzir a desigualdade de tratamento dos trabalhadores no mercado de trabalho; e 
(d) trabalhar para tornar o sistema tributário e o gasto público mais eficientes e 
progressivos. Acima de tudo, entretanto, deve-se ressaltar que a desigualdade tende 
a responder apenas lentamente e, por vezes, de forma defasada; portanto, a 
continuidade das políticas públicas é a chave para o seu sucesso (BARROS ET AL., 
2006, p. 74). 

 

De acordo com Castro (2013, p. 1), as tecnologias evoluíram e o Brasil não consegue 

mais crescer com pouca educação, como ocorrera em tempos anteriores. “Todos os países que 

hoje possuem um crescimento excepcional são também países excepcionais em educação.” 

Embora investir em educação não seja uma garantia para o crescimento, diante de fatores 

como depressão e crises, é bastante claro que sem ela também não se anda. 

Para Piketty (2013, p. 385), existe uma disputa entre tecnologia e educação, que se 

reflete em desigualdades: 

 

O sistema educacional depende das políticas públicas voltadas para o setor, dos 
critérios de seleção nos diferentes campos e níveis de estudo, do modo de 
financiamento do sistema e do custo para os alunos e suas famílias, ou ainda das 
possibilidades de formação ao longo da vida profissional. O progresso tecnológico 
depende do ritmo das invenções e de suas implementações e em geral leva a uma 
demanda por qualificação sempre mais alta e a uma renovação permanente do 
conteúdo e das ocupações correspondentes. Daí a ideia de uma disputa entre 
educação e tecnologia, e entre grupos sociais: se a oferta de qualificação não 
progride no mesmo ritmo que as necessidades tecnológicas, então os grupos cujas 
formações não progrediram o bastante acabarão com baixos salários e empregos 
desvalorizados, e a desigualdade do trabalho progredirá na mesma proporção. Para 
evitar o aumento da desigualdade, o sistema educacional deve fornecer formações e 
qualificações em progressão igualmente rápida. E, para reduzir a desigualdade, a 
oferta de qualificações deve progredir ainda mais depressa, sobretudo para os grupos 
com menos formação. 

 

De acordo com Castro (2013), o gargalo na educação brasileira está na educação 

básica, pois trata-se de uma etapa essencial para a continuidade na educação superior. Quando 

não se tem uma educação básica de qualidade, não há como seguir adiante no nível superior. 

A desigualdade educacional no Brasil (re)produz a desigualdade de renda. Por outro 

lado, conforme Barros et al. (2006), a ampliação do acesso dos mais pobres à educação 

aumenta a média dos anos de estudo da população mais pobre e isso se reflete na redução da 

desigualdade educacional da força de trabalho. O aumento da oferta da força de trabalho mais 
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qualificada, por sua vez, tende a diminuir o prêmio salarial, e assim reduzir os diferenciais de 

renda entre os níveis educacionais. Os autores, contudo, ressaltam que a efetividade do papel 

da educação no combate à pobreza depende também do desenvolvimento de programas de 

bolsas de estudos voltadas para os alunos mais carentes, dando assim subsídios para que estes 

permaneçam na escola, além de investimentos públicos que visem a qualidade do ensino, caso 

contrário, a desigualdade do nível de instrução seria simplesmente transformada em 

desigualdade na qualidade do ensino. 

 
Políticas de investimento em capital humano podem ter efeitos diretos ou indiretos 
na desigualdade educacional entre os indivíduos. O efeito direto vai depender de 
como essas políticas vão mudar a distribuição de educação e habilidades. Se elas 
encorajarem as pessoas com menor nível educacional a adquirirem mais capital 
humano, haverá redução na desigualdade; mas se encorajarem as pessoas que já 
possuem estoque elevado a aumentar seu investimento em educação, haverá 
aumento da desigualdade. O efeito indireto ocorrerá no preço do capital humano na 
sociedade. Se o resultado da política for um maior número de pessoas mais educadas 
e qualificadas, é provável que seja reduzido também o preço pago por elas e também 
a desigualdade na distribuição dos rendimentos do trabalho (FERNANDES, 2001, p. 
235-236). 

 

“Quanto mais o gasto público beneficiar prioritariamente os pobres, e quanto mais os 

impostos incidirem sobre os ricos, menor será o grau de desigualdade de renda” (BARROS 

ET AL., 2006, p. 77).  

No entanto, os indivíduos dos estratos mais ricos da população além de deterem a 

maior parte da riqueza do país e orientarem o destino da economia, também exercem posições 

privilegiadas que os permitem influenciar nas decisões políticas do Estado. Logo, há 

“resistência de diversas elites brasileiras a políticas públicas de caráter igualitarista que 

poderiam ser usadas para combater a pobreza” (MEDEIROS, 2004, p. 38). 

 
As ocupações que recebem os maiores rendimentos são também as que se encontram 
em posições privilegiadas para influir no processo legislativo e judiciário, na 
administração da máquina pública, na contratação de grandes volumes de mão de 
obra ou mesmo na formação da opinião pública. Por outro, a maioria dos indivíduos 
que ocupam postos nas elites políticas pertence, também, às elites econômicas 
(MEDEIROS, 2004, p. 151). 

 

Em virtude das resistências, o caminho para a redução das desigualdades sociais acaba 

sendo, portanto, via políticas de inclusão e, conforme já mencionado, esta é predominante no 

Brasil.  
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4.5 Desigualdade de renda: comparações internacionais 

 

 A desigualdade de renda no Brasil, a despeito das melhorias, está longe dos padrões 

apresentados em muitos países. As diferenças nas desigualdades entre países estão fortemente 

ligadas à forma como os Governos taxam os mais ricos e transferem rendas aos mais pobres 

(BOWLES; CARLIN; JAYADEV,  2016). O Gráfico 12 mostra a desigualdade da renda do 

mercado e da renda disponível (após deduções de impostos e após transferências 

governamentais) em países selecionados. 

 

Gráfico 12: Desigualdade da renda do mercado e da renda disponível em países selecionados 

 
      Fonte: Bowles, Carlin e Jayadev  (2016) (Tradução minha). 

  

 As informações do Gráfico 12 revelam que, de um modo geral, as desigualdades de 

renda do mercado de trabalho (ou seja, antes das deduções e das transferências) é bem maior 

do que as desigualdades das rendas disponíveis, embora grande parte dessa desigualdade 

exista em decorrência das desigualdades nas rendas disponíveis.  

 Na Suécia, por exemplo, enquanto o índice de Gini do mercado de trabalho é de 0,47, 

esse índice para o rendimento disponível é de 0,24 (BOWLES; CARLIN; JAYADEV,  2016). 

O Brasil ocupa a 19ª posição no ranking apresentado no Gráfico 12, em termos de 

desigualdade da renda disponível, com valores próximos a 0,5. Contudo, outras grandes 

economias como Índia e China, tiveram índices de desigualdades ainda mais elevados. A 

Suécia apresentou o menor índice, seguida pela Noruega e Islândia, respectivamente, com 

índices abaixo de 0,3. Entre os países de renda elevada, os EUA e o Reino Unido estão entre 

os que apresentaram maiores desigualdades da renda disponível.  
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 Muito embora analisar a desigualdade dos rendimentos pela ótica da renda disponível 

seja válido. A análise feita nesse estudo, para as mudanças ocorridas no Brasil após o decurso 

de uma década, se restringirá a renda do trabalho da PEA, que será objeto de estudo do 

capítulo 6. Antes disso, far-se-á uma breve exposição da base de dados e dos métodos 

utilizados para construção dos indicadores de desigualdade, escolaridade e rendimentos. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

 A metodologia apresentada neste tópico  teve por finalidade identificar o cenário 

recente da desigualdade no Brasil e o efeito da educação sobre o incremento de renda, com 

enfoque na educação superior, tendo por base a População Economicamente Ativa (PEA) e a 

População Ocupada (POC) das PNAD referente aos anos 2004 e 2014. 

 

 

5.1 Base de dados 

 

 Com o objetivo de alcançar as metas da pesquisa, além de uma revisão de literatura, a 

pesquisa se concentrará sobremaneira nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a fim de 

verificar os níveis de desigualdades de renda do trabalho e os diferenciais de renda por nível 

de escolarização. 

 A PNAD consiste em um sistema de pesquisas progressivo implantado desde 1967, e 

de periodicidade anual desde 1971 (exceto em anos de censo), que tem por finalidade o 

fornecimento de informações referentes a estimativas de caráter permanente sobre 

características gerais da população, de educação, trabalho, rendimento e habitação que 

contemplam dados sobre o Brasil, as grandes regiões, as capitais, as unidades da federação e 

nove regiões metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). Além disso, realiza pesquisas com periodicidade 

variável sobre características relacionadas à migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, 

segurança alimentar, entre outras. A PNAD é um importante instrumento de avaliação e 

formulação de políticas que visem o crescimento econômico nacional e melhorias das 

condições de vida da população brasileira (IBGE, 2015a). 

 Com o objetivo de avaliar os indicadores de renda e escolaridade no cenário mais 

recente, observando as modificações em relação a dez anos atrás; e levando em conta que 

2014 era o ano da PNAD mais atual, durante a elaboração desse trabalho, e que a partir de 

2004 a PNAD agregou a zona rural do Norte em seus levantamentos, o presente estudo se 

concentrará na análise das PNAD relativas aos anos de 2004 e 2014. A PNAD de 2004 

compreende uma amostra probabilística de 399.354 pessoas e 139.157 domicílios e na PNAD 

de 2014 foram pesquisadas 362.627 pessoas e 151.291 domicílios, ambas abrangendo todas as 

unidades da federação. 
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 A partir dos dados das respectivas PNAD foram obtidos valores e características 

relacionadas às seguintes variáveis: 

 

• UF: além da obtenção dos valores e características nacionais também foi utilizada para 

a estratificação por unidades federativas; 

• V0302 (2004 e 2014): sexo; 

• V8005 (2004 e 2014): idade em anos; 

• V0404 (2004 e 2014): cor ou raça; 

• V4704 (2004 e 2014): condição de atividade na semana de referência para pessoas de 

10 anos ou mais de idade; 

• V4718 (2004 e 2014): rendimento mensal do trabalho principal para pessoas de 10 

anos ou mais de idade; 

• V4703 (2004); V4803 (2014): anos de estudo; 

• V4738 (2004); V4838 (2014): grupos de anos de estudo; 

• V4809 (2004 e 2014): Grupamentos de atividade principal do empreendimento do 

trabalho principal da semana de referência para pessoas de 10 anos ou mais de idade; 

• V9032 (2004 e 2014): Setor do emprego no trabalho principal da semana de 

referência; 

• V9058 (2004 e 2014): Número de horas habitualmente trabalhadas por semana no 

trabalho principal da semana de referência; 

• V4729 (2004 e 2014): peso da pessoa na amostra. 

 

 De posse dessas informações fez-se uso da variável V4704 para eliminar a população 

não economicamente ativa, permitindo assim trabalhar apenas com a PEA. Para trabalhar com 

a POC, foram removidas do estudo as rendas não declaradas (missings) e as rendas nulas. 

Também foram removidos do modelo todos os demais missings da PEA relacionadas às 

demais variáveis acima explicitadas, exceto da variável V9032.  

 A variável V9032 foi utilizada para separar os funcionários públicos das demais 

ocupações do setor privado. Como essa variável divide-se apenas em empregados do setor 

público e empregados do setor privado, as demais ocupações do setor privado acabam se 

tornando missings dessa variável. Assim, a filtragem das ocupações do setor privado foi feita 

considerando os empregados do setor privado acrescida dos missings (que fazem referência a 

empregadores, empregados domésticos e conta própria).  
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 No que diz respeito à variável V4809, foram excluídos da amostra as atividades mal 

definidas. As atividades similares foram agrupados em setores produtivos de acordo com suas 

especificidades: agrícola (Agrícola), comércio (Comércio e reparação), indústria (Outras 

atividades industriais, Indústria de transformação, Construção) e serviços (Alojamento e 

alimentação, Transporte, armazenagem e comunicação, Administração pública, Educação, 

saúde e serviços sociais, Serviços domésticos, Outros serviços coletivos, sociais e pessoais).  

 Com relação à variável V8005, foram removidas da análise as pessoas com idade 

inferior a 25 anos, com o objetivo de minimizar possíveis distorções sobre os grupos de anos 

de estudo, causados por indivíduos ainda em idade escolar, inseridos na escola.  

 Para estimação da equação de rendimentos, considerou-se como variável dependente o 

logaritmo da renda do trabalho principal dividida pelas horas de trabalho semanal; como trata-

se de logaritmo, não pode ser estimado com inclusão de rendas nulas, portanto, o modelo foi 

estimado apenas para a POC. Foi excluída do modelo a POC com informações não declaradas 

sobre as horas de trabalho semanal. 

 Após as filtragens, obteve-se a população sobre a qual o modelo de regressão foi 

trabalhado. Para a PNAD 2004 foi considerada uma amostra de 113.782 pessoas, que 

corresponde a um universo de 52.652.922 pessoas pelo critério de expansão (peso) do IBGE. 

Com relação à PNAD 2014, foi considerada uma amostra de 117.778, correspondendo a um 

universo de 65.968.168 pessoas. 

 A variável anos de estudo foi utilizada para o cálculo da média de anos de estudo para 

o Brasil e UFs nos respectivos anos, enquanto a variável grupo de anos de estudos foi 

utilizada no modelo econométrico e na determinação da renda média por anos de estudo. 

 Para melhor comparação da renda entre os anos, as rendas foram ajustadas pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para valores de Dezembro de 2016.  

 

 

5.2 Limitações dos dados da PNAD 

 

 Embora seja uma das bases de dados mais utilizadas no Brasil na determinação das 

desigualdades de renda, a PNAD consiste de pesquisas domiciliares constituídas por 

autodeclarações de condições econômicas e sociais, que mensuram, basicamente, salários, 

aposentadorias e pensões. Assim, pouco retratam as rendas provenientes de lucros, dividendos 

e outros ganhos de capital, heranças, rendas derivadas de patrimônio, investimentos 

financeiros, entre outros (CALIXTRE, 2014).  



81 

 

 A não declaração e, consequentemente, a não captação desses rendimentos pela 

PNAD, acaba resultando em estimativas de renda e desigualdade bem abaixo das que seriam 

contabilizadas se houvesse declaração dessas fontes elencadas. A renda dos estratos mais 

elevados de renda, por exemplo, é subestimada pela amostra. Diante dessas limitações, o 

presente estudo tratará basicamente das desigualdades de rendimentos do trabalho principal da 

PEA e da POC. 

 

 

5.3 Modelo econométrico 

 

5.3.1 Equação salarial de Mincer  

 

Seguindo o modelo de regressão semilogarítmico utilizado por Mincer, pretende-se 

estimar o retorno da educação sobre a renda para o caso brasileiro, além de outras variáveis 

controle. De acordo com Neri (2011), a equação minceriana pode ser, genericamente, 

representada da seguinte forma: 

 

εγββββ +++++= xeducw '2
3210 expexpln    (11) 

 

Onde: 

w :o salário da pessoa; 

educ : a educação (medida em anos de estudos); 

exp : experiência; 

x : um vetor de características (variáveis binárias); 

ε : o erro estocástico. 

 

O parâmetro 1β  é responsável por medir a variação da renda dada uma variação na 

escolaridade, em outras palavras, mede o quanto um ano a mais de escolaridade varia a renda 

do indivíduo, em termos proporcionais. Por se tratar de uma amostra grande, com problemas 

de heterocedasticidade, as equações de rendimento serão ajustadas pelo método dos mínimos 

quadrados ponderados, usando o peso de cada pessoa da amostra como fator de ponderação. 

Algumas modificações foram adicionadas ao modelo básico. A educação, medida em 

anos de estudo, será adicionada ao modelo como variável dummy, com o objetivo de verificar 
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as variações de renda por nível de instrução. As variáveis do modelo seguem explicitadas 

abaixo: 

Variável dependente: 

i. Logaritmo da Renda do trabalho principal da PEA; 

Variáveis explicativas: 

i. Idade da pessoa e idade ao quadrado, visto que a renda tende a crescer com a 

experiência (medida pela idade) até certo ponto. 

ii. 1 variáveis binárias para sexo, com as mulheres assumindo valor 0; 

iii. 1 variáveis binárias para cor, classificando brancos e amarelos como brancos; 

e, negros, indígenas e pardos como não brancos (tomando não brancos como 

base); 

iv. 26 variáveis binárias para os estados da federação e o Distrito Federal, 

tomando o Piauí como base. A escolha do Piauí como categaria-base, deveu-se 

ao fato dessa unidade da federação ter apresentado a menor média salarial, 

permitindo assim que as demais UFs  apresentassem coeficientes positivos; 

v. 4 variáveis binárias para o nível de instrução: 0 a 3 anos de estudo (tomado 

como base), 4 a 7 anos de estudos, 8 a 10 anos de estudos, 11 a 14 anos de 

estudos e 15 anos ou mais. 

vi. 2 variáveis binárias para setor da ocupação, uma para empregados do setor 

público e outra, tomada como base, para as demais ocupações do setor privado 

(conta própria, empregador, empregados do setor privado e trabalhador 

doméstico); 

vii. 3 variáveis binárias para setor produtivo: agrícola (tomado como base), 

comércio, industria e serviços. 

 

 

5.4 Índice de Gini e sua relação com a Curva de Lorenz  

 

 A Curva de Lorenz permite identificar, a partir de sua representação gráfica, a relação 

entre proporção acumulada da população em ordem crescente de renda (p – no eixo das 

abscissas) e a proporção acumulada de renda (φ – no eixo das ordenadas) (MATOS, 2005; 

HOLANDA et al., 2006; HOFFMANN, 2011; VIANA et al., 2011). As combinações de p e 
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φ  para diversos estratos formam pontos no sistema cartesiano (HOFFMANN, 2011). Uma 

ilustração segue representada na curva de Lorenz da Figura 4. 

 A reta de 45º, denominada linha de perfeita igualdade, divide a Figura 4 em 

duas partes iguais. Caso a distribuição de renda fosse perfeitamente igual, ou seja, se toda a 

população recebesse renda de igual valor (p = φ ), a curva de Lorenz se tornaria a linha de 

perfeita igualdade e, neste caso, não haveria desigualdades de renda. Quanto mais afastada a 

curva de Lorenz estiver da linha de perfeita igualdade maiores serão as desigualdades de 

renda. Na Figura 4, o espaço compreendido por α representa a área de concentração ou de 

desigualdade (MATOS, 2005; NISHI, 2010, HOFFMANN, 2011). 

 

Figura 4: Curva de Lorenz 

 
 

 

O coeficiente de Gini é construído com base na curva de Lorenz. Este índice, 

desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, é bastante utilizado para mensurar 

distribuições e concentrações diversas, entre elas serve para medir o grau de desigualdades de 

distribuição de renda (HOLANDA et al., 2006; VIANA et al., 2011). Considerando que a área 

da Figura 4 seja igual a 1, a área representada abaixo da reta de perfeita igualdade é 2
1 , ou 

seja, 5,0=+ βα . Diante do exposto, o índice de Gini pode ser determinado a partir da 

seguinte fórmula: 
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.2
5,0

α
α

==IG      (1) 

 

Como 5,00 <≤ α , então 10 <≤ IG . 

Uma determinação mais formal do índice de Gini pode ser encontrada em Hoffmann 

(2011). Considerando a renda 
iX (i = 1,2,3,...,n), com valores ordenados de forma crescente, 

ou seja, 
nn XXXXX ≤≤≤≤≤ −1321 ...  (sendo n valores igualmente prováveis) e sabendo-se 

que p é a proporção acumulada da população, pode-se definir p até a i-ésima pessoa como 

sendo dado por: 

 

( ).,...,3,2,1 ni
n

i
pi ==       (2) 

 

A proporção acumulada da renda individual de X até a i-ésima pessoa, por sua vez, 

pode ser definida por: 
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Em que a renda média µ é dada por: 

 

.
1

1
∑

=

=
i

j

jX
n

µ        (4) 

 

De posse dessas informações pode-se determinar o índice de Gini. Lembrando que 

5,0=+ βα , pode-se definir α  como sendo: 

 

.5,0 βα −=        (5) 

 

Substituindo (5) em (1) tem-se que: 
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.21 β−=IG        (6) 

 

A área β  é formada por n trapézios Si, conforme demonstrado na Figura 5. 

 

 Figura 5: Poligonal de Lorenz 

 

 

Em que: 
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Considerando ,00 =φ  pode-se determinar β  por: 
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φφβ      (8) 

 

Substituindo (8) em (6) tem-se que o índice de Gini é dado por: 

 

φi

pi

Base  maior (φi)

Base  menor (φi-1)

Altura (pi - pi-1) = 1/n
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n

i

ii
n

IG
1

1

1
1 φφ      (9) 

 

O índice de Gini varia de zero a um, em que os extremos 0 representa uma situação 

onde não há desigualdades ( 0=α ) e 1 representa a concentração máxima de renda ( 0=β ). 

Em suma, quanto mais próximos de zero menores os índices de desigualdades de renda da 

população (FREIRE JUNIOR et al., 2010; VIANA et al., 2011; HOFFMANN, 2011). 

 

 

5.5 Delimitação da renda que separa os "relativamente ricos" dos "relativamente 

pobres" 

 

 De acordo com Hofmmann (2006), a partir do índice de Gini é possível determinar a 

renda que delimita os “relativamente ricos” dos “relativamente pobres” através da seguinte 

equação: 

 

.
2

)1( IG+
=λ        (9) 

  

Onde λ  é o percentil de renda que estabelece o limite entre “relativamente ricos” e 

“relativamente pobres”. Assim, pessoas que possuam renda superior à delimitada por λ  serão 

considerados “relativamente ricos”. Analogamente os que possuem renda inferior à delimitada 

por λ  serão considerados “relativamente pobres”. A elevação da renda dos “relativamente 

pobres”, diminui a desigualdade. O oposto é verificado quando se eleva a renda dos 

“relativamente ricos”. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 O Brasil vem passando por um processo de redução das desigualdades de renda, 

comprovada por diversos estudos. As análises feita para este trabalho, com base na Tabela 5, 

que levam em conta a População Economicamente Ativa (PEA) e a População Ocupada 

(POC) com 25 anos ou mais, apontam para uma redução da desigualdade de renda no Brasil 

de mais de 10% de 2004 para 2014.  

 

 

2004 2014 Variação (%) 2004 2014 Variação (%)

Brasil 0,592 0,524 -11,54 0,539 0,483 -10,26

Norte

Rondônia 0,593 0,491 -16,95 0,489 0,432 -11,71

Acre 0,642 0,546 -14,94 0,556 0,472 -15,16

Amazonas 0,532 0,524 -1,49 0,458 0,460 0,43

Roraima 0,571 0,511 -10,45 0,477 0,465 -2,46

Pará 0,593 0,527 -11,14 0,499 0,455 -8,88

Amapá 0,533 0,439 -17,53 0,481 0,415 -13,64

Tocatins 0,626 0,561 -10,34 0,538 0,491 -8,69

Nordeste

Maranhão 0,706 0,624 -11,60 0,612 0,511 -16,48

Piauí 0,725 0,631 -13,00 0,607 0,523 -13,91

Ceará 0,635 0,555 -12,54 0,555 0,479 -13,82

Rio Grande do Norte 0,606 0,524 -13,51 0,541 0,469 -13,26

Paraíba 0,649 0,555 -14,51 0,563 0,478 -15,03

Pernambuco 0,650 0,507 -21,95 0,572 0,457 -20,13

Alagoas 0,604 0,510 -15,52 0,497 0,440 -11,30

Sergipe 0,581 0,559 -3,79 0,523 0,499 -4,70

Bahia 0,613 0,570 -6,93 0,523 0,508 -2,83

Sudeste

Minas Gerais 0,573 0,504 -12,00 0,523 0,457 -12,63

Espírito Santo 0,579 0,495 -14,52 0,526 0,452 -14,17

Rio de Janeiro 0,517 0,489 -5,47 0,509 0,484 -5,04

São Paulo 0,513 0,474 -7,62 0,499 0,466 -6,64

Sul

Paraná 0,595 0,462 -22,33 0,539 0,431 -20,10

Santa Catarina 0,518 0,444 -14,24 0,449 0,410 -8,80

Rio Grande do Sul 0,581 0,514 -11,48 0,503 0,455 -9,64

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul 0,544 0,498 -8,41 0,501 0,465 -7,31

Mato Grosso 0,562 0,461 -17,88 0,499 0,437 -12,29

Goiás 0,557 0,455 -18,46 0,525 0,429 -18,43

Distrito Federal 0,588 0,549 -6,62 0,584 0,542 -7,23

Tabela 5: Índice de Gini da renda do trabalho principal da PEA e POC com 25 anos ou mais, Brasil e UFs, 
2004 e 2014

Regiões
PEA POC

Fonte: Elaborada a partir de dados das PNAD 2004 e 2014.
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 Conforme as informações da Tabela 5, o Gini da PEA cai de 0,592 para 0,524 em 

2014, o que é um Gini ainda bastante elevado. Com relação à POC, a queda do Gini foi maior 

(o que é esperado), passando de 0,539 em 2004 para 0,483 em 2014. Contudo, em termos de 

variação percentual a redução dos diferenciais de renda da POC foi menor do que da PEA, 

sendo 11,54% deste contra 10,26% daquele.  

No que diz respeito ao Gini da PEA por unidades da federação, os dados da Tabela 5 

revelam índices de Gini acima 0,51 em 2004, sendo que as maiores desigualdades de renda se 

concentravam nos estados do Nordeste, tendo os estados do Piauí e Maranhão apresentado 

Gini maior que 0,7 e os demais estados Gini acima de 0,6. Acre e Tocantins também 

apresentaram desigualdades elevadas, superiores a 0,6. As menores desigualdades de renda 

estavam localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, com Gini de 

0,513, 0,517 e 0,518, respectivamente. 

Em 2014, os diferenciais de renda tiveram reduções significativas, comparadas a 2004. 

Piauí e Maranhão continuaram sendo os estados com maiores desigualdades, com Gini de 

0,631 e 0,624, respectivamente. Já as menos desiguais foram Amapá e Santa Catarina, com 

Gini de 0,533 e 0,518, respectivamente. 

Em termos de variação percentual, Paraná e Pernambuco foram os estados que mais 

diminuíram suas desigualdades de renda, tendo o primeiro apresentado uma queda de 22,33% 

no Gini e o segundo 21,95%. Entre os outros estados que também apresentaram reduções 

expressivas das desigualdades estão: Goiás (18,46%), Mato Grosso (17,88%), Amapá 

(17,53%) e Alagoas (15,52%). Já entre os que tiveram menor  variação da desigualdade estão: 

Distrito Federal (-6,62%), Rio de Janeiro(-5,47%), Sergipe (-3,79%) e Amazonas (-1,49%). 

Analisando o Gini da POC, também expostos na Tabela 5, percebe-se que seus índices 

são bem inferiores aos da PEA, sendo as maiores desigualdade de renda em 2004 encontradas 

no Maranhão, com Gini de 0,612, Piauí, 0,607, e no Distrito Federal, 0,584. Essas unidades da 

federação continuam apresentado os maiores índices de desigualdade de renda em 2014, 

sendo agora o Distrito Federal a unidade da federação mais desigual, com Gini de 0,542; 

contra 0,523 do Piauí e 0,511 do Maranhão. 

A queda da desigualdade de renda da POC em termos de variação percentual 

apresentou maiores reduções nos estados do Pernambuco e Paraná, respectivamente, com 

variações acima de 20%; seguidos pelos estados de Goiás (-18,43%), Maranhão (-16,48%), 

Acre (-15,16%) e Paraíba (-15,03%).  

De um modo geral, em maior ou em menor grau, a desigualdade de renda no Brasil 

diminuiu em todas as unidades da federação. A redução da desigualdade está intimamente 
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relacionada ao aumento de renda dos estratos mais baixos da população, ou seja, graças ao 

crescimento da renda dos mais pobres. De acordo com Hoffmman (2007, p. 104), no Brasil 

"há menos pobres, e os pobres são menos pobres". Contudo, a renda continua bastante 

concentrada nas mãos de poucos.  

Com o objetivo de analisar as modificações ocorridas em algumas variáveis que 

influenciam nos diferenciais de renda, após decorrida uma década, foram estimadas equações 

salariais mincerianas para os anos de 2004 e 2014. Os resultados da estimação seguem 

representados na Tabela 6. As informações contidas na tabela mostram características 

observáveis da POC que explicam, em grande medida, os diferenciais de renda. 

 Todas as variáveis são estatisticamente significantes e são responsáveis por explicar as 

variações no logaritmo da renda da POC em aproximadamente 45,3%, em 2004, e 38,1%, em 

2014. De acordo com Hoffmann e Ney (2004), em virtude da existência de outros fatores de 

difícil mensuração que explicam o aumento de renda, como ambição e criatividade, além de 

outras variáveis não contempladas pela PNAD, o R2 dessa magnitude é bastante comum nos 

estudos que utilizam metodologias semelhantes. Portanto esses percentuais são considerados 

satisfatórios.  

 Os dados da Tabela 6 revelam que a renda cresce com a idade e aumentam a taxas 

decrescentes, conforme determinam seus coeficientes. Com respeito às variáveis binárias, a 

estimação revela a diferença percentual entre a renda esperada de uma dada categoria em 

comparação à categoria omitida, após descontados os efeitos das demais variáveis 

explicativas. 

 Os diferencias por sexo, por exemplo, mostram que, após considerados os efeitos de 

idade, sexo, cor, unidade da federação, anos de estudo, setor de ocupação e setor produtivo, 

estima-se que há uma grande diferença entre as rendas dos homens e das mulheres, embora 

essa diferença tenha diminuído modestamente em relação a 2004. Conforme os dados da 

tabela 6, enquanto em 2004 os homens recebiam cerca de 45,99% a mais que as mulheres, em 

2014 esse percentual baixou para cerca de 39,92%. 

Várias conquistas já foram alcançadas pelas mulheres brasileiras, na vida pública e 

privada, ao longo das últimas décadas: “conquistaram o direito ao voto; deixaram de depender 

da autorização do pai ou do marido para trabalhar; ocuparam espaço nas instituições de ensino 

em todos os níveis; enfrentaram os preconceitos e as dificuldades decorrentes de um 

casamento desfeito; contraceptivos eficazes ampliaram suas possibilidades de decidir quando 

e quantos filhos ter” (OLIVEIRA; VIEIRA; MARCONDES, 2016, p. 12).  
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Tabela 6: Estimativas das equações salariais da POC, Brasil e UFs, 2004 e 2014 (ln da renda do trabalho principal 
pelas horas de trabalho) 

Variáveis 
2004 20146 

Coeficiente 
Erro padrão 

robusto* 
Perc.** Prob. Coeficiente 

Erro padrão 
robusto 

Perc. Prob. 

Constante 2,079 0,039 
 

0,000 3,545 0,038 
 

0,000 

Idade 0,043 0,002 
 

0,000 0,030 0,001  
0,000 

Idade² -0,0004 0,000 
 

0,000 0,000 0,000  
0,000 

Sexo                 

Masculino 0,378 0,005 45,99 0,000 0,336 0,005 39,92 0,000 

Cor   
   

  
   

Branca 0,151 0,005 16,26 0,000 0,127 0,005 13,59 0,000 

UF                 

RO 0,710 0,027 103,46 0,000 0,514 0,025 67,26 0,000 

AC 0,591 0,031 80,50 0,000 0,366 0,027 44,24 0,000 

AM 0,619 0,026 85,68 0,000 0,346 0,023 41,28 0,000 

RR 0,559 0,043 74,88 0,000 0,357 0,032 42,93 0,000 

PA 0,595 0,025 81,35 0,000 0,252 0,022 28,62 0,000 

AP 0,668 0,035 95,00 0,000 0,424 0,028 52,81 0,000 

TO 0,497 0,029 64,31 0,000 0,358 0,026 43,01 0,000 

MA 0,113 0,030 11,91 0,000 0,061 0,026 6,30 0,018 

CE 0,127 0,024 13,58 0,000 0,038 0,023 3,83 0,096 

RN 0,262 0,029 29,97 0,000 0,142 0,027 15,29 0,000 

PB 0,202 0,028 22,43 0,000 0,089 0,026 9,33 0,001 

PE 0,243 0,025 27,50 0,000 0,157 0,023 17,03 0,000 

AL 0,234 0,028 26,40 0,000 0,185 0,027 20,35 0,000 

SE 0,400 0,028 49,14 0,000 0,194 0,027 21,42 0,000 

BA 0,370 0,023 44,78 0,000 0,169 0,022 18,37 0,000 

MG 0,519 0,023 68,08 0,000 0,403 0,021 49,56 0,000 

ES 0,548 0,027 72,92 0,000 0,460 0,024 58,43 0,000 

RJ 0,658 0,023 93,04 0,000 0,470 0,021 59,96 0,000 

SP 0,740 0,023 109,62 0,000 0,538 0,021 71,32 0,000 

PR 0,620 0,024 85,82 0,000 0,534 0,022 70,51 0,000 

SC 0,714 0,025 104,30 0,000 0,550 0,023 73,26 0,000 

RS 0,611 0,024 84,16 0,000 0,472 0,022 60,32 0,000 

MS 0,607 0,026 83,47 0,000 0,546 0,024 72,62 0,000 

MT 0,774 0,026 116,93 0,000 0,565 0,024 75,88 0,000 

GO 0,581 0,024 78,76 0,000 0,485 0,022 62,48 0,000 

DF 0,921 0,026 151,06 0,000 0,747 0,024 111,15 0,000 

      
(Continua) 

                                                           
6 Embora 2014 seja um ano atípico (eleições presidenciais, Copa do Mundo, instabilidade política e estagnação 
da atividade econômica, piora das contas públicas, dentre outros condicionantes), os valores da regressão relativa 
a este ano não apresentaram diferenças significativas, quando comparados a outros anos que não apresentaram 
grandes repercussões no cenário econômico, o que pode estar associado a poucas alterações nas taxas de 
desemprego desse ano em relação ao ano anterior, que continuou em baixos patamares, assim como a 
sustentação de ganhos reais de salário. Para demonstrar que não houve grandes diferenciais, a tabela A1, exposta 
no Apêndice deste trabalho, mostra regressões para os anos de 2011 e 2013. 
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Tabela 6: Estimativas das equações salariais da POC, Brasil e UFs, 2004 e 2014 (ln da renda do trabalho principal 
pelas horas de trabalho) 

Variáveis 
2004 2014 

Coeficiente 
Erro padrão 

robusto 
Perc. Prob. Coeficiente 

Erro padrão 
robusto 

Perc. Prob. 

Setor da ocupação                 

Empregado do setor público 0,219 0,007 24,45 0,000 0,228 0,007 25,62 0,000 

Setor produtivo   
   

  
   

Indústria 0,317 0,009 37,29 0,000 0,370 0,009 44,71 0,000 

Comércio 0,311 0,010 36,48 0,000 0,335 0,010 39,78 0,000 

Serviços 0,310 0,009 36,34 0,000 0,377 0,010 45,86 0,000 

Anos de estudo                 

4 a 7 anos 0,266 0,007 30,47 0,000 0,201 0,008 22,21 0,000 

8 a 10 anos 0,465 0,008 59,15 0,000 0,332 0,008 39,32 0,000 

11 a 14 anos 0,832 0,008 129,83 0,000 0,550 0,008 73,36 0,000 

15 anos ou mais 1,673 0,011 432,86 0,000 1,225 0,010 240,50 0,000 

R² 0,453       0,381       

Prob > F 0,000 
   

0,000 
   

Fonte: Elaborada a partir de dados das PNAD 2004 e 2014. 

*Os erros padrões são robustos à heterocedasticidade. 

**Valor obtido pelo antilog do coeficiente. 

 

 Contudo, os diferenciais de salários entre homens e mulheres é algo ainda bastante 

recorrente na realidade brasileira. Essa prática discriminatória independe dos potenciais 

cognitivos, uma vez que uma mulher com as mesmas habilidades profissionais pode receber 

um salário inferior ao de um homem nas mesmas condições. 

 As diferenças de rendimento por cor é outro exemplo da discriminação no Brasil, 

como mostram os dados da Tabela 6, os brancos ganhavam 16,26% a mais que os não brancos 

em 2004 e esse percentual diminuiu apenas para 13,59% em 2014. Dentre os não brancos, os 

negros são os que auferem menores rendas. De acordo com Maia (2006), os baixos 

rendimentos recebidos pelos negros, em comparação com as demais raça/cor, tem suas raízes 

na colonização e escravidão; embora a escravidão tenha sido abolida há muitas décadas, 

deixou como herança a discriminação ainda sofrida por grande parcela dos negros do Brasil. 

  No entanto, Araujo, Vilela e Ribeiro (2012), ao fazerem uma análise comparativa, 

através de regressões quantílicas, dos diferenciais de raça e gênero dos anos 1998 e 2008, com 

base em dados da PNAD, observaram que esses diferenciais, embora persistentes, estão 

diminuindo, sobretudo para a população mais jovem. A pesquisa mostra que as pessoas que 

têm entre 20 e 29 anos estão lidando com um mercado de trabalho mais igualitário. Conforme 

os autores, o maior grau de escolaridade da população mais jovem pode ser um dos fatores 

que esteja contribuindo para a diminuição desses diferenciais. 
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 Fazendo uma análise da Tabela 6 para as UFs, nota-se que os menores diferenciais de 

renda, em relação ao Piauí, estão nos outros estados do Nordeste, em ambos os anos. Os 

dados também revelam uma redução considerável dos diferenciais no decorrer da década. No 

outro extremo tem-se que a renda da POC de São Paulo, do Mato Grosso e do Distrito Federal 

em 2004 eram de 109,62%, 116,93% e 151,06%, respectivamente, a mais do que da POC do 

Piauí. Em 2014 esse diferencial havia reduzido para 71,32%, 75,88% e 111,15%, 

respectivamente. 

 Com relação aos rendimentos percebidos pelos servidores públicos em relação às 

demais ocupações do setor privado, percebe-se que esta categoria foi uma das que apresentou 

um leve aumento nos diferenciais de renda no decênio 2004-2014. Enquanto o diferencial de 

renda dos funcionários públicos era de 24,45% em 2004, em 2014 esse diferencial aumentou 

para 25,62%, correspondendo a um aumento nos diferenciais de renda 1,16 pontos 

percentuais.  

 Um estudo feito por Vaz e Hoffmann (2007), especificamente para os empregados 

público-privado do setor terciário, chega a conclusões parecidas. De acordo com os autores, 

as rendas mais elevadas, auferidas pelos empregados do setor público, são, em parte, 

decorrentes dos maiores níveis de educação e da maior média de idade dos servidores 

públicos, já que comumente indivíduos mais escolarizados e com mais experiência auferem 

rendimentos mais elevados.  

 Os resultados de Vaz e Hoffmann (2007) mostram que, para o ano de 2005, os 

empregados do setor público tinham em média 41,6 anos; enquanto no setor privado essa 

média era de 32,5, para funcionários com carteira assinada. No que concerne à escolaridade 

média, os empregados do setor privado tinham aproximadamente 9,79 anos de estudo, contra 

11,97 do funcionalismo público. 

 Barbosa e Souza (2012), também apontam o efeito-segmentação (efeito-preços) – 

determinação de um salário médio diferenciado, em favor dos trabalhadores públicos, que 

tornem o cargo atrativo, mesmo que as funções sejam semelhantes às desempenhadas no setor 

privado –  como responsável por esses diferenciais. 

 Vaz e Hoffmann (2007) ressaltam que os salários dos funcionários públicos são 

reajustados com o acúmulo de anos de serviços, ainda que o funcionário permaneça com as 

mesmas atribuições e o mesmo cargo, e independentemente da sua produtividade. No setor 

privado, por outro lado, há uma maior rotatividade dos trabalhadores. Assim, a elevação dos 

seus salários dependerá, em grande medida, da qualificação e da experiência desses 

profissionais, bem como de sua produtividade no ambiente de trabalho. Em suma, o aumento 
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da idade (com permanência em um cargo público) garante o aumento salarial do 

funcionalismo público, todavia, o mesmo não vale para o setor privado. 

 As categorias que fazem referência à variável setor produtivo também apresentaram 

evolução nos diferenciais de renda. Os resultados da Tabela 6 revelam que os diferenciais de 

renda da indústria eram 37,29% maiores do que a renda do setor agrícola e aumentaram para 

44,71% em 2014. Enquanto isso, os setores comércio e serviços, que apresentaram 

diferenciais de 36,48% e 36,34% a mais que o setor agrícola em 2004, aumentaram os 

diferenciais para cerca de  39,78% e 45,86% em 2014, respectivamente. 

 Em uma análise comparativa dos setores agrícola, indústria e serviços, Ney, Souza e 

Ponciano (2011), depreende que os ocupados na agricultura não apenas auferem menores 

rendimentos, como têm mantido um padrão de resistência à queda nas desigualdades de renda. 

 Quanto aos resultados relacionados à escolaridade, os coeficientes mostram que houve 

redução dos diferenciais de renda de 2004 para 2014, tendo as menores variações ocorrido nos 

níveis mais baixos de ensino (até 10 anos de estudo). Em 2004 a POC que possuía entre 4 e 7 

anos de estudo auferia rendas de 30,47% maiores do que os que tinham entre 0 e 3 anos de 

estudo; esse diferencial cai para 22,21% em 2014. 

 A POC com anos de estudo entre 8 e 10 anos contava com rendas de 59,15% superior 

aos que tinham entre 0 e 3 anos de estudo em 2004 e de 39,32% em 2014. No que diz respeito 

à POC entre 11 e 14 anos de estudos, o diferencial que era de 129,83% em 2004, diminui para 

73,36% em 2014, sendo, portanto, o grupo de anos de estudo em que os diferenciais de rendas 

mais diminuiu. A POC com ensino superior, que compreende as pessoas com 15 anos ou mais 

de estudo, conta com as maiores rendas. Enquanto em 2004 a renda de quem possuía ensino 

superior era aproximadamente 432,86% maior que a da POC entre 0 e 3 anos de estudo, em 

2014 esse diferencial foi de cerca de 240,50%. 

 O grande acréscimo de renda provocado pela educação é comprovado por diversos 

estudos. Embora os valores dos coeficientes variem de acordo com cada tipo de estudo, ou 

seja, com o tipo de modelo e com as varáveis dependentes acrescidas ao modelo, que ocorre 

devido a problemas relacionados à endogeneidade e a variáveis omitidas, a variável educação 

apresenta coeficientes que demonstram sua grande parcela de contribuição para a elevação da 

renda. 

 Em âmbito nacional, Langoni (1973) foi um dos pioneiros a fazer esse tipo de análise. 

Seus estudos se basearam nos censos de 1960 e 1970 e  seus resultados mostraram que de 

1960 a 1969 houve um sensível aumento da rentabilidade nos níveis colegial e superior, este 
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último aumentou de 4% para 12%. Concomitantemente, houve uma diminuição da 

rentabilidade dos níveis primário e ginasial.   

 Diversos estudos brasileiros mais atuais mostram que os rendimentos aumentam 

conforme se eleva os anos de estudo (BARBOSA FILHO; PESSÔA, 2008; TEIXEIRA; 

MENEZES-FILHO, 2012; ARRAES; MARIANO, 2014). Teixeira e Menezes-Filho (2012), 

em uma pesquisa feita com base nas PNAD de 1997 a 2007, e considerando uma equação de 

rendimentos convencional, encontraram aumentos de renda em mais de 11%  na renda por 

cada ano adicional de escolaridade.  

 Embora o prêmio pela educação aumente conforme se aumenta os anos de estudo, 

diversos estudos econômicos mostram que o prêmio salarial aumenta muito mais quando se 

termina um ciclo (recebimento de um certificado ou diploma) do que quando se trata de um 

ano que não completa um ciclo. Crespo e Reis (2006), por exemplo, estimam  um modelo de 

regressão no qual o efeito-diploma apresentou aumento de 15% com a conclusão do ensino 

fundamental completo, 18% para o ensino médio e 23% para o superior. Os autores destacam 

ainda que essas estimativas superam a do estudo pioneiro feito por Ramos e Vieira em 1996 

para o caso brasileiro. 

 Um modelo de regressão feito por Soares (2012), para as mesorregiões mineiras, com 

base em microdados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), para os anos de 2001 

e 2005, reforça a teoria dos ciclos completos. O modelo de Soares (2012), analisando o ano de 

2005, evidencia que enquanto os salários dos trabalhadores que tinham a quarta série 

incompleta eram de cerca de 9,76% a mais que os salários dos analfabetos, quem tinha a 

quarta série completa ganhava aproximadamente 18,3% a mais que os analfabetos. Os 

diferenciais para quem tinha oitava série incompleta e completa e ensino médio incompleto e 

completo eram cerca de 20,98%, 26,82%, 34,14% e 58,51%, respectivamente. Como era de se 

esperar, os maiores diferenciais ficaram por conta do nível superior incompleto e completo. 

Enquanto o primeiro foi de cerca de 92,32%, o segundo foi de aproximadamente 117,23% a 

mais do que a renda dos analfabetos. Um pesquisa do IPEA (2010) mostrou que as maiores 

taxas de analfabetismo estão concentradas nas faixas etárias de 40 a 49 anos e acima de 60. 

 A análise de Barbosa Filho e Pessôa (2008), feita para o período de 1981 a 2004, 

constata que a TIR (Taxa Interna de Retorno) da educação foi bastante elevada no período. Os 

autores consideram a escassez relativa de capital humano como responsável pela altas taxas 

de retorno do investimento em educação.  

 No entanto, os resultados mostram que a TIR tem diminuído nos ciclos mais elevados, 

considerando pessoas com 30 anos de trabalho. Enquanto a TIR do ensino fundamental era de 
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20,2%  em 1981, em 2004 essa taxa diminuiu para 13,8%. Já a TIR da educação superior, que 

em 1981 era de 16,9%, cai para 13,8% em 2004.  

 De acordo com Barbosa Filho e Pessôa (2008), o resultado para a educação superior 

pode estar relacionado com a expansão da educação superior privada, decorrente da maior 

percepção da população sobre os altos retornos do investimento nesse nível de ensino. O 

aumento da oferta de trabalhadores com educação superior diminui, assim, o prêmio salarial. 

Apesar da queda, o prêmio salarial continua elevado e o investimento em educação continua 

atraente. 

 Nesse sentido, Menezez Filho (2012), aponta que a queda do prêmio salarial está 

relacionada com o aumento da proporção de formados em cursos como, Enfermagem, 

Administração de Empresas, Turismo, Farmácia, Marketing e Terapia e Reabilitação. 

Contudo, essa tendência de queda não é observada em todas as profissões de nível superior. 

De acordo com o autor, cursos de Medicina, Arquitetura, Engenharias, Economia e Ciências 

Sociais tiveram queda na participação de formados e nessas profissões houve aumento 

significativo do prêmio salarial. 

 Os diferencias de salários no mercado de trabalho são o resultado  em grande medida 

da dinâmica da educação e das tecnologias. A educação aumenta a oferta de trabalhadores 

aptos para o mercado de trabalho. Em contrapartida, o avanço tecnológico aumenta a procura 

por esses trabalhadores (MENEZES FILHO; KIRSCHBAUM, 2016). 

Todavia, os diferencias não decorrem simplesmente do talento e do esforço pessoal, 

mas também de outras influências, como das estruturas econômicas em que as famílias estão 

inseridas, as transferências culturais de pais e parentes para os filhos, o ambiente propício 

para o desenvolvimento cognitivo, entre outros fatores (IBGE, 2016). 

Os fatos evidenciam que as gerações recentes são mais alfabetizadas do que as de 50, 60 anos 

atrás (IBGE, 2016). Geralmente a proporção de filhos analfabetos quando os pais o são é bem 

maior do que quando os pais são alfabetizados.  De acordo com o IBGE (2016), a proporção 

de filhos alfabetizados é menor na área rural, conforme a PNAD 2014. Enquanto na zona 

urbana 98,9% dos filhos de pais alfabetizados também eram alfabetizados, na zona rural esse 

percentual era de 92,1%. Já dos filhos de pais não alfabetizados, 9,6% da zona urbana não 

eram alfabetizados. Na zona rural essa taxa de analfabetismo dos filhos de pais não 

alfabetizados era ainda maior, consistindo num percentual de 30%.  

A influência dos pais sobre a escolaridade dos filhos fica nítida em estudo do IBGE 

(2015a) feito com base na PNAD 2014. Os dados mostram que dos filhos de pai sem 

instrução apenas 16,1% possuem ensino médio completo e 4% educação superior. Por outro 
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lado, dos pais que possuem educação superior, 69,1% dos filhos também possuíam ensino 

superior completo. 

A educação superior aumenta as chances de ingresso no mercado de trabalho. Estudos 

da OCDE (2013) mostram que no Brasil as taxas de emprego para quem possui ensino 

superior foi de 85% em 2011, chegando a superar os países da OCDE, que era de 83%. Em 

seguida estão as taxas de emprego para quem possui ensino médio completo (70%) e ensino 

médio incompleto. 

De acordo com a OCDE (2014), o investimento do Brasil em educação cresceu acima 

da média dos demais países da OCDE, atingindo um percentual de 6,1% do PIB em 2011. 

Todavia, quando se contabiliza o gasto por estudante, em todas as esferas de ensino, o Brasil 

fica abaixo da média, com um valor de US$ 2.985,00 contra US$ 8.952,00 em média nos 

países da OCDE.  

 Dessa forma, se a procura por mão de obra especializada aumenta acima da oferta, o 

diferencial de salários entre esses grupos tende a aumentar, e vice-versa (MENEZES FILHO; 

KIRSCHBAUM, 2016). Assim, o prêmio salarial elevadíssimo pago no Brasil à população 

com nível de ensino superior pode estar relacionado à pouca oferta de mão de obra 

especializada. 

 A Tabela 7 reforça as proposições já destacadas com respeito ao papel da educação no 

incremento de renda. A renda média nacional aumentou conforme o aumento dos anos de 

estudo nos anos de 2004 e 2014. Enquanto em 2004 a renda média da PEA com 25 anos ou 

mais não alfabetizada era de R$ 397,32, a renda dos que contavam com 15 anos ou mais de 

estudo era de R$ 4.211,39. Para o ano de 2014 esses valores eram respectivamente R$ 682,18 

e R$ 4.482,65.  

 

Tabela 7: Renda média por Anos de Estudo da população com 25 anos ou mais em R$*, Brasil, 2004 e 2014 

Grupo de anos de estudo 
PEA POC 

2004 2014 Variação (%) 2004 2014 Variação (%) 

Não alfabetizado 397,32 682,18 71,69 515,72 893,43 73,24 

1 a 3 anos 514,78 781,59 51,83 661,48 982,57 48,54 

4 a 7 anos 726,48 1.069,62 47,23 857,93 1.219,43 42,14 

8 a 10 anos 895,93 1.234,62 37,80 978,01 1.319,14 34,88 

11 a 14 anos 1.478,20 1.743,97 17,98 1.527,01 1.796,35 17,64 

15 anos ou mais 4.211,39 4.482,65 6,44 4.264,18 4.541,32 6,50 
Fonte: Elabora a partir de dados da PNAD 2004 e 2014 

*Renda deflacionada pelo INPC para rendimentos da PNAD 2015. 
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 Com respeito à POC, os dados da Tabela 7 revelam que sua renda média é superior à 

da PEA. Conforme se vê na Tabela 7, a renda dos alfabetizados da POC, que era de R$ 

515,72 em 2004, aumentou para R$ 893,43 em 2014, correspondendo a uma variação 

percentual de 73,24%. No extremo superior, por outro lado, a renda da POC com nível 

superior, que era de R$ 4.264,18 em 2004, passou para R$ 4.541,32 em 2014. A renda desse 

grupo de anos de estudo, que corresponde à população com nível superior, foi a que 

apresentou menor variação percentual de renda, correspondendo a um percentual de 6,50%. 

 As justificativas para o crescimento maior do rendimento dos estratos mais baixos de 

renda e, consequente, redução dos diferenciais de renda, é apontada em estudo feito por 

Komatsu e Menezes Filho (2015).  De acordo com esses autores, dados da PME (Pesquisa 

Mensal de Emprego) revelam que a média salarial do trabalho principal e a taxa de 

formalização têm apresentado uma trajetória de crescimento desde 2004. Fazendo uso dessa 

base de dados, e utilizado o método de densidade contrafactual para avaliar os efeitos (dentre 

outros elementos) do crescimento do salário mínimo e das condições de competitividade do 

mercado de trabalho sobre a dispersão salarial, os autores inferem que a valorização do salário 

mínimo foi, de 2004 a 2014, o grande responsável pela queda das desigualdades salariais, 

sobretudo nos estratos de renda mais baixos. Enquanto isso, a competitividade por uma vaga 

no mercado de trabalho, em dado cargo, parece ter diminuído as desigualdades nos estratos de 

renda mais altos. 

 Sabóia e Hallak Neto (2016), chegam a conclusões semelhantes, em relação ao papel 

do salário mínimo na redução dos diferenciais de renda dos estratos de renda mais baixos, 

além  disso, considera outras transferências do Governo, como aposentadorias e pensões 

como responsáveis pela queda na desigualdade de renda. Contudo, ambos os estudos 

constatam que à medida que o salário mínimo vai aumentando, o seu efeito sobre a redução 

das desigualdades diminui, o que denota uma perda do poder do salário mínimo para reduzir 

as desigualdades. 

 Assim, a maior variação percentual da renda dos não alfabetizados e dos grupos de 

anos de estudos com pouca escolarização, demonstrada na Tabela 7, pode estar associada à 

valorização do salário mínimo, que permitiu ganhos de renda à classe trabalhadora com 

menos anos de estudo. Por outro lado, a menor variação da renda dos detentores de ensino 

superior pode ter ocorrido em virtude de um aumento do número de trabalhadores com esse 

grau de ensino e, consequentemente, uma diminuição do poder de barganha dos trabalhadores 

em áreas com excesso de oferta de mão de obra. Muito embora seus retornos ainda sejam 

elevados, conforme se verificou na Tabela 6. 
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A média de anos de estudo é uma das formas mais utilizadas para mensurar o grau de 

instrução das pessoas (RIANE;GOLGHER, 2004; FREIRE JUNIOR et al., 2010). Embora 

seja muito difícil contabilizar o capital humano dos indivíduos e fazer comparações entre 

países, visto que há pessoas que possuem capacidades cognitivas natas ou adquirem 

habilidades com mais facilidade, na literatura são utilizadas diferentes medidas proxy para 

mensurar o capital humano. Medidas como taxas de alfabetização, taxas de matrículas 

escolares e anos de estudo estão entre os principais métodos utilizados. Porém todas essas 

medidas possuem limitações. A taxa de alfabetização, por exemplo, permite identificar a 

parcela da população que sabe ler e escrever, mas não mede o efeito do nível educacional 

sobre a força de trabalho. A taxa de matrícula escolar, por sua vez, identifica apenas aspectos 

educacionais relacionados aos indivíduos inseridos na escola. Como em muitos casos os 

indivíduos que estão na escola não trabalham, essa medida muitas vezes têm pouca relevância 

sobre o mercado de trabalho. Os anos de estudo, por sua vez, constituem a medida que melhor 

captura os efeitos da educação sobre os indivíduos, já que contempla tanto os que estudam 

como aqueles que apenas trabalham (SON, 2010).  

Todavia, anos de estudo é uma variável que reflete apenas a quantidade e não leva em 

conta a qualidade do capital humano, embora seja sabido que pessoas com mesma quantidade 

de anos de estudos possam ter capacidades cognitivas distintas e, consequentemente, 

capacidades produtivas diferenciadas (SON, 2010). 

Além do mais, quando se analisa diferentes países, a mensuração se torna ainda mais 

complicada. Son (2010) coloca que a duração da escolaridade não é a mesma em todos os 

países, o que dificulta analises comparativas. O autor cita que, por exemplo, um ano de estudo 

no Japão não pode ser comparado a um ano de estudo em Bangladesh.  

Contudo, apesar de suas limitações, a média de anos de estudo é a medida mais 

adequada para medir a capacidade produtiva das pessoas – diante das restrições de medidas 

qualitativas para a educação, reflexo da heterogeneidade cognitiva dos indivíduos e dos 

diferenciais de qualidade de ensino das escolas (SON, 2010). 

O Relatório do Desenvolvimento Humano 2015, elaborado pelo PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), calcula a média de anos de estudo em diversos 

países e permite comparações internacionais entre a escolaridade média do Brasil e países 

selecionados para a população com 25 anos ou mais de idade. 

O Relatório do Desenvolvimento Humano 2015 revela uma média de anos de estudo 

de 7,7 anos de estudo para o Brasil em 2014, quando o esperado era de 15,2. Essa média é a 

mesma encontrada no Paraguai e bem próxima a do Equador e da República Dominicana (7,6 
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anos). As maiores médias de escolaridade dentre os países da América Latina ficaram por 

conta da Argentina e Chile, ambos com média de 8,9, e Cuba, com média de 11,5 anos de 

estudo. Contudo, Bolívia, Costa Rica, Uruguai, México, Venezuela e  Peru, tiveram médias 

superiores às do Brasil. De um modo geral, as médias de escolarização na América Latina 

estão bem aquém daquelas encontradas em países de desenvolvimento muito elevado. A 

média de anos de estudo é de 12,6 na Noruega, 13,0 na Austrália e no Canadá, 12,8 na Suíça, 

13,1 na Alemanha e no Reino Unido, 12,9 nos EUA e 12,7 na Dinamarca. 

 Verificando essas médias para a PEA e a POC brasileira com 25 anos ou mais de idade 

com base nos dados da PNAD, a Tabela 8 mostra médias de anos de estudo maiores para o 

ano de 2014 do que as constantes no Relatório do PNUD. Enquanto em 2004 a média de anos 

de estudo da PEA era de 6,46, em 2014 essa média aumentou para 8,03, correspondendo a 

uma variação percentual de 24,18%.  A POC, por sua vez, possuía uma média de anos de 

estudo bem superior em 2004 do que aquela apresentada pela PEA, com média de 8,18. 

Contudo, sua variação percentual foi inferior, 19,15%, apresentado uma média de 9,75 anos 

de estudo em 2014, médias ainda muito baixas e que precisam ser melhoradas.  

 Quando analisa-se a estratificação dessa média nacional por unidades da federação, a 

situação é ainda mais delicada. Apenas a PEA dos estados do Sudeste e Sul, além do Distrito 

Federal, no Centro-Oeste, apresentaram médias de anos de estudo acima da média nacional 

em 2004, sendo a maior delas encontrada no Distrito Federal, com média de 7,92. O estado de 

Alagoas, no Nordeste brasileiro, ficou com a menor média, de 4,33 anos de estudo. 

 Com relação à POC, há poucas modificações no ordenamento das médias entre as 

unidades da federação, quando comparada à PEA. Alagoas continua tendo a menor média de 

anos de estudo (5,80) e o Distrito Federal a maior, com média de 10,46 anos de estudo, se 

distanciando ainda mais da média das demais unidades federativas. 

 Em todos os casos analisados, o Distrito Federal, seguido por São Paulo, Rio de 

Janeiro e Santa Catarina predominam como unidades federativas com maiores médias de anos 

de estudos. No ano de 2014, por exemplo, o Distrito Federal apresentou uma média de 9,59 

anos de estudo da PEA, contra 11,51 da POC. As menores médias ficaram por conta do Piauí, 

com 6,19 da PEA e 7,47 da POC. 

 A Tabela 8 também mostra a variação da média de anos de estudo. Com base nessas 

informações percebe-se que o estado de Alagoas foi onde o aumento da média foi mais 

expressivo, sendo de 43,15% para a PEA e 36,45% para a POC, muito embora seus anos 

médios de estudo ainda sejam muito baixos. 
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Tabela 8: Média de anos de estudo da população com 25 anos ou mais, Brasil e UFs, 2004 e 
2014 

Regiões 
PEA POC 

2004 2014 Variação (%) 2004 2014 Variação (%) 

Brasil 6,46 8,03 24,18 8,18 9,75 19,15 

Norte             

Rondônia 5,83 7,44 27,65 7,40 9,31 25,90 

Acre 4,78 6,52 36,42 6,59 8,66 31,47 

Amazonas 5,79 7,41 27,98 8,15 9,72 19,19 

Roraima 5,56 7,62 37,20 7,96 9,87 24,08 

Pará 5,04 6,52 29,42 6,72 8,36 24,36 

Amapá 5,78 7,72 33,50 8,45 10,31 21,98 

Tocatins 5,67 7,34 29,42 7,37 9,22 25,14 

Nordeste             

Maranhão 4,77 6,27 31,53 6,24 7,97 27,73 

Piauí 4,74 6,19 30,59 5,84 7,47 27,77 

Ceará 5,30 7,00 32,06 6,79 8,60 26,62 

Rio Grande do Norte 5,55 7,14 28,57 7,19 8,64 20,02 

Paraíba 4,94 6,80 37,77 6,37 8,44 32,44 

Pernambuco 5,46 7,24 32,74 7,06 9,02 27,76 

Alagoas 4,33 6,20 43,15 5,80 7,92 36,45 

Sergipe 5,71 6,58 15,34 7,32 7,97 8,86 

Bahia 5,22 7,05 35,18 6,51 8,59 31,89 

Sudeste             

Minas Gerais 6,47 7,95 22,99 8,06 9,47 17,49 

Espírito Santo 6,71 8,08 20,41 8,44 9,73 15,25 

Rio de Janeiro 7,66 8,95 16,84 9,52 10,77 13,13 

São Paulo 7,66 9,19 19,95 9,65 11,01 14,12 

Sul             

Paraná 6,99 8,51 21,62 8,65 10,26 18,55 

Santa Catarina 7,18 8,80 22,60 8,78 10,38 18,25 

Rio Grande do Sul 7,09 8,38 18,14 8,60 9,79 13,86 

Centro-Oeste             

Mato Grosso do Sul 6,36 7,93 24,74 8,13 9,67 18,99 

Mato Grosso 6,25 7,83 25,37 7,95 9,68 21,70 

Goiás 6,43 7,93 23,46 8,15 9,63 18,24 

Distrito Federal 7,92 9,59 20,99 10,46 11,67 11,51 
Fonte: Elaborada a partir de dados das PNAD 2004 e 2014.     

  

 Por outro lado, o estado do Sergipe foi o que teve menores variações, sendo de 15,34 

para a PEA e 8,86 para a POC. Reportando-se à Tabela 6, pode-se associar os baixos salários 

à baixa média de anos de estudo, assim como o elevado prêmio salarial auferido pelos 

detentores de ensino superior pode estar associado à escassez de mão de obra com esse tipo de 
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formação, haja vista que em média a população possui o ensino fundamental ou médio 

incompleto.  

Retomando nossa análise da desigualdade de renda, a Tabela 9,  seguindo o modelo 

definido por Hoffmann (2006), explicita a renda que delimita os “relativamente ricos” e os 

“relativamente pobres”. Segundo o autor, uma pessoa é considerada “relativamente rica” 

quando um acréscimo em sua renda aumenta a desigualdade de renda. Analogamente, é 

considerado “relativamente pobre” quando um acréscimo em sua renda diminui a 

desigualdade de renda. 

Conforme dados da Tabela 9, essa renda para a PEA era da R$ 1.455,09 em 2004 e R$ 

1.871,99 em 2014, ou seja, acréscimo de renda acima dessas margens acabam contribuindo 

para o aumento das desigualdades. Comparando esses limites com as rendas médias contidas 

na Tabela 7, pode-se perceber que, quando se trata da PEA, os limites para o ano de 2004 e 

2014 se aproximam das rendas médias correspondentes ao grupo que possui entre 11 e 14 

anos de estudo.  

A renda média nacional estimada para 2014, que delimita “relativamente ricos” e 

“relativamente pobres”, está abaixo daquela prevista para o grupo de pessoas com 15 anos ou 

mais de estudo, que corresponde ao ensino superior completo, assim, esse nível de ensino 

acaba contribuindo para o aumento das desigualdades. Contudo, se o aumento da procura pela 

educação superior e sua efetiva conclusão e inserção no mercado de trabalho continuarem sua 

tendência de crescimento, espera-se que, no longo prazo, haja um aumento da população com 

ensino superior e, por conseguinte, uma redução do prêmio salarial desse grupo de anos de 

estudo. Conforme já demonstrado na Tabela 7, a população com educação superior tem 

apresentado uma variação percentual da renda média inferior aos demais grupos de anos de 

estudo.  

No que concerne às unidades da federação, no extremo inferior tem-se, a PEA de 

Alagoas, com os menores limites de renda: R$ 671,58 em 2004 e R$ 1.101,17 em 2014. Isso 

denota um quadro preocupante da desigualdade no Brasil, pois em 2014 a renda que delimita 

“relativamente pobres” e “relativamente ricos”, ainda é muito pequena, e isso se reflete em 

aumento do Gini para rendimentos acima desses patamares. 
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Tabela 9: Limite entre da população com 25 anos ou mais "relativamente pobre" e 
"relativamente rica" em R$* (2004 e 2014) - Brasil e UFs 

Regiões 
PEA 

2004 2014 

Percentil (λ) Renda limite Percentil (λ) Renda limite 

Brasil 0,80 1.455,09 0,76 1.871,99 

Norte         

Rondônia 0,80 1.305,85 0,75 1.761,87 

Acre 0,82 1.119,30 0,77 1.651,76 

Amazonas 0,77 1.119,30 0,76 1.651,76 

Roraima 0,79 1.436,44 0,76 1.651,76 

Pará 0,80 1.119,30 0,76 1.321,40 

Amapá 0,77 1.119,30 0,72 1.871,99 

Tocatins 0,81 1.119,30 0,78 1.651,76 

Nordeste         

Maranhão 0,85 819,89 0,81 1.101,17 

Piauí 0,86 708,89 0,82 1.101,17 

Ceará 0,82 932,75 0,78 1.321,40 

Rio Grande do Norte 0,80 858,13 0,76 1.211,29 

Paraíba 0,82 746,20 0,78 1.211,29 

Pernambuco 0,83 1.119,30 0,75 1.431,52 

Alagoas 0,80 671,58 0,76 1.101,17 

Sergipe 0,79 970,06 0,78 1.209,97 

Bahia 0,81 932,75 0,79 1.541,64 

Sudeste         

Minas Gerais 0,79 1.212,58 0,75 1.695,80 

Espírito Santo 0,79 1.259,77 0,75 1.761,87 

Rio de Janeiro 0,76 1.604,33 0,74 2.202,34 

São Paulo 0,76 1.865,50 0,74 2.202,34 

Sul         

Paraná 0,80 1.772,23 0,73 2.202,34 

Santa Catarina 0,76 1.492,40 0,72 2.202,34 

Rio Grande do Sul 0,79 1.678,95 0,76 2.202,34 

Centro-Oeste         

Mato Grosso do Sul 0,77 1.305,85 0,75 2.202,34 

Mato Grosso 0,78 1.492,40 0,73 2.200,92 

Goiás 0,78 1.305,85 0,73 1.761,87 

Distrito Federal 0,79 3.731,01 0,77 4.404,68 
Fonte: Elaborada a partir de dados das PNAD 2004 e 2014. 

*Renda deflacionada pelo INPC para rendimentos da PNAD 2015. 

 

No extremo superior está o Distrito Federal, com rendas médias bem mais elevadas 

quando comparadas às demais unidades da federação. Neste caso, acréscimos em rendas 

inferiores a R$ 4.404,68 não gerariam desigualdades; pelo contrário, diminuiriam as 
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desigualdades de renda no Distrito Federal. Apesar desse limite ser razoavelmente elevado, 

em comparação às demais unidades da federação, o Distrito Federal possui o maior Gini 

observado em 2014, como demonstra a  Tabela 6. 

A respeito da relação entre desigualdade de renda e educação, um trabalho de Reis e 

Barros (1990), destaca que muitos estudos, realizados em diferentes países, apontam os 

diferenciais educacionais como responsáveis por parcela considerável dos diferenciais de 

renda, sendo estes maiores em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos, 

visto que nestes os diferenciais educacionais são menores e o crescimento econômico mais 

elevado.  

Analisando o caso brasileiro, os autores inferem que as desigualdades de renda seriam 

reduzidas em 50% se os diferenciais educacionais fossem eliminados. Levando em conta esta 

assertiva e sabendo da importância da educação para a inovação tecnológica, que segundo 

Bermúdez (2009, p. 37), esta "é o fermento para o crescimento econômico e social de um 

país", a igualdade educacional deve ocorrer nos mais elevados níveis de ensino, através do 

incentivo e garantia de acesso e permanência dos jovens, que serão a classe trabalhadora do 

futuro, no ensino de qualidade, abrindo uma nova fronteira para o crescimento econômico do 

Brasil: crescimento de longo prazo com maior igualdade de renda. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 “É preciso crescer para igualar e igualar para crescer” (CEPAL, 2010, p. 12). A 

garantia de condições mínimas de subsistência exige um certo padrão de crescimento. Em 

uma economia pouco desenvolvida, o crescimento inicial pode resultar em aumentos da 

desigualdade, tendo em conta que poucos serão os empreendedores com aporte de capital 

suficiente para dinamizar a economia. Contudo, a maturação desses investimentos promoverá 

o dinamismo econômico necessário para gerar emprego, renda, consumo e novo aporte de 

investimentos organizacionais. 

 Os modelos de crescimento com capital humano apresentados no capítulo 1 fornecem 

fatores de produção primordiais para o crescimento econômico de longo prazo. O capital 

humano, sobretudo a educação formal, estabelece um elo entre os meios de produção e a 

inovação tecnológica. Muitos países desenvolvidos na atualidade são aqueles que orientaram 

sua economia para bens duráveis, com uso significativo de tecnologias. Os investimentos em 

CT&I são crescentes nessas nações, o que se reflete em mais crescimento econômico. 

 O setor de CT&I, por sua vez, para crescer precisa de profissionais capazes de 

desenvolvê-lo. A universidade é uma instituição estratégica para produção de conhecimentos 

e para a formação de profissionais altamente qualificados. O Brasil tem expandido o acesso ao 

ensino superior e vem apresentando uma trajetória ascendente do número de matriculados em 

IES, contudo, a média de anos de estudo no Brasil ainda é muito baixa, sendo de 8,03 para a 

PEA e 8,18 para a POC, apontando para a necessidade de políticas mais eficazes voltadas ao 

ensino superior, sobretudo para áreas estratégicas, pois profissionais com nível superior são 

indispensáveis para o crescimento econômico contemporâneo, que por sua vez  gera emprego, 

renda e promoção social, com diminuição das desigualdades.  

 O crescimento, todavia, por si só não é suficiente para reduzir as desigualdades. É 

necessário que o Governo intervenha, através do fomento de políticas econômicas e sociais 

em benefício, sobretudo, dos mais pobres, para que diminua o hiato entre ricos e pobres. 

 São incontestáveis as melhorias nos índices sociais brasileiros ao longo dos últimos 15 

anos, sobretudo no que diz respeito à renda, resultado das melhorias no mercado de trabalho. 

O índice de Gini da PEA e da POC diminuiu em mais de 10% de 2004 para 2014, 

apresentando valores de 0,524 e 0,483, respectivamente. O modelo de regressão também 

mostrou reduções nos diferenciais de renda da POC, sobretudo relacionados à escolaridade, 

muito embora o prêmio pela educação superior ainda seja bastante elevado no Brasil (cerca de 

240,50% a mais do que os que possuem entre 0 e 3 anos de estudo). Em termos de renda 
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média, o salário pela educação superior era em torno de R$ 4.482,65 para a PEA e R$ 

4.541,32 para POC em 2014. Já a renda que delimita “relativamente ricos” e “relativamente 

pobres” era de R$ 1.871,99 para a PEA.  

 Por essa ótica, o salário médio percebido pelos detentores de ensino superior está 

acima desse limite e um incremento desse pode contribuir para o aumento da desigualdade no 

curto prazo. Por outro lado, o aumento do salário mínimo e outros programas de transferência 

do Governo têm contribuído para diminuir as desigualdades de renda nos estratos mais baixos 

da população. Todavia, seu efeito sobre a desigualdade é cada vez menor à medida que o 

salário mínimo aumenta, mostrando os limites dessa política. 

 Os níveis elevados de desigualdade de renda no Brasil resultam diretamente do alto 

grau de concentração de renda nas camadas mais altas da sociedade. O desafio nas próximas 

décadas é diminuir ainda mais as desigualdades sociais através do desenvolvimento de 

políticas de qualidade que ofereçam níveis dignos de emprego e renda para a população 

menos abastada e levem em consideração as mais diversas situações sociais da população 

brasileira ao longo do território brasileiro.  

 Diante da resistência do Governo brasileiro em adotar um sistema tributário 

progressivo, a educação é, sem dúvida, um elemento essencial na promoção da igualdade 

social, através da adoção de políticas governamentais que garantam o acesso e a permanência 

das camadas mais pobres da população no ensino básico e superior de qualidade e assim 

proporcionem meios de ascensão para esta população. 

 A educação superior pode contribuir para a redução das desigualdades de duas formas: 

de forma direta, com geração de melhores rendas para os detentores de ensino superior e 

consequentemente melhoria do bem-estar pessoal; e de forma indireta, pois trata-se de um 

instrumento de política econômica e social que pode desencadear o crescimento econômico 

através do incentivo à descoberta e criação de novos bens e serviços que venham a contribuir 

de forma auspiciosa para o crescimento econômico pautado no desenvolvimento de bens e 

serviços de alto valor agregado, que gerarão emprego para os demais níveis de ensino e 

aumentarão a arrecadação tributária e os recursos disponíveis para o financiamento do gasto 

social. Cabe ao Governo estimular o setor de CT&I do país e garantir o acesso e a 

permanência das classes menos abastadas ao ensino superior. 

 Embora o prêmio salarial do ensino superior seja bastante elevado no Brasil, não se 

pode fechar os olhos para sua importância para o crescimento econômico de longo prazo, uma 

vez que o prêmio salarial elevado está associado à escassez de oferta dessa mão de obra. 

Assim, a ampliação do acesso dos mais pobres à educação, se refletirá em diminuição dos 
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diferenciais educacionais e do prêmio salarial e, por conseguinte, dos diferenciais de renda. 

Contudo, o desafio deve começar da base, ou seja, da educação básica. Uma educação básica 

de qualidade torna-se essencial para formação de graduados e pós-graduados capazes de 

revolucionar o setor produtivo brasileiro.  

 A educação superior como caminho rumo ao crescimento com mais igualdades de 

renda pode até ser vista como algo inalcançável no curto prazo. Contudo, o futuro de qualquer 

tempo do passado foi construído através de ações cotidianas, que se tornaram fatos concretos. 

 Uma política pautada na expansão e garantia de permanência na educação superior 

exige uma contrapartida da economia. O crescimento econômico, sobretudo baseado na 

dinâmica industrial, torna-se salutar para o sucesso da política. 

 Assim, a economia brasileira tem outro desafio ainda a ser superado. Agir no campo 

da educação é fundamental, mas não suficiente. O Brasil enfrenta um cenário 

macroeconômico desfavorável ao dinamismo econômico, com dívida pública elevada, taxas 

de juros altas, alta carga tributária, além de outros condicionantes. É necessário a adoção de 

medidas que ajam no sentido de melhorar esses condicionantes e assim criar o cenário 

propício à inovação, se revertendo em melhores condições de vida, emprego, renda e mais 

crescimento econômico. 
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APÊNDICE 

 

Tabela A1: Estimativas das equações salariais da população ocupada, Brasil e UFs, 2011 e 2013 (ln da renda do 
trabalho principal pelas horas de trabalho) 

Variáveis 
2011 2013 

Coeficiente 
Erro padrão 

robusto* 
Perc.** Prob. Coeficiente 

Erro padrão 
robusto 

Perc. Prob. 

Constante 3,259 0,050 
 

0,000 3,345 0,040 
 

0,000 

Idade 0,030 0,002 
 

0,000 0,033 0,002 
 

0,000 

Idade² -0,0003 0,000 
 

0,000 -0,0003 0,000 
 

0,000 

Sexo                 

Masculino 0,348 0,006 41,62 0,000 0,348 0,005 41,65 0,000 

Cor   
   

  
   

Branca 0,130 0,006 13,83 0,000 0,129 0,005 13,82 0,000 

UF                 

RO 0,449 0,032 56,60 0,000 0,475 0,025 60,77 0,000 

AC 0,422 0,039 52,48 0,000 0,313 0,027 36,75 0,000 

AM 0,422 0,031 52,57 0,000 0,356 0,023 42,77 0,000 

RR 0,591 0,044 80,58 0,000 0,357 0,031 42,88 0,000 

PA 0,293 0,029 34,04 0,000 0,261 0,022 29,79 0,000 

AP 0,426 0,041 53,05 0,000 0,453 0,031 57,26 0,000 

TO 0,289 0,034 33,48 0,000 0,350 0,025 41,96 0,003 

MA 0,117 0,035 12,44 0,001 0,132 0,026 14,14 0,000 

CE 0,063 0,030 6,53 0,033 -0,026 0,024 -2,56 0,281 

RN 0,200 0,037 22,19 0,000 0,159 0,027 17,21 0,000 

PB 0,165 0,035 17,96 0,000 0,084 0,026 8,82 0,001 

PE 0,176 0,030 19,24 0,000 0,129 0,023 13,72 0,000 

AL 0,175 0,039 19,17 0,000 0,213 0,027 23,75 0,000 

SE 0,322 0,035 38,03 0,000 0,206 0,027 22,90 0,000 

BA 0,183 0,028 20,05 0,000 0,142 0,022 15,26 0,000 

MG 0,382 0,027 46,55 0,000 0,405 0,021 49,87 0,000 

ES 0,444 0,032 55,84 0,000 0,441 0,024 55,43 0,000 

RJ 0,497 0,028 64,41 0,000 0,468 0,021 59,68 0,000 

SP 0,558 0,027 74,73 0,000 0,534 0,021 70,57 0,000 

PR 0,490 0,028 63,19 0,000 0,502 0,022 65,23 0,000 

SC 0,531 0,030 70,10 0,000 0,538 0,023 71,32 0,000 

RS 0,477 0,028 61,09 0,000 0,476 0,022 61,03 0,000 

MS 0,516 0,032 67,53 0,000 0,562 0,025 75,37 0,000 

MT 0,496 0,031 64,29 0,000 0,569 0,024 76,59 0,000 

GO 0,425 0,028 53,03 0,000 0,485 0,022 62,35 0,000 

DF 0,782 0,031 118,51 0,000 0,772 0,024 116,39 0,000 

      
(Continua) 
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Tabela 6: Estimativas das equações salariais da população ocupada, Brasil e UFs, 2004 e 2014 (ln da renda do 
trabalho principal pelas horas de trabalho) 

Variáveis 
2011 2013 

Coeficiente 
Erro padrão 

robusto 
Perc. Prob. Coeficiente 

Erro padrão 
robusto 

Perc. Prob. 

Setor da ocupação                 

Empregado do setor público 0,273 0,009 31,35 0,000 0,223 0,007 24,92 0,000 

Setor produtivo   
   

  
   

Indústria 0,378 0,017 45,92 0,000 0,389 0,010 47,53 0,000 

Comércio 0,387 0,018 47,20 0,000 0,352 0,011 42,25 0,000 

Serviços 0,379 0,017 46,11 0,000 0,392 0,010 48,01 0,000 

Anos de estudo                 

4 a 7 anos 0,162 0,011 17,59 0,000 0,207 0,008 22,97 0,000 

8 a 10 anos 0,299 0,012 34,85 0,000 0,347 0,009 41,47 0,000 

11 a 14 anos 0,544 0,011 72,36 0,000 0,588 0,008 80,01 0,000 

15 anos ou mais 1,248 0,014 248,39 0,000 1,285 0,011 261,55 0,000 

R² 0,391       0,382       

Prob > F 0,000 
   

0,000 
   

Fonte: Elaborada a partir de dados das PNAD 2004 e 2014. 

*Os erros padrões são robustos à heterocedasticidade. 

**Valor obtido pelo antilog do coeficiente. 

 


