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1. OS DESEQUILÍBRIOS 00 MERCADO DE TRABALHO 

1.1 Introdução 

Este estudo procura analisar o comportamento do mercado de 
trabalho urbano brasileiro durante a fase de aceleração de crescimento 
econômico compreendida entre o fmal da década de 60 e o início da 
atual. Paralelamente, tentamos ampliar a visão proporcionada pelos 
trabalhos de Langoni (1973) e Senna (1975) a respeito dos problemas 
de distribuição de renda pessoal do País. 

A concepção básica que apresentamos é de um mercado de 
!~abal!!o dinâmi~ _c~s~~~_g!lilíbrio_umtre oferta !': <i~m~~~ pelos 
diversos ti~ 4e mão-de-obra estão intimament~ associados ao 

prOcêSSo __ d!! ~rescüm:ntº--~ t~bém, de -aigum modo, a u~à~ri~dé
-iiitervençoos institucionais na __ auvidade econõmiéa. Estas, em geral, 
~êidasa di[er~ntesf<>-~a~ de pr.<>.t~ã()_à Proclu~ão doméstica ou 
prQcuM@ aten_der_a_o_bjetivQS de natllTeza socjal. 

~um contexto de rápido crescimento econômico, à medida que 
ocorrem transformações quantitativas e qualitativas na estrutura 
produtiva, aumentando a participação no produto de setores tecnolo
gicamente mais avançados, a conseqüência lógica deve ser a expansão 
mais acenty,ada da procura pelos serviços de trabalhadores mais 
qualificados. Diante da pobreza do estoque de recursos humanos 
existente nõ Brasil, nossa hipótese é de que essa situação contribuiu 
para elevar desproporcionalmente os rendimentos daqueles indivíduos 
mais capacitados para realizarem com eficiência as tarefas mais 
complexas, exigidas pela modernização da economia e, em última 
instância, para aumentar a desigualdade de salários. 

Dentro da estrutura analítica da teoria do capital humano, 
consideramos as diferenças em investimentos de educação formal e 
treinamento no trabalho como fatores relevantes para a explicação dos 
diferenciais de salários relativos. Além dos aumentos diretos de 
produtividade do trabalho proporcionados por esses investimentos, 
existe a suposição de que contribuiriam também para desenvolver a 
habilidade dos agentes econômicos em realocar recursos de maneira 
eficiente. 1 Numa economia em expansão acelerada, em que existem 
desníveis intersetoriais de remuneração para trabalhadores de qualifi
cação semelhante, esse último efeito deve assumir importância 

1 Schultz (1975) mostra corno a educação formal e o treinamento favorecem a 
habilidade das pessoas que se comportam eficientemente diante de desequilí-

• brios econômicos e relaciona toda urna série de estudos cujos resultados 
concedem suporte a essa hipótese. 



crescente, na medida em que viabiliza a exploração adequada desses 
diferenciais pelos mais qualificados. Assim, no caso brasileiro, é 
bastante lógico supor que a acumulação de investimentos em capital 
humano se reveste de e'special relevância para a obtenção de 
acréscimos de renda real. 

Desse modo, a ênfase de nosso trabalho está nos desajustes 
associados ao funcionamento das forças impessoais de mercado, 
embora não deixemos de reconhecer que eles possam ter sido 
influenciados pela ação de fatores institucionais. Ao mesmo tempo, 
destacamos seu caráter transit6rio e, portanto, estaremos atentos às 
forças Jlue operam no sentido de corrigi-los. 

~guns trabalhos que se propõem a investigar a natureza dos 
desequilíbrios do mercado de mão-de-obra apresentam como ponto 
comum, todavia, uma visão essencialmente estátic!l A tese fundamen
tal desses estudos consiste, em resumo, em ~~esses desequillbn.os 
resultariam de um processo institucional dirigido-:-no S:entido de 

. proteger o próprio sistema capitalista pela criaçã'o e conservaçã'o de 
uma estrutura ocupacional guiada por padrões hierárquicos bastante 
rígidos. Em conseqüência, haveria uma tendência à segmentação 
permanente do mercado de trabalho com ausência quase completa de 
oportunidades de mobilidade social? 

Na parte fmal deste trabalho, após a análise relativa ao aumento 
da desigualdade de salários e sua associação ao processo de crescimen
to econômico, preocupamo-nos justamente em constatar se durante o 
período considerado ocorreu ampliação das oportunidades de mobili
dade social. Em contraste com as teorias de segmentação, considera
mos que a maior diversificação e complexidade adquirida pela 
estrutura ocupacional e organizacional ao longo do crescimento da 
economia deve ter concorrido para aumentar significativamente as 
oportunidades de ascensão social. 

No item 1.2 deste capítulo introdutório desenvolvemos os 
argumentos que explicam a formação dos desequillbrios no mercado 
de trabalho brasileiro. Em seguida, o item 1.3 apresenta uma primeira 
visão do comportamento desse mercado entre os anos de 1969 e 1973. 

O capítulo 2 contém uma discussão referente aos efeitos dos 
investimentos em capital humano sobre as remunerações dos indiví
duos. São considerados dois tipos básicos desses investimentos: 
educação formal e treinamento no trabalho. Derivamos a função-salá
rio, que será empregada em capítulos posteriores para estimar os 
retornos aos investimentos em capital humano e explicar as diferenças 
de remuneração entre indivíduos e entre subsetores. Além disso, 
resumimos algumas das controvérsias acerca das implicações desse 

1 Para uma análise das teorias de segmentação do mercado de trabalho, veja .. 
Cain (1976). 
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modelo e descrevemos os dados utilizados na parte empírica do 
trabalho. 

No capítulo 3, a função-salário é estimada em cada um dos 
sub setores urbanos em dois pontos do período de crescimento 
acelerado, 1969 e 1973. Por meio dessa função obtemos estimativas 
dos retornos dos investimentos em educação e treinamento no 
trabalho e da capacidade desse modelo em explicar diferenças 
individuais de rendimentos. Ainda nesse capítulo, analisamos as 
diferenças entre subsetores das taxas de retomo aos investimentos em 
capital humano, de salários médios e das taxas de crescimento desses 
salários entre 1969 e 1973. 

No capítulo 4 desagregamos o setor urbano em três grandes 
subsetores com o objetivo de tentar identificar com maior precisão a 
natureza e intensidade dos desequilíbrios existentes. Além de analisar
mos o comportamento dos salários nesses segmentos, testamos o 
impacto dos investimentos em capital humano sobre a obtenção de 
complementações monetárias aos salários mensais (gratificações por 
aumento de produtividade, comissões por exercício de cargos de 
chefia etc.). Procuramos examinar também os efeitos da mobilidade 
sobre os salários, destacando os diferenciais de intensidade dos 
mesmos entre os três subsetores selecionados. 

No capítulo 5 tentamos compreender os padrões de evolução 
das remunerações, dentro de grupos de indivíduos selecionados por 
níveis de escolaridade, durante a experiência no mercado de trabalho, 
por meio da distribuição temporal dos investimentos em capital 
humano. 

O capítulo 6 encerra uma análise distributiva dos salários. 
Investigamos os efeitos dos investimentos em capital humano e de suas 
taxas de retomo sobre a desigualdade de rendimentos e suas mudanças 
entre 1969 e 1973. Finalmente, procuramos avaliar as conseqüências 
sobre o be~estar da sociedade geradas pelo crescimento econômico 
acelerado, contrastando seus efeitos em termos de aumentos transitó
rios de desigualdade e de sua contribuição para o aumento de 
mobilidade social. 

O capítulo 7 resume os principais resultados obtidos e suas 
implicações mais relevantes. 

1.2 As origens dos desequilíbrios 

Nosso ponto de partida para a análise da estrutura do mercado 
de trabalho baseia-se na consideração de que a característica essencial 
do processo de crescimento é sua estreita associação a um estado de 
freqüentes desequilíbrios. A manutenção do crescimento pressupõe o 
contínuo aparecimento de novas e altamente lucrativas oportunidades 

3 
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de investimentos produzidas por uma combinaç!o de fatores, entre os 
quais destacam-se a inco~ração de recursos naturais e a introduç!o 
de inovações tecnológicas. 

Na medida em que a ampliação dessas novas oportunidades 
tende a se distribuir de maneira desigual entre os diferentes ramos da 
atividade econômica, e sua identificaç!o e respostas àI mellllas se 
manifestam de formas distintas, torna-se lógica a inferência de que o 
crescimento econômico está intimamente ligado à formação de 
desigualdades. 

Independentemente da base institucional em que opera o 
sistema econômico, deve-se esperar, portanto, que a evoluç!o dos 
setores econômicos ocorra a taxas sensivelmente diferenciadas. Isto, 
como se sabe, é confirmado por extensa evidência empírica que 
registra, paralelamente ao crescimento da renda real dos países, 
consideráveis transformações em sua estrutura econômica.4 Uma das 
tendências mais importantes é a queda da participação relativa do 
setor primário no produto total da economia, compensada, basicamen
te, pelo aumento da parcela referente à indústria, reflexo de diferenças 
nas elasticidades-renda da demanda de seus produtos. 

Dentro do setor urbano, tendo em vista diferenciais de adoç!o de 
inovações tecnológicas e de elasticidades-renda da demanda entre seus 
componentes, também se verificam profundas alterações na composi
ção do produto. A tabela 1 ilustra as acentuadas modificações por que 
passou a indústria brasileira nas duas últimas décadas. Os subsetores 
tecnicamente mais desenvolvidos, cujos produtos parecem apresentar, 
em média, elasticidades-renda da demanda relativamente mais elevadas 
(indústrias de material de transporte, mecânica, material elétrico, 
química, metalurgia), aumentaram significativamente sua participação 
relativa no produto industrial, sendo que as três primeiras mais que 
triplicaram suas parcelas ao longo desses vinte anos. Simultaneamente, 
reduziu-se bastante a importância relativa das chamadas indústrias 
tradicionais (têxtil, alimentos, couros, madeira, calçados e vestuário 
etc.), cuja participação em alguns casos, como o da indústria têxtil, a 
mais importante em 1949, reduziu-se à metade em 1969.5 

A disparidade das taxas de crescimento dos subsetores urbanos 
nos indica uma fonte de promoção de desequillbrios de caráter 
transitório no mercado de mão-de-obra. A existência no curto prazo 

3 Ao longo do processo de crescimento o progresso tecnológico adquire 
crescente importância como fonte geradora de oportunidades de investimentos, 
passando inclusive a viabilizar a descoberta e o aproveitamento econômico de 
iecur~s natura~. , 

Veja, a respeito, Kuznets (1966) e, para o caso espeCifico do Brasil, Santos 
(1976). 
5 De acordo com Schultz (1964) estamos definindo indústria tradicional cómo 
aquela em que a produtividade é baixa ou cresce mais lentamente. 

4 
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Tabela 1 
Estruturá do produto induatrial do BruiI 

(em%) 

Subsetores 1949 

Química e farmacêutica 9,40 
Metalurgia 9,40 
Material de tD11SpOrte 2,30 
Material elétrico e eletrônico 1,70 
Mednica 2,20 
Papel e ~pelfo 2,10 
Borracha 2,00 
Diversos 1,90 
Têxtil 20,10 
Alimentos 19,70 
Minerais não-metálicos 7,40 
Calçados e vestuário 4,30 
Bebidas 4,30 
Gráfica 4,20 
Madeira 3,90 
Mobiliário 2,20 
Couros 1,30 
Fumo 1,60 

Total 100,00 

Fonte: Santos (l976). 

1969 

13,86 
11,95 

8,25 
5,5S 
7,30 
2,65 
2,12 
2,29 
9,67 

13,75 
6,09 
3,47 
2,40 
3,81 
2,61 
2,17 
0,67 
1,36 

100.00 

de inelasticidade da oferta de trabalho, associada a diferenciais de 
qualificação, refaçada por imperfeições no acesso à informação e 
custos significativos de mobilidade, ao lado de taxas distintas de 
expansão da demanda entre os subsetores, é suficiente para produzir 
desigualdades nos salários recebidos por determinada categoria de 
mI<Hie-obra, definida por anos de educação formal e de experiência, 
entre esses sub setores. Isso é uma conseqüência da dinâmica do 
processo, ainda que admitíssemos como verdadeira a hipótese de que a 
composição qualitativa da força de trabalho empregada pelos diveISOl 
ramos da atividade econômica fosse estritamente a mesma. 

Com relação a esse 6ltimo aspecto, a realidade mostra que, 
tendo em vista os diferentes graus de utilização de inovações 
tecnológicas e a complementaridade entre c~pital físico moderno e 
capital humano, a composição qualitativa da força de trabalho 
empregada em cada um dos subsetores é razoavelmenté distinta.6 Esse 
é outro fator que concorre para expandir as desigualdades associadas 
exclusivamente a desequilíbrios de crescimento. 

6 Para evidência empírica sobre a complementaridade entre capital físico e 
capital humano, veja Griliches (1969) e Fallon & Layard (l97S). 
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Por outro lado, temos que considerar o comportamento da 
oferta efetiva de mI<Hie-obra, função de dois componentes interde
pendentes: a quantidade e a qualidade. No Brasil, elevadas taxas de 
natalidade determinaram rápido crescimento populacional.7 Uma das 
conseqüências foi que, para um dado nível de renda familiar, as 
despesas por criança com saúde, nutrição e educação fossem reduzi
das. Desse modo, a expansão demográfica acelerada resultou na 
formação de oferta excessiva de indivíduos com baixa qualificação, o 
que num ambiente dinâmico de crescimento contribui para dificultar 
o ajustamento do mercado de trabalho, especialmente nos setores mais 
modernos. Em última instância, o resultado é a convivência durante 
certo período de tempo entre crescimento e aumento de desigualdade. 

Paralelamente à evolução desequilibrada da economia, refletindo 
a ação das forças de mercado, no caso brasileiro, interferências 
institucionais aparentemente também contnõuíram para reforçar os 
desníveis do mercado de trabalho. Isto aconteceu na medida em que 
se concederam estímulos para a incorporação de técnicas produtivas 
Dio compatíveis com o estoque de capital humano existente no País. 

A política de desenvolvimento industrial implantada nos perío
dos subseqüentes à 11 Guerra Mundial parece ter sido orientada pelas 
idéias transmitidas mediante modelos simplistas de crescimento, 
versOes distorcidas do modelo original de Hariod, que, aliás, consegui
ram grande popularidade entre economistas e formuladores de política 
dos países em desenvolvimento em suas primeiras experiências com 
planejamento econômico. Nesses modelos, -onde não há lugar para o 
funcionamento dd" mecanismo de preços e, portanto, para considera
ções acerca de decisões alocativas, existe apenas uma relação direta 
entre o volume de investimentos e a taxa de crescimento da economia, 
traduzida por uma relação capital-produto constante.8 Como conse
qüência lógica, o capital físico aparece como o único fator de 
produção relevante na promoção do crescimento econômico. 

7 Para dados relativos à expansão demográfica no Brasil, veja Kogut (1976), 
tabela 22, p.39. 

11 Ainda em 1964, o Programa de açio econ6mica do governo 1964'{;6 
baseava-se em suas projeções nesse tipo de modelo: "No caso brasileiro, onde a 
população está crescendo atualmente de 3.s~ por ano, sendo a relação 
incrementai capital/produto estimada em 2,0 e atingindo as depreciações, 
anualmente, cerca de 5% do produto bruto, seria necessária uma taxa bruta de 
investimentos de 12% por ano para fazer com que o produto bruto real crescesse 
pelo menos à mesma taxa de expansão demográfica. Admitidos os mesmos 
parâmetros mencionados, se a taxa bruta de investimentos for de 16%, o 
produto real per capita crescerá de 2% ao ano"; .,arespeito, ProfTtl"'" de 
açtIo econômica do governo 1964-66. Ministério do Planejamento e Coordena
ção Econômica, maio 1965. capo 2, seção 2.3. 

6 



Além disso, em decorrência da contínua formação de desequilí
brios, numa economia em crescimento existe razoável variância das 
taxas de retorno dos investimentos, assim como são intensas as 
externalidades, havendo então diferenciais entre taxas de retorno 
sociais e privadas.9 

Na presença de considerável variância de rentabilidade dos 
investimentos, certamente constitui sério erro considerar desenvol
vimento um problema de acumulação de capital homogêneo de 
produtividade uniforme. A ênfase no aumento de estoque de capital 
pode significar muito pouco, especialmente se as taxas sociais de 
retorno em algumas formas de investimento são até mesmo negativas, 
enquanto oportunidades de investimentos extremamente rentáveis 
para a sociedade como um todo não são exploradas em face da 
inexistência de uma estrutura de financiamento adequada.) o 

A intervenção governamental em si não é má e torna-se 
recomendável nas situações em que o sistema de direitos à propriedade 
privada falha em captar integralmente as conseqüências econômicas e 
sociais das decisões privadas, ou seja, quando se verificam divergências 
entre as taxas privadas e sociais de retorno. Muitas vezes, entretanto, a 
forma de intervenção concorre para ampliar essas diferenças. 

Um exemplo dessas distorções são os subsídios concedidos ao 
emprego do capital físico conjugados à imposição de encargos sociais 
sobre os custos da mão-de-obra. Tornou-se, assim, rentável, do ponto 
de vista privado, a importação pura e simples de tecnologia estrangei
ra, intensiva no uso de capital físico e de mão-de-obra qualificada, 
característica que reflete fundamentalmente a escassez relativa dos 
fatores de produção nos países exportadores, bastante diversa da 
prevalecente no Brasil. ) ) 

Portanto, se os subsetores que absorvem mais intensamente 
inovações técnicas são também aqueles que crescem mais rapidamente, 
podemos esperar que a demanda por mão-de-obra qualificada venha a 
se expandir, em termos agregados, mais aceleradamente do que a 

9 Para uma avaliação dessa variância, veja as estimativas de taxas de retorno 
setoriais para uma amostra das sociedades anônimas do setor industrial brasileiro 
no período 1954-67, calculadas por Langoni (1974Q), tabela 3, p. 29. 

10 Um exemplo disso é a dificuldade de obtenção de financiamento para 
investir em capital humano, tendo em vista que esse capital não pode ser 
oferecido em garantia aos empréstimos. 

11 Isso não significa, entretanto, que a indústria nacional utilize a mesma 
relação entre os fatores que a indústria de onde foi importada a tecnologia. Na 
realidade, como os salários no Brasil são certamente inferiores aos vigentes nos 
países desenvolvidos, as firmas brasileiras devem promover alguma adaptação 
mediante emprego mais intenso de mão-de-obra em operações auxiliares tais 
como armazenagem, limpeza, administração etc. 

7 



demanda por mã~de-obra não-qualificada. Ao mesmo tempo, é 
possível concluir que existem consideráveis diferenças nas intensidades 
relativas dessa expansão entre os diversos componentes do setor 
urbano. Essa seria uma razão adicional para explicar as disparidades 
nas remunerações de dados tipos de mão-de-obra entre os subsetores 
urbanos. 

Um importante efeito da importação excessiva de tecnologia foi, 
sem d6vida, a discriminaçlo implícita contra determinados setores da 
economia, na medida em que estes foram condenados ao uso de técni
cas menos eficientes. Em primeiro lugar, isso se manifesta onde não é 
factível o transplante imediato de tecnologia importada como aconte
ce no caso específico da agricultura. Outra dimensão desse problema é 
o viés gerado contra a modernização de firmas nacionais: enquanto as 
empresas de propriedade estrangeira se beneficiam de tecnologia 
desenvolvida e já testada por suas matrizes, cujo custo marginal é 
praticamente nulo (o pagamento pelos serviços constitui simples 
transferência interna de recursos), as nacionais adquirem-na a preços 
superiores aos custos marginais em razão da existência de ganhos 
monopólicos. Portanto, a capacidade de modernização tecnológica dos 
subsetores urbanos viu-se condicionada à presença de empresas multi
nacionais ou domésticas de dimensões consideráveis (em geral sob 
controle de Estado) em face das maiores possibilidades de suportar os 
gastos de implantação e de, como veremos adiante, recuperar os custos 
incorridos no treinamento de mã~e-obra, exigido pelo uso de técni
cas mais sofisticadas. Em outras palavras, os subsetores menos concen
trados tiveram, sob esse aspecto, dificultado o acesso ao progresso 
tecnológico. 

Por outro lado, independentemente da realização de investimen
tos em pesquisa no País, é de se esperar que as fmnas de maior porte 
adotem mais rapidamente as inovações tecnológicas. 1 

2 A maior 
capacidade para fmanciar os investimentos necessários à adoção e 
diluição dos riscos, associada à diversificação das operações das 
empresas de grandes dimensões, são algumas das razões que explicam a 
existência de diferenciais na difusão de inovações derivados de 
diferenças de tamanho das fmnas. 

As fnmas menores, a menos que invistam razoavelmente em 
pesquisa, o que não parece acontecer no Brasil, devem adotar as 
inovações com considerável defasagem em relação às demais. Além do 

12 Romeo (1975) estuda a difusão do uso de máquinas operatrizes com 
controles numéricos nos EUA, com amostra constituída por 152 Ílrmas 
pertencentes a 10 indústrias diferentes. Seus resultados revelam que, além da 
rentabilidade esperada, o tamanho da Ílrma é a variável mais importante na 
determinação da rapidez da adoção dessa inovação, influenciando-a positivamen
te. 
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período oeceaúio 1 avaJiaçIo do desempenho dOi novos fatores de 
produçIo, elas elevem defrontar.. com problemas de elC3lleZ de 
leCUIIOI para realizar OI investimentos necelÚliOl, dadas 11 dimensões 
e imperfeições do mercado de capitais, sem contar 11 proriveiJ 
dificuldldes tknicu acarretadas peJas diferenças de etcaIa de opera
çOeI. 

Portanto, 6 pOIIÍvel prever que haja no Bruil correlaçlo 
poIitiYa, para OIlUbsetorel wb8llOl, entJe moclernizaçIo tecnológica e 
srm de concentnçIo industriIl. I J 

Se conc:entraçlo constituir.. num bom indicador de imperfei
çGes ele mercado, o que 6 dilcutível, existem razOes para que 11 fin:naa 
de maior tamanho realizem nWores investimentos no treinamento de 
seus emprepdoL Nesse CIIO, o treinamento recebido se reveste de um 
cadter mais específico 1 fuma, ou seja, os conbecimentos adquiridOs 
nlo leito tio produtivOl nu demais. De qualquer forma, a escala de 
opençOeI ela pandes empresas conduz à especialjzaçio de atiYidades, 
o que requer, em comeqüênda, investimentos mais intensivOl em 
tIeinImento. 

Portanto, 6 pOIIÍvel antecipar que, dimte da eJástênda de 
llIOdaçIo entle concentnçIo e avanço tecnológico, a possibilidade de 
que emprepdOl treinados peçam demisdo para trabalhar em empre .. 
concorrentes e ele que, em última amlise, a fmna que incorreu nOl 
custos de investimentos sofra perdas de capital é relativamente 
reduzid .. l• Em cIec:onência, existem, neste caso, fortes estímulOl 
para que 11 flDllU participem no fmanciameoto dos custos desse tipo 
de investimento. I 5 

Fatretanto, mesmo na presença desses estímulos ao treinamen
to, I preocupaçIo com o problema de rotatividade de mJo.dCHJbra 
determina que 11 lIIeIIDII optem por partilhar com seus empregadOl OI 
custos e COOJeqÜentemente os retornos desse investimento. Desse 
modo. durante o treinamento, os salários PISOS aio inferiores 1 
procIutitidlde lIIIIJinal potencial do indivíduo e, após seu t6nnino, 
embora sejam menores do que sua produtividade para a empresa 
imestidon, suas remunerações aio mais e1evada do que 11 que 

I J OI dados &p'e'CDtIdm Da tabela 21 fornecem aDl1*O a e.a hipótete. 
I. Nos EUA, de acordo com OI raaltados de PlrIDlll (1972), o pau de 
CODCaItraçfo iDdaItriaI, medido pela pIdic:ipaçio das quatro maiores rJnDal Dal 

..... totais da iDcIústria, exerce iDfluêucia neptift e ápif"lCaIlte IObre OI 
pedidos de demiIIIo dos emprepdos. Resultados semeIbantel aio obtidos. pc. 
Tela (1972), capo 8. 

I 5 t poIIÍftl que ai empnsu rllWldem até mesmo parte dos custol de 
iDNItimentos dos empnpdos em ~o formal. dada ... c:ompIemeDtarld 
de com o treiDl.mento especlfico. 
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poderia receber em outras fmnas, para as quais sua eficiência nlo 
aumentou de maneira tão significativa. I 6 

Problemas de barganha entre empregados e empregadores 
podem surgir quando se encerram os programas de treinamento 
específico, uma vez que cada uma das partes interessadas tenta 
absorver a maior parcela possível dos retornos. I 7 

Num mundo perfeito, em que não existissem incertezas e as 
pessoas pudessem prever os acontecimentos futuros com precisão, a 
expectativa de não ser premiado com um aumento salarial considerá
vel quando terminasse a fase de aprendizado determinaria automatica
mente que o trabalhador exigisse salários mais altos durante o 
treinamento, reduzindo assim seu investimento. Portanto, nessa 
situação, o processo de barganha implicaria apenas remanejamento dos 
investimentos entre a fmna e o empregado, com a instituiçfo 
aumentando sua parte e este último diminuindo. 

A realidade, porém, se mostra muito distinta desse mundo 
rotineiro viabilizando a possibilidade de que uma das partes aumente 
seus retornos às expensas da redução dos da outra. No caso brasileiro, 
em que existiam limitações às reivindicações salariais dos sindicatos, 
poder-se-ia argumentar que, depois de completado o programa de 
treinamento, a fmna poderia, com razoável probabilidade de sucesso, 
absorver certa parcela dos retornos que pertenceriam ao empregado, o 
que contnõuiria para diminuir a importância do treinamento na 
forrnaçfo de diferenças salariais. 

Contudo, existem limites bem defmidos à exeqüibilidade dessa 
hipótese. Em primeiro lugar, as fmnas se colocariam diante de uma 
séria possibilidade de sofrer reduções em seu estoque de capital 
humano específico via aumentos de pedidos de demissão. I 11 Ademais, 
à medida que fluíssem as informações, passariam a gozar de má 
reputação no mercado, tendo, fatalmente, que vir a arcar com custos 
mais elevados para o recrutamento de novos trabalhadores dispostos a 
serem treinados. Da mesma forma, trabalhadores altamente qualifICa
dos, como é o caso de eXec"tivos. sobre os quais as empresas dispõem 

16 Produtividade lIIlIginal potencial é a produtividade marginal que o empre
gado teria se dedicasse seu tempo unicamente ao trabalho, nio sacrirlCaJ1do 
horas de trabalho dedicadas ao treinamento. 

I 7 Para uma discussão teórica dos problemas de barpnha entre emprepdos e 
empregadores, veja Parsons (1972). 

111 t bem verdade que o estoque de capital humano está incorporado nos 
indivíduos. Entretanto, o uso da expressão Ctlplttzl IrUmIIlfO erpecifico. {imIII é 
justificado pelo fato de que, por definição, os conhecimentos de caráter 
específico à IJrma não possuem valor em outras IIlJIIIS. Assim, os gastos da 
empresa com o treinamento espeáfioo de seus empregados constituem seu 
estoque de capital humano específico. Veja Telser (1972), p. 315. 
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de maior volume de informações a nível individual, sofrem restrições 
semelhantes, e, conseqüentemente, evitam causar perdas de capital a 
empresa que investiu em seu treinamento específico. 

Por outro lado, os empregos oferecidos pelas fumas de menor 
tamanho e menos desenvolvidas tecnologicamente não devem apresen
tar grandes oportunidades de aprendizagem, o que resulta no 
crescimento mais lento dos salários dos empregados ao longo do 
tempo. 

Portanto, é possível deduzir que, se o treinamento específico for 
importante, diferenciais de remuneração entre indivíduos, com mesma 
escolaridade e experiência, empregados em fumas ou indústrias 
diferentes, podem mesmo coexistir com pouca mobilidade entre os 
empregados, sem que isso constitua evidência de imposição de 
barreiras artificiais à entrada de trabalhadores em empregos mais 
promissores. Na verdade, essas diferenças salariais são estimativas 
enganosas dos retornos esperados decorrentes de mudanças de 
emprego, dado que o estoque de capital humano dos indivíduos cujos 
rendimentos estão sendo comparados é bastante heterogêneo. Nesse 
caso, inclusive a mobilidade de mão-de-obra não constitui bom índice 
de funcionamento eficiente dos mecanismos de mercado, e sua 
redução pode até mesmo ser um ajustamento ótimo ao crescimento do 
estoque de capital humano específico. 

Dessa forma, as disparidades de taxas de crescimento entre os 
subsetores urbanos, combinadas às diferenças em avanço tecnológico e 
concentração industrial, devem contribuir, substancialmente, para a 
iormação de desníveis salariais, hipótese que será testada posterior
mente. 

1.3 O comportamento do mercado de trabalho urbano entre 1969 e 
1973: mna vido geraI 

Nesta seção apresentamos de forma bastante resumida alguns 
aspectos descritivos do comportamento do mercado de trabalho 
uIbano durante o período de crescimento acelerado. 

A tabela 2 mostra a distnbuição da força de trabalho empregada 
entre sub setores selecionados. Em termos agregados, a indústria é 
responsável pela maior parcela dos empregos do setor urbano: 55%, 
aproximadamente. Isoladamente, entretanto, o comércio é o subsetor 
que mais absorve mãO-de-obra, cerca de 14% do total, e juntamente 
com as indústrias de construção civil, alimentos e têxtil concentra 
mais de 35% dos empregos. 

Os dados da tabela 3, relativos a crescimento de emprego, 
sugerem que, apesar da ,adoçlo de inovaçOes poupadoras de mão-de
obra não-qualiflCada, fator de produção relativamente abundante no 
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Tabela 2 
Composição do emprego no setor urbano por subsetores 

(em%) 

Subsetores 1969 1973 

Extração veaetal 0,42 0,54 
Mineração 1,38 1,29 
Alimentos 5,67 5,29 
Bebidas 0,97 0,71 
Fumo 0,45 0,28 
Têxtil 6,70 5,26 
Calçados e vestuário 2,52 2,68 
Madeira 2,00 1,67 
Mobiliário 1,25 1,31 
Papel 1,05 1,02 
Gráfica 1,20 1,16 
Couros 0,47 0,39 
Borracha 0,73 0,70 
Química 2,15 2,17 
Petróleo 0,32 0,30 
Plásticos 0,78 0,96 
Materiais nio-metálicos 2,78 2,34 
MetalUrgia 2,24 3,40 
Mecânica 9,51 8,69 
Veículos 3,02 2,97 
Construção civil 10,89 11,72 
Energia elétrica 0,52 0,65 
Comércio 14,98 14,04 
Instituições ímanceiras 5,12 4,60 
Transportes 5,96 5,60 
Comunicação 1,34 1,89 
Educação e saúde 4,21 5,64 
Diversos 11,36 12,73 

Total 100,00 100,00 

Fonte: Boletim tknico do SEFT, Minil;tério do Tnbalho, diverlos nÚDl«oL 

Brasil, a expansão da demanda global foi suficientemente intensa para 
incorporar justamente ao setor mais dinâmico da economia brasileira 
grande massa de trabalhadores. Embora a magnitude da taxa média 
anual observada, 10,9%, esteja certamente superestimada em face da 
ampliação da cobertura da pesquisa da Lei dos dois terços, evidências 
de outras fontes, como da Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios (pNAD), do IBGE, amparam qualitativamente a validade 
de nossos resultados. 

Entre os subsetores se manifesta considerável disperslo das taxas 
de aumento de emprego, o coeficiente de variação é igual a 0,70, 
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Tabela 3 
Taxas médias anuais de crescimento do emprego 

no setor urbano (1969-73) 

Subsetores 

Extração vegetal 
Mineração 
Alimentos 
Bebidas 
FUJDD 
Têxtil 
Calçados e vestuário 
Madein 
Mobiliário 
Papel e papelio 
Gráfica~ 

Couros 
Borracha 
Química 
Petróleo 
Plásticos 
Materiais nio-metálicos 
Metalwgia 
Mecânica 
Veículos 
Construção civil 
Energia elétrica 
Comércio 
Instituições imanceins 
Transportes 
Comunicação 
Educação e saúde 

Total 

(em%) 

1969-73 

14,98 
3,34 
7,83 
1,32 
2,67 
2,06 

13,12 
3,08 

12,52 
10,04 
9,74 
4,41 
9,40 

11,10 
8,56 

16,49 
3,87 

27,04 
8,04 
9,6S 

IS,94 
17,30 

8,14 
6,5S 
8,40 

23,17 
23,S9 

10,87 

Fonte: Boletim técnico do SEFI', Ministério do Trabalho, diversos números. 

reflexo de düerenças de taxas de expansão do produto e de 
características tecnológicas. Os subsetores metalurgia, comunicação e 
educação e saúde aumentaram a taxas excepcionalmente elevadas o 
número de seus empregados, acima de 20% ao ano, enquanto que em 
outros, como bebidas, têxtil, madeira, mineração e couros, a expansão 
média anual foi inferior a 5%. Na indústria de fumo registrou-se o 
único caso de redução da força de trabalho. É interessante notar que 
essa indústria é a mais intensiva no uso de capital físico, ao passo que 
madeira, couros e têxtil situam-se entre as de maior intensidade 
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relativa no emprego de mão-de-obra! 9 Isso parece indicar, então, que 
o menor aumento de emprego nesses três últimos sub setores deveu-se 
fundamentalmente, à expansão relativamente lenta do produto. 

As tabelas 4, 5 e 6 denotam o comportamento dos salários reais 
(horários, mensais e mensais totais).20 Os dados são oriundos das 
amostras da Lei dos dois terços que são utilizadas ao longo deste 
trabalho e cujas características são descritas no capítulo 2, seção 3. Os 
salários mensais totais constituem-se nos salários mensais acrescidos de 
complementações monetárias como gratificações, comissões etc_ 

Os dados revelam sensíveis diferenças de salários médios entre 
subsetores, que, como veremos posterionnente, são explicados em 
grande parte pelos diferenciais de composição qualitativa da força de 
trabalho empregada por esses mesmos subsetores. 

Os salários mensais são substancialmente superiores ao maior 
salário mínimo vigente no País. Os rendimentos dos trabalhadores 
protegidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, como são os 
componentes de nossas amostras, têm como limite inferior o salário 
mínimo? 1 Contudo, há que se considerar que a comparação realizada 
na tabela 5 é relativa ao maior salário múumo e que entre os cinco 
níveis fixados pelo governo existem diferenciais razoáveis, sendo de 
40%, aproximadamente, a diferença entre os níveis extremos. 

Em 1973, por exemplo, o salário médio mensal total, que mede 
com maior grau de precisão a renda monetária dos trabalhadores, 
representava cerca de 3,5 vezes o valor do maior salário mínimo. Para 
esse ano, apenas em três sub setores, madeira, mobiliário e couros, o 

19 Para dados referentes à intensidade relativa da utilização de mão~e-obra 
flila indústria brasileira, veja Carvalho & Haddad (1976). 

O deflator utilizado foi o índice de custo de vida do Rio de Janeiro, 
publicado pela revista Conjuntura econômica. correspondente ao mê$ de abril, 
para o qual se referem os salários informados nos questionários da pesquisa da 
Lei dos dois terços. Pode-se argumentar que, sendo um índice regional, não é 
representativo para o Brasil como um todo. Entretanto, embora devam existir 
diferenças, entre regiões, de nível de custo de vida, espera-se que, havendo 
razoável grau de integração econômica entre tais regiões, as taxas de crescimento 
de preços tendam a convergir ao longo do tempo, a menos que ocorram sérios 
erros de medida. De fato, as diferenças de variação, por exemplo, entre os 
índices de custo de vida de São Paulo e Rio de Janeiro, entre abr./69 e abr./73, 
foram pequenas: o primeiro aumentou em 103,17%, enquanto que o último 
cresceu em 98,92%. Nesse penodo, o comportamento do índice geral de 
preços/disponibilidade interna não apresentou diferenças significativas em 
relação ao dos demais, tendo aumentado em 99,42%. Para testes sobre 
convergência de taxas de inflação, veja GenbeIg (1974). Seus resultados 
concedem apoio às previsões da teoria. 
21 Legalmente, a remuneração paga pode ser inferior ao salário mínimo 
estabelecido quando o empregado for menor de 18 anos ou quando o 
empregador lhe fornecer alimentação. Nesse último caso, o salário pode ser até 
25% menor do que o nu'nimo vigente. 
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Tabela 4 

Salários reaisa da força de trabalho 
(em CrS) 

Salário médio Salário médio Salário médio 
SubsetoIeI horário mensal mensal total 

1969 1973 1969 1973 1969 1973 

Extraçlo vegetal 0,54 0,75 101,20 137,21 108,62 147,30 
Mineraçlo 0,78 0,99 141,82 175,74 155,63 194056 
Alimentos 0,58 0,83 109,59 153,71 122.02 162,58 
Bebidas 0,64 1,Q4 120,87 191,21 127,83 202,31 
Fumo 1,18 1,79 211,31 319,00 216,71 338.03 
Têxtil 0,75 1,14 143,22 213,44 149,50 226,5 1 
Calçados e vestuário 0,53 0,86 101,41 162,59 106,11 167.08 
Madeira 0,47 0,59 89,46 110,97 96.06 118,94 
Mobiliário 0,54 0,71 103,50 135,65 107,98 142,(lS 
Papel 0,69 1,11 131,23 207,48 140,83 217,31 
Gráfica 0,80 1,29 150,89 238,29 156,66 252,41 
COUIOS 0,48 0,65 90,92 123,40 97,22 130,76 
Borracha 0,70 1,07 132,52 202,98 142,75 218,59 
Química 1,22 1,89 222,66 342,5 3 233,93 358,73 
Petr61eo 2,44 3,19 411,84 558,13 494,29 688,53 
Plásticos 0,73 1,27 138,51 235,39 144,78 247,76 
Materiais nio-metálicos 0,60 0,88 112,77 166,19 118,29 175,93 
Metalurgia 0,89 1,36 168,02 257,16 185,94 278,18 
Mecânica 0,98 1,40 183,42 262,48 189,56 273,53 
Veículos 1,05 1,75 191,33 320,70 197,31 334,32 
Construção civil 0,63 0,87 120,04 165,26 124,68 176,02 
Energia elétrica 1,06 1,71 199,92 307,99 213,34 353,48 
Comércio 0,90 1,14 162,47 207,37 170,86 218,95 
Instituições financeiras 2,32 3,57 309,55 483,11 391,81 638,65 
Transportes 0,83 1,06 148,08 191,54 167,14 209,99 
Comunicação 1,21 1,67 198,86 275,21 214,48 303,47 
Educação e saúde 1,43 2,34 193,65 285,28 200,64 303,43 
Setor urbano 0,94 1,35 162,26 231,30 175,92 253,60 

Fonte: Amostra da Lei dos dois terços. 
a Deflator utilizado: índice do custo de vida do Rio de Janeiro, base 1965-7 = 100. 



Tabela 5 
Relaçlo salário m6dio/salúio mínimo 

Sa1úio m'dIo menal/ Salúlo m~1o mona! 
SubletOl'Ol alúlo mfnimoa totallsalárlo mfnlmo' 

1969 1973 73/69 1969 1973 73m 

em" em" 
Extraçfo vllptal 1,44 1,88 +30,56 1,55 2,02 +30,32 
Mlneraçlo 2,02 2,41 +19,31 2;22 2,66 +19,82 
Alimentol 1,56 2,10 +34,62 1,74 2,23 +28,16 
Bolliclaa 1,73 2,62 +51,45 1,82 2,77 +52,20 
Fumo 3,02 4,38 +4.5,03 3,09 4,63 +49,84 
TbW 2.04 2,92 +43,14 2,13 3,10 +45,54 
Calçados e v.tuúIo 1,45 2,23 +53,79 1,51 2,29 +51,66 
MadeIra 1,28 1,52 +18,75 1,37 1,63 +18,98 
MoIli1lúlo 1,48 1,86 +25,68 1,54 1,94 +25,97 
Papel 1,87 2,84 +51,87 2,00 2,98 +49,00 
GrUica 2,15 3,26 +51,63 2,24 3,46 +54,46 
CouIoI 1,30 1,69 +30,00 1,39 1,80 +29,50 
Bouacha 1,89 2,78 +47,09 2,04 2,99 +46,57 
Qu{1IIita 3,18 4,69 +47,48 3,34 4,91 +47,01 
Petr6leo 5,88 7,64 +29,93 7,06 9,43 +33,57 
PlúticOl 1,98 3,22 +62,63 2.07 3,39 +63,77 
Materiall nlo-met4llcoa 1,61 2,28 +41,61 1,69 2,41 +42,60 
Metaluqla 2,40 3,52 +46,67 2,65 3,81 +43,77 
Mldnica 2,62 3,59 +37,02 2,71 3,74 +38,01 
Ve{C\IlOl 2,73 4,39 +60,81 2,82 4,58 +62,41 
Conatruçfo clvB 1,71 2,26 +32,16 1,78 2,41 +35,39 En:tc elétrica 2,85 4,22 +48,07 3,05 4,84 +58,69 
Co cio 2,32 2,84 +22,41 2,44 3,00 +22,95 
Inatltuiçllea financeiras 4,42 6,61 +49,55 5,59 8,74 +56,35 
Tranaportel 2,H 2,62 +24,17 2,39 ~.s7 +20,08 
Conunlcaçfo 2,84 3,77 +32,75 3,06 4,15 +35,62 
Educaçlo e a6de 2,76 3,91 +41,67 2,86 4,14 +44,76 
Setor urbano 2,32 3,17 +36,64 2,51 3,48 +38,65 

PO",.: Amostra da Lei dos dois ter90s. 
Ob~: a) maior alúio mfnlmo yWente em abril/69: QS129,60; 

b) malor aIúio mfnlmo v.nte em abril/73: QU68,80. 



Tabela 6 
Tuu~~a~wm~d~wmmRm 

1969-73 - em Cf, 

Sw.tores Salário médio Salário médio Salário médio 
horário mensal mensal total 

Extnçio .. 11 9,72 8,90 8,90 
Minençio 6,73 5,98 6,25 
Alimentos 10,78 10,()6 8,31 
Bebida 15,63 14,55 14,57 
Fumo 12,92 12,74 14,00 
Têxtil 13,00 12,26 12,88 
Calçados e ftItuário 15,57 15,08 14,36 
Madeira 6,38 6,01 5,95 
MobiJiÚiO 7,87 7,77 7,89 
Papel 15,22 14,53 13,58 
Gdf"JCa 15,31 14,48 15,28 
COIUOI 8,85 8,93 8,62 
BoDac:la 13,21 13,29 13,28 
Química 13,73 13,46 13,34 
htróleo 7,68 8,88 9,82 
PIúticoI 18,49 17,49 17,78 
Materiais JIio.metálicoI0. 11,67 11,84 12,18 
IkUbaqia 13,20 13,26 12,40 
Merâ!Úc:a 10,71 10,78 11,07 
VeícuJoa 16,67 16,90 17,36 
Construçio cmI 9,52 9,42 10,29 
Eneqia elétzk:a 15,33 13,51 16,42 
Comércio 6,67 6,91 7,04 
InstitWções rmanceiru 13,47 14,02 15,75 
Transportes 6,93 7,34 6,41 
Collllllicaçio 9,50 9,60 10,37 
Educação e saúde 15,91 11,83 12,81 
Setor urbaDo 10,90 10,64 11,04 

Fome: Amostra da Lei dos dois terços. 

salário médio mensal total não era superior ao dobro do salário 
mínimo. 

Entre 1969 e 1973 as razões salários mensais/salário mínimo se 
elevaram substancialmente, refletindo consideráveis ganhos de renda 
Ra1 obtid~ pe1~ trabalhadores uIbm~. Durante esse período, como 
mostram os dados da tabela 6, os salários reais sofreram aumentos 
médios muais superiores a 10%. Entre os subsetoRs, a variância das 
taxas de crescimento dos salários reais foi bem menos acentuada do 
que a constatada para as taxas de variação de emprego.22 Os 

22 Os coeficientes de variação das taxas de crescimento para cada um dos três 
tipos de remuneração considerados são da ordem de 0,30. 
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aumentos mais elevados registraram-se nos subsetores plásticos e 
veíCulos, entre 16,5 e 18,5%, dependendo do tipo de remuneraçlo, ao 
passo que os mais baixos ocorreram em mineração e madeira, cerca de 
6% em média, o que, todavia, nfo pode deixar de ser considerado um 
acréscimo bastante razoável de renda r~. 

Portanto, os dados apresentados nesta seção já nos fornecem 
uma idéia dos ampos benefícios gerados pelo boom por que passou 
recentemente a economia brasileira. Por outro lado, percebem-se os 
desequilíbrios existentes entre os div~ ramos de atividade compo
nentes do setor uibano. 
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2. lNVFSI1MENTOS EM CAPITAL HUMANO E sALÁRIOS 

2.1 Derivaçfo da função-salário 

No decorrer deste trabalho será feito uso intensivo da função
sal~o, elaborada basicamente por Mincer (1970, 1974) e Chiswick 
(1974). Embora nesses estudos mencionados encontrem-se extensas 
derivações dessa função, consideramos útil realizar aqui breve revisão 
damesma.23 

Consideremos, então, as seguintes variáveis: 

Ct = custo dos investimentos em capital humano, basicamente 
educaçfo formal e treinamento no trabalho, em cruzeiros, em 
dado período t;24 

Et = salário potencial no período t, ou seja, o salário que o indivíduo 
receberia se dedicasse seu tempo ao trabalho sem sacrificar parte 
do mesmo para investir em capital humano; 

Wt = Er Ct = salário líquido recebido no período t, o qual se 
aproxima do salário observado à medida que são 
menores os custos diretos dos investimentos em capital 
humano; 

C 
lt = __ t_ = razlo entre custos de investimentos e salário potencial, 

E t que é interpretada como a fração de tempo que o 
trabalhador dedica ao aumento do seu estoque de 
capital humano no período t. 

Considerando que o salário potencial em determinado período é 
formado pelo salário potencial do período anterior acrescido dos 
retornos decorrentes dos investimentos em capital humano realÍ7l1dos 
nesse último período, podemos escrever: 

23 Para UIIIl dedução IIIltemática detalhada da função-salário, veja também 
Senna (1975) 

24 A expressão trdruzmento no tralHzlho possui significado bastante amplo, 
englobando treinamento realizado mediante programas formais e treinamento 
inforlllll (conhecimentos que se adquirem com a execução de tarefas no 
mercado). 
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onde: 

,. = taxa interna de retomo 101 investimentos em capital humano. 
lUpOIta a mellDa para qualquer período de tempo.25 

Por induçIo matemática, a equação (I) pode ser reescrita como: 

t 
Et =Eo (l + ,.1t)· " (l + ,.1t) = Eo n (I + ,.kj) (2) 

j=1 

Sabendo-se que o termo ,." é pequeno. quando aplicamos 
1opritmos a (2). podemos aplicar a equivalência entre log (1 + a) e a 
quando 11 for um nÚJDe10 de magnitude reduzida e obter: 

t 
IogEt = logEo + 1: ,-" 

j= I 
(3) 

Fazendo apa a distinçlo entre investimentos em educaçio 
formal e investimentos em treióamento no trabalho. reescrevemos a 
equaçfo (3) como: 

I t 
IogEt =logEo +'1 1: ,,+, 1:" (4) 

j=1 j=I+1 

onde: 

'I = taxa privada de retomo 101 investimentos em educaçlo; 

, = taxa privada de retomo aos investimentos em treinamento.26 

Uma das principajs implicações da análise 4a a10caçi0 ótuna dOS 
investimentos em capital huniano ao longo da vida é que se deve 
esperar que estes sejam decresc:entes com a idade.27 Duas razOes 
fundamentais. a.-esentadas a seguir. do responsáveis por essa previ-
110. 

25 Mincer (1974). capo 1. p. 9-11, prova que essa taxa é uma taxa interna de 
retomo. ou seja, é a taxa de desconto que equaliza o valor presente dos custos e 
benefícios derivados dos investimentos em capital humano. 
26 Existem rames pua supor fi prlori diferenças entre as magnitudes dessas 
tuas. Retomos não-pecuniários dec:orrentes da educação formal, maior volume 
de subsídios públicos à educação e menor grau de incerteza .associado aos 
investimentos em treinamento, devido ao melhor conhecimento pelo indivíduo 
de sua capacidade e motivaçio, são alJumas das razões relacionadas por Mincer 
(1962). 

2' Veja, a respeito, Ben-Porath (1967). 

20 



Em primeiro lugar, como a vida é fmita, o adiamento de 
investimentos em capital humano reduz o valor presente de seus 
benefícios marginais. Além disso, sendo o tempo um importante 
insuroo na formação de um estoque de conhecimentos pelos indiví
duos, os custos marginais desses investimentos devem aumentar com a 
idade. Isso só não se verificará se os investimentos em capital humano 
aumentarem a produtividade em absorver novos conhecimentos 
relativamente mais do que a produtividade para executar tarefas no 
mercado de trabalho.2 li 

Portanto, os deslocamentos ao longo do tempo das curvas de 
custos e benefícios marginais explicam a concentraçfo dos investimen
tos em capital humano no início da vida. Por outro lado, a existência 
de um fator fIXO na produção de capital humano e a capacidade de 
absorçfo de conhecimentos, determinando urna inclinação positiva 
para as curvas de cmsto marginal, dentro de cada período, explicam 
por que esses investimentos tendem a ser distribuídos através da vida. 

Entretanto, o decréscimo dos investimentos nIo é necessana
mente monotônico. É possível que nos estágios iniciais do processo de 
acumulaçlo, dada a reduzida magnitude do estoque de capital 
humano, todo o tempo disponível seja dedicado à formação de capital 
humano adicional. Essa qualificação do modelo de 8en-Porath leva à 
adoção da hipótese de que, durante a fase escolar, a proporção dos 
salários potenciais investida é igual a 100%. Em outras palavras, na 
equaçi'o (4) kj = 1, para O < j';; s. o que equivale a supor que os 
eventuais salários recebidos durante o período escolar compensem 
exatamente os custos diretos incorridos pelo indivíduo com os 
investimentos em educação.29 

Em decorrência da incorporação dessa hipótese ao modelo, 
poderoos escrever: 

(5) 

18 Testes realizados por Ben-Porath (1970) e Lazear (1976) ampuam a 
hipótese contrária, isto é, de que os investimentos em capital humano a partir de 
certo estágio contribuem para aumentar relativamente mais a produtividade no 
J1Bcado do que para a absorção adicional de conhecimentos. 

29 Uma exceçfQ a essa generalizaçfo é enconttada em Haley (1973), que 
admite explicitamente que o período escolar ultrapasse a fase de esJH'd'lizaçlo 
do indivíduo em investir em capital humano. 
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Apesar de essa suposição facilitar a análise empírica, ela pode 
produzir vieses no cômputo da taxa de retomo à educação (rs)' como 
demonstra Leibowitz (I 976). 30 

A teoria econômica não nos indica nenhuma forma geral para a 
especificação do declínio dos investimentos em treinamento no 
decorrer da vida. Mincer (1974) trabalha com duas especificações 
alternativas: uma linear e outra exponencjal. Trabalharemos apenas 
com a linear em razão da maior simplicidade matemática que seu uso 
acarreta. 3 

1 

Portanto, adotaremos a hipótese de que: 

(6) 

onde: 

ko = fraçlo dos salários potenciais investida no período inicial de par
ticipação no mercado de trabalho; 

T = período total de investimento líquido em capital humano; 

t = número de períodos de experiência no mercado de trabalho. 

Substituindo-se (6) em (5) e reescrevendo esta última equação em 
termos contínuos, temos: 

JogEt = logEo + rs S+ rko t-
rko 

2T 
(8) 

30 Leibowitz (1976) demonstra que, mesmo admitindo que entre indivíduos e 
entre os anos de escolaridade o valor médio de k fosse igual a um, " pode 
constituir-se numa estimativa tendenciosa da taxa de retorno em educação. 
Além disso, se o valor médio de k durante a escola for maior (menor) do que 
um, o coef"tciente estimado " superestima (subestima) a taxa de retorno em 
educação. 

31 Por outro lado, resultados obtidos para o Brasil, Senna (1975), e Estados 
Unidos, Mincer (1974), revelam que não há diferenças significativas entre as 
parcelas da variância dos salários explicadas pela funçio-salário de forma 
logística, derivada da hipótese de declínio exponencial dos investimentos, e pela 
função-saIário de forma parabólica, implicada pela suposição de declínio linear 
dos investimentos. 
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Como Wt = Et - Ct podemos obter uma função para os salários 
liquidos: 

log Wt = logEo + rs S + (r ko) t - ( ~; ~ t2 + log (1 - kj) (9) 

Expandindo-se o termo log (I - kj) de acordo com uma série de 
Taylor, obtémse. fmaImente: 

logWt=logEo-ko(I+ ~O)+r~+ I rko+ ~o (I+ko)lt-

I rko + ~o I 
2T 2']'2 

(lO) 

Uma das restrições apresentadas pelo modelo da equação (lO) é o 
pressuposto de que os indivíduos estejam continuamente empregados 
após o término de seus estudos formais. Os problemas notórios da 
aplicação desse modelo à análise dos rendimentos femininos ilustram 
bem as dificuldades resultantes: a participação intermitente de 
mulheres casadas no mercado de trabalho implica a formação de 
trajetórias descontínuas de investimentos, o que torna inviável a 
aplicação da equação (10) para estimação de seus salários, reque
rendo-se conseqüentemente o uso de funções-salário segmentadas. 32 

A utilização de amostras englobando apenas homens e a adoção 
da hipótese, razoavelmente realista, de participação ininterrupta dos 
trabalhadores masculinos no mercado de trabalho ajuda a contornar 
esse problema. Todavia, novas complicações surgem na medida em que 
as mudanças de emprego resultam em descontinuidades no perfd de 
investimentos, tendo em vista que empregos diferentes exigem dos 
indivíduos não só quantidades mas qualidades distintas de investi· 
mentos em capital humano. 

A incorporação dessa restrição do modelo nos leva a optar, diante 
dos dados disponíveis, pelo emprego da formulação elaborada por 
senna (1975). Esta distingue explicitamente dois períodos de investi
mento após a fase escolar: o período decorrido entre () ano de 
conclusão dos estudos e o início do atual emprego e outro 
correspondente ao tempo de experiência nesse último, que deverá 
estar captando maior parcela de investimentos específicos à fuma, 
dada a necessidade de adequação do nível de qualificação às novas 
características ocupacionais ou até mesmo funcionais. 

32 Veja Mincer e Polachek (1974) a respeito do uso de funções segmentadas 
para explicar diferenças salariais entre mulheres. 
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De maneira consistente com a alocaçio 6tima dos investimentos 
em capital humano ao longo do ciclo vital, é introduzida a hipótese de 
que os investimentos iniciais (10) no emprego atual sejam negativa
mente correlacionadosl extenslo da experiência anterior. 

Dessa forma, a equaçlo (7) é transformada em 

los E, = Iog E. + r,S +r. ti lo. -~. e.1 d •• +r, l' 
I k~ -1JJ~, dez (11) 

tendo em vista que os investimentos realizados nos empregos 
anteriores 110 expressos mediante: 

e os efetuados no emprego atual 110 dados por: 

lt. = lo. - tJ.t. 

(12) 

(13) 

onde, por IUI vez, o investimento inicial (lo.) é representado pela 
funçIo: 

(14) 

Nota: t. é o tempo de experiência no emprego corrente e t2 o tempo 
de experiência em empregos anteriores. 

Realizando-se u devidas operações matetmtic:as, obtemos, entlo, 
a funçIo-saJário segmentllda: 

losWt =(logEo -a)+F,S+(F.Ko.+l)t. -<,.~. )t: + 

F21JJ 
(F2 a+P2)t2 - (r21)t.t2 - ( 2 ) r, (15) 

~ interessante notar ..,.. equaçIo a preIeDÇI de um termo de 
intençlo entre t. e t2, o qual reflete o fato de que a influência da 
experiência no emprego atual sobre OI salúioI esti neptivamente 
correlacionada 1 extemlo da experiência anterior, coerente com u 
pRViIOes da teoria econônica. 
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2.2 Discussio das críticas ao modelo de capital humano 

Analisando as críticas levantadas contra a validade do modelo 
apresentado na seção anterior, julgamos conveniente classificá-ias 
basicamente em dois grupos: 

a) críticas que iiulicam a possibilidade de superestimação das taxas de 
retomo aos investimentos em capital humano, em face da omissão na 
funçã'o-salário de medidas representativas de diferenças de habilidade 
natural e de background familiar;3 3 

b) críticas que são baseadas na argumentação de que, embora as 
desigualdades de rendimentos estejam associadas às diferenças de 
níveis educacionais, tal evidência nã'o reflete diferenciais de capacida
de produtiva gerados por investimentos. Segundo os autores das 
mesmas, a relaçã'o entre educaçã'o e salários decorre fundamentalmen
te do uso do nível de educaçã'o dos indivíduos como mecanismo de 
sinalização de diferenças preexistentes em talentos, conhecida como L 

hipótese do filtro. 
A primeira cootrovérsia é relativamente mais antiga e podemos 

encontrar na literatura econômica considerável número de trabalhos 
cuja preocupação principal é a estimaçã'o de vieses nas taxas de 
retomo em educação. 34 Em geral, as estimativas variam consideravel
mente com as medidas de inteligência e background familiar utilizadas 
e as outras variáveis que são mantidas constantes nas regressões. 
Entretanto, os resultados dos estudos mencionados apontam o efeito 
líquido da educação sobre a renda como substancialmente maior do 
que os dessas duas variáveis, sustentando a validade da noçã'o· 
fundamental da teoria do capital humano concernente a uma relaçã'o 
causal da educaçã'o para a renda por meio de aumentos de produtivida
de. 

A relação de interdependência entre educaçã'o , inteligência, 
background familiar e salários é extremamente complexa. Na discus
são acerca do papel dessas variáveis é COOlum confundir-se contribuições 
líquidas da habilidade e backgrouna familiar e suas contnbuições 

33 Estamos usando o termo 1IIIbUidllde nIltruaJ ou cofl6êrrita como sinônimo de 
intelixmcia. 

34 O viés do coeficiente estimado da variável escolaridade (S), devido à omissio 
na funçio-salário de uma variável que tenha efeito líquido sobre os salários, é 
dado por 11 bX1 r onde 11 é o verdadeiro coeficienu d.I variável omitida (x), 
ao passo que b~l.~ ~ o coeficiente da variável x na regressão auxiliar entre x e I 
mantidas as demais variáveis (y) constantes. Sobre a estimação desses vieses, 
veja, entre outros, Jencks (1972), Bowles (1972), Hause (1972), Griliches &; 
Mason (1972), Taubman &; Wales (1975) e Griliches (1976). 
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totais, nesta última computados também seus efeitos sobre os salários 
mediante investimentos em capital humano. 

A figura 1 apresenta uma visão esquemática das relações 
existentes, auxiliando-nos em sua compreensão. 

A inteligência e o nível de escolaridade dos pais juntamente com 
seu estoque de riqueza não-humana determinam o volume de 
investimentos em capital humano realizados na unidade familiar, 
constituídos, basicamente, de gastos com nutrição e saúde e transmis
são direta de educação informal, como cultura em seu sentido lato 
(informação, formação de expectativas etc.). 

A habilidade natural dos indivíduos é influenciada pela inteli
gência dos pais, através de herança genética, e também pelos 
investimentos em capital humano realizados basicamente durante a 
infância. 

Os investimentos em educação formal são afetados pela habilida
de, investimentos em capital humano efetuados dentro da unidade 
familiar e riqueza familiar. Os dois primeiros possibilitam melhor 
desempenho dos indivíduos na escola. Maiores níveis de riqueza 
familiar viabilizam o fmanciamento dos custos diretos e indiretos dos 
investimentos em educação, permitindo, assim, a permanência mais 
prolongada na escola, além de alterar significativamente a qualidade 
dos insumos educacionais. Em contrapartida, como sugere Langoni 
(1973), o maior estoque de riqueza não-humana da famma pode 
contribuir para reduzir os investimentos em escolaridade de seus filhos 
à medida que estes percebam a viabilidade da alternativa de substituir 
no futuro rendimentos derivados do capital humano pelos do capital 
físico. 

Os investimentos em capital humano efetuados após o término 
da fase escolar são, por sua vez, função do estoque de capital físico da 
família, da habilidade natural do indivíduo e de seus investimentos em 
educação. Famílias mais ricas têm, em geral, maior acesso a 
informações, o que concorre para diminuir os custos dos investimen
tos na procura de informações sobre oportunidades de emprego. A 
influência da riqueza familiar tende a ser crescente com o nível de 
escolaridade. Por um lado, os investimentos em informação são 
intensivos no uSO do tempo, cujo custo aumenta com a educação, e 
por outro, a capacidade das pessoas mais instruídas de utilizar 
eficientemente as informações aumenta a probabilidade de que os 
benefícios obtidos venham a se transformar em ganhos efetivos de 
renda real. Entretanto, esse efeito indireto sobre a renda deve ser mais 
importante nos estágios iniciais de participação do indivíduo no 
mercado de trabalho, decrescendo gradualmente ao longo de sua vida, 
quando ele próprio passa a possuir sua rede de informações. 
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Graus mais elevados de inteligência e'educação formal permitem 
maior eficiência nos investimentos do tipo on-the-job training devido à 
maior facilidade para absorver e aplicar novos conhecimentos. Como 
já mencionamos, uma relevante influência é exercida pela habilidade 
das pessoas mais educadas para obter e processar melhor e mais 
rapidamente informações relativas a oportunidades de emprego. 

Vários trabalhos contribuem com evidência empírica, apoiando 
as hipóteses formuladas sobre o relacionamento entre essas variáveis. 

l..eibowitz (1974), utilizando uma amostra de 1528 pessoas que 
durante a inrancia, em 1921, na Califórnia, pertenciam ao percentil 
mais elevado da distribuição de inteligência (QI acima de 135), estima 
um modelq de três equações cujas variáveis dependentes são quociente 
de inteligência (QI), escolaridade e renda. H O modelo estimado é 
recursivo, onde a variável endógena numa equação é exógena na 
seguinte. Por exemplo, o QI é a variável dependente na primeira 
equação e uma das variáveis explicativas nas duas outras. Os principais 
resultados dessa pesquisa são resumidos a seguir: 

a) a educação da mãe e uma variável dummy, captando a existência 
de instrução mais intensa dentro do lar, portanto representativas do 
background familiar, afetam significativamente a medida de habilida
de; 

b) o nível de escolaridade alcançado pelos integrantes da amostra aos 
29 e 39 anos de idade dependia, consideravelmente, da sua inteligência 
e da educação dos pais; 

c) os salários recebidos aos 29, 39 e 49 anos de idade eram 
estreitamente relacionados a escolaridade e experiência. A inclusão de 
variáveis do tipo background familiar e o QI dos indivíduos não 
produziu decréscimos significativos nos coeficientes da escolaridade e 
experiência. A renda familiar, embora apresentando coeficiente 
significativamente positivo, possui efeito nitidamente decrescente ao 
longo da vida, como era de esperar. 

Griliches (1976) estima equações de forma reduzida para as 
variáveis escolaridade, informações sobre o trabalho e salários. 3 6 O 

35 Os componentes dessa amostra (amostra Terman) foram entrevistados nova
mente em 1929, 1940, 1950, 1954 e 1960. 
36 

A amostra utilizada é composta por 5.225 pessoas que possuíam entre 14 e 
24 anos de idade em 1966. tendo sido novamente entrevistados em 1969 
(National Longitudinal Survey -of Young Men, dos EUA). A variável informoção 
sobre o trabalho é, segundo Griliches, o resultado de um teste que depende do 
nível de escolaridade, inteligência e motivação. 
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quociente de inteligência e o background familiar (educação materna, 
ocupação do pai e número de irmãos) explicam cerca de 36% da 
variância da escolaridade. A informação sobre o trabalho é significati
vamente afetada pela educação e pelo QI. Novamente, os principais 
determinantes dos salários são a escolaridade f: a experiência; os 
efeitos diretos do background familiar e da habilidade natural sobre os 
rendimentos são sensivelmente menores. 

Em outro estudo, trabalhando ainda com a amostra Terman, 
Leibowitz (1976) comprova que um dos principais canais indiretos de 
influência da habilidade e do background familiar sobre reMa são as 
diferenças na qualidade do ensino. 

Por outro lado, Klevrnarken e Quigley (1976), trabalhando com 
duas amostras de engenheiros suecos (mecânicos e eletricistas), 
portanto com categorias profissionais bem definidas, estimam que, 
para dados níveis de experiência na profissão, os salários dos 
indivíduos que se graduam mais cedo (com 23 anos de idade ou 
menos) crescem a taxas mais elevadas do que os dos demais. Esse 
crescimento diferenciado é explicado pela forma dos perfis estimados 
de investimentos em treinamento, os quais revelam que as coortes 
mais jovens investem em cada ano de experiência mais recursos (tanto 
em termos absolutos quanto em relação aos seus salários potenciais) 
na formação de capital humano adicional. Como na Suécia as 
oportunidades para investir em educação não são muito desigualmente 
distribuídas, a graduação precoce deve ser muito provavelmente 
determinada por graus superiores de inteligência que, desse modo, 
influenciarão indiretamente os salários mediante a realização de maior 
volume de investimentos em treinamento. 3 

7 

Welch (1975) chama a atenção para a questão de erros de 
medida de variáveis, que tinha sido negligenciada até então na 
literatura existente. Nesse sentido, Griliches (1976) emprega mínimos 
quadrados a dois estágios para estimar a função-salário, levando em 
consideração o problema de erros de medida na proxy para inteligên
cia (QI) e de endogeneidade da escolaridade e experiência. Com esse 
método de estimação os resultados obtidos indicam que o chamado 
viés da habilidade é praticamente irrelevante nesse caso. 

A evidência fornecida por esses trabalhos revela, portanto, que 
em economias desenvolvidas, a habilidade natural e o background 
familiar influenciam de forma relevante a acumulação do estoque de 
capital humano dos indivíduos, porém seus efeitos líquidos sobre a 
renda são relativamente pequenos em comparação aos exercidos pela 
educação formal e a experiência no trabalho. 

37 Na Suécia, doações e empréstimos do governo são disponíveis a todos os 
estudantes e a educação superior é oferecida livre de pagamentos de anuidades. 
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No caso brasileiro, a combinação de reduzido estoquç de capital 
humano e fluxos elevados de investimentos sugere o enfraquecimento 
ao longo do tempo dos elos entre background familiar e nível de 
escolaridade. A tabela 7 relaciona as variações do número de 
matrículas, corrigidas pelo crescimento da população em idade 
escolar, por nível de educação durante o período 1962-70. Os dados 
apresentados mostram a rápida reação do sistema educacional às 
exigências do crescimento econômico, especialmente nos níveis mais 
elevados?! 

Tabela 7 
Aumento de matrículas por nível de educação (1962-70)8 

(em%) 

Nível 

Primário 
Ginasial 
Colegial 
Superior 

Percentagem 

50,96 
161,00 
197,35 
284,85 

FOntes: Anu4rio Eltat(ltico do BnzIil,IBGE, diversos números; Censos demogmt
cos de 1960 e 1970, IBGE. 
a A variação do número de matrículas foi corrigida pelo crescimento da popula
ção em idade escolar correspondente a cada nível edu-;acional. Consideraram-se 
as seguintes faixas etárias por nível de educação: 5/9 anos,primário; 10/14 anos, 
pmsial; 15/19 anos, colegial; 20/24 anos, superior. 

Ao mesmo tempo, o crescimento econômico é acompanhado 
por uma oferta mais ampla de informaçõC:s, o que implica a perda 
relativa da influência da família na realização dos investimentos em 
capital humano após a escola. 

Também, dado que uma parcela dos benefícios da educação é 
representada pelos ganhos alocativos, que tendem a ser maiores com a 
aceleração do crescimento, é possível antecipar a redução da contri
buição relativa de outras variáveis na determinação dos rendimentos 
individ uais. 3 9 

38 É importante mencionar que, ao longo da década passada, o governo alterou 
a forma de subsidiar a educação, pelo menos no que concerne .. subsídios 
diretos. Sua participação nas matrículas nos rúveis !!!ais baixos assumiu papel 
predominante, enquanto diminuía no nível superior. Veja, a esse It:'l"'ito, Senna 
(1976). 
39 Para evidência empírica sobre o aumento de importância dos ganhos 
alo cativos da educação num contexto dinâmico de crescimento, veja, por 
exemolo, Welch (1970) e Huffman (1974). 
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Nesta pesquisa não tentaremos estimar os efeitos líquidos da 
habilidade e background familiar sobre os salários, não só pela 
ausência de informações relativas a essas variáveis, como também por 
estarmos mais preocupados com a heterogeneidade do mercado de 
trabalho entre setores. 

o segundo grupo de críticas é mais diretamente voltado aos 
fundamentos lógicos da teoria do capital humano ao questionar o 
papel produtivo atribuído à educação. A suposição básica dos modelos 
de sinalização ou filtro é de que existem custos de informação 
associados à identificação da produtividade dos empregados, especial
mente para empregos de remuneração mais elevada, como de 
administradores e gerentes. O nível de educação formal dos candidatos 
a esses empregos seria então utilizado para minimizar os custos de 
informação, dado que refletiria algumas das Cilacterísticas, tais como 
inteligência e perseverança, consideradas necessárias para o desempe
nho eficiente das funções a lhe serem confiadas .• o 

Os testes realizados concedem apoio aos pressupostos básicos da 
teoria do capital humano, embora seus resultados possam sugerir que 
uma parcela minoritária dos retornos devidos à educação formal deva 
ser atribuída a seu uso como mtro. 

Taubman & Wales (1975), em trabalho empírico pioneiro, 
procuram distinguir a parte dos retornos aos investimentos em 
educação, que se deve a aumentos de produtividade, da que seria 
conseqüência da utilização do nível de escolaridade como indicador de 
características do trabalhador. O teste envolve o emprego de análise 
logística para gerar uma distnbuição de indivíduos por ocupação na 
hipótese de que, na ausência de UI1l processo de mtragem por grau de 
instrução escolar, cada um escolheria a ocupação que lhe possibilitasse 
a obtenção do maior salário possível, dadas a escolaridade e outras 
características pessoais. Enquanto que a distnbuição efetiva para 
pessoas com educação universitária aproxima-se bastante da potencial, 
existe discrepância considerável entre essas distnbuições para indiví
duos com curso colegial. Estes últimos, na hipótese de livre acesso, se 
colocariam em maiores proporções em ocupações que oferecem 
melhor remuneração (profissional, administração, técnica e vendas). A 
relação da magnitude dessa discrepância com o nível de escolaridade é 
interpretada pelos autores como conseqüência do emprego da educa
ção como credencial para permitir o ingresso nos melhores empregos. 
Assim, estimam que na ausência dessa prática os retornos privados aos 

4 o Veja, a respeito, por exemplo, os modelos desenvolvidos por Arrow (1973) e 
Spence (1973). 
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investimentos em educação teriam sido a~roximadamente a metade 
dos efetivamente estimados para a amostra. 1 

Uma das prováveis implicações da hipótese do filtro seria de 
que, para o empregador, a posse de um diploma por parte do 
empregado se constituiria numa prova mais poderosa de talento e 
determinação do que um curso inacabado. Entretanto, como apontam 
Layard e Psacharopoulos (1974), o próprio trabalho de Taubman & 
Wales não concede suporte a essa previsão, pois a taxa de retorno em 
educação estimada para as pessoas que não chegaram a completar o 
curso superior é maior ou igual a daqueles que conseguiram obter o 
diploma.42 

Para o Brasil, as taxas privadas de retorno à educação, estimadas 
por Senna (1975) com dados da Lei dos dois terços para 1970, são 
sistematicamente mais elevados para os cursos completos. Entretanto, 
isso Dlo pode ser considerado como evidência conclusiva a favor da 
hipótese de filtro, pois e bastante provável que os indivíduos que 
completam seus cursos escolares aumentem relativamente mais sua 
produtividade em decorrência de seus maiores investimentos, o que 
explica a obtenção de retornos mais elevados. 

Outra previsão coerente com o espírito dos modelos de 
sinalização diz respeito à queda do efeito da educação sobre os salários 
ao longo da experiência no trabalho, uma vez que, com o passar do 
tempo, os empresários poderiam reunir informações suficientes para 
avaliar melhor a produtividade de seus empregados. Em contrapartida, 
a teoria do capital humano sugere a existência de complementaridade 
entre investimentos em educaçãO formal e em treinamento no 
trabalho e, também, maior eficiência dos indivíduos mais educados em 
explorar os desequihbrios do mercado de trabalho. A implicação disso 
é a formação de perfis salários/anos de experiência com inclinações 
crescentes com o nível de escolaridade, o que é amplamente 
confirmado pela evidência disponível, contrariando, desse modo, as 
previsões derivadas da hipótese de mtro.4 

3 

Ainda no âmbito das críticas à validade da teoria do capital 
humano, encontra-se a interpretação dos perfis de salários ao longo da 
vida como reflexo do desenvolvimento biopsicol6gico dos indivíduos_ O 
amadurecimento físico e mental durante os primeiros anos de 

4! A amostra é constituída por 5.100 voluntários da Força Aérea Norte-Ameri
cana durante a 11 Guerra Mundial,NBER·TH S4mple. 
42 Quando são excluídos da amostra os proprietários de empresas, a5 taxas de 
retorno são aproximadamente iguais . 

.. 3 Para os EUA, veja perIIS sawio-experiência em Mincer (1974), IJgUla 4.3, p. 
68. Para o Brasil, veja Senna (1975), figura I, p. 98, com dados de 1970. Para 
1973, apresentamos no capítulo 5 ~is para a força de trabalho como um todo 
e para os três setores em que dividimos o mercado de trabalho urbano, 
confirmando sem exceção o formato sugerido pela teoria. 
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permanencla no mercado de trabalho e o declínio em idades mais 
avançadas, fenômenos independentes da ação dos indivíduos, seriam 
os determinantes do formato côncavo dos perfis salários/anos de 
experiência. 

Os resultados dos testes efetuados, embora nJo rejeitem a 
existência desses efeitos, amparam a interpretaçJo do comportamento 
dos salários dos indivíduos ao longo da vida em termos de investimen
tos em capital humano. 

Taubman (1975) encontra evidência de que o tempo de 
experiência efetiva no mercado de trabalho é mais importante do que 
a idade, usada como proxy para o amadurecimento, na determinação 
dos salários dos indivíduos.4 

Lazear (1976) estuda a taxa de crescimento dos. salários entre 
1966 e 1969 num grupo de 5.225 indivíduos que possuíam de 14 a 24 
anos de idade em 1966.4 

5 Os efeitos sobre a variação das rendas dos 
investimentos em treinamento, medidas pelo número de semanas 
trabalhadas nesses três anos, é inferior aos produzidos pelo amadureci
mento (aumento de idade) para os indivíduos mais jovens, mas sua 
importância é crescente e relativamente maior depois dos 24 anos de 
idade. 

Klevrnarken & Quigley (1976) também procuram destacar os 
efeitos parciais da idade e experiência efetiva na profissão de 
engenheiro sobre os salários. Seus resultados indicam que o impacto 
de anos adicionais de experiência é positivo e sempre maior do que o 
da idade, ao passo que, a partir dos 4549 anos, o efeito dessa variável 
passa a ser negativo. 

Outra crítica à teoria do capital humano reside na explicaçãO 
dos retornos dos anos de experiência como resultantes de acordos 
institucionais que estabelecem a fIXação de critérios de antigüidade no 
emprego para obtenção de promoções. A simples existência de regras 
desse tipo não invalida a suposição de que investimentos geradores de 
aumentos de produtividade sejam responsáveis por diferenciais de 
salários, a não ser que as promoções sejam concedidas independente
mente de quaisquer considerações referentes à eficiência dos emprega
dos. Essa possibilidade, contudo, tende a se reduzir com o maior 
dinamismo da atividade econômica, pois as tarefas a serem executadas 
se tornam cada vez mais diferenciadas e complexas. Para o exercício 
de cargos mais importantes dentro da estrutura ocupacional, passa-se a 
exigir, inclusive, maior capacidade para identificar os componentes 
sistemáticos e aleatórios das mudanças econômicas, capacidade essa 
conferida pela educação. 

44 Veja Taubman (1975), capo 3, p. 46-9. 
45 Essa amostra é a National Longitudinal Survey of Young Men usada por 
Griliches (1976). 
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Finalmente, é forçoso reconhecer que diferenças de preferências 
pelo risco e retornos não-pecuniários influenciam a escolha de 
empregos e eventualmente os diferenciais de salários entre indivíduos. 

Rosen & Thaler (I 975) investigam os efeitos de diferenças de 
risco nas condições de trabalho sobre os salários. A conclusão desse 
estudo é de que um acréscimo de 0,001 na probabilidade de morte 
devido às condições do emprego é responsável por um diferencial de 
US~ 200 nos rendimentos anuais. 

Taubman (1975) mede o efeito de diferenças em certas 
preferências sobre a renda dos componentes da NBER-TH Sample.4 

6 

Os indivíduos que indicaram preferência, por serem assalariados, 
obtinham renda de 6 a 11 % inferior aos demais. Da mesma fonna, 
aqueles que revelaram ter sido influenciados na sua decisão de escolha 
de emprego por fatores tais como estabilidade, possibilidade de traba
llio independente etc., possuíam rendas mais baixas. 

Tendo em vista que as amostras que utilizamos incluem 
exclusivamente indivíduos assalariados, é provável que os diferenciais 
de remuneração associados a diferenças de riscos de variação de 
rendimentos sejam relativamente reduzidos em face dos que existiriam 
se trabalhássemos com remunerações derivadas do capital físico.4 7 De 
qualquer maneira, os dados disponíveis não nos permitem estimar o 
impacto sobre os salários de diferencllS de preferências com respeito 
ao risco e condições de trabalho. 

2.3 Os dados 

Apresentada a função-salário e discutidas suas implicações e 
limitações, antes de entrannos na parte empírica do trabalho, 
deter-nos-emos na descrição dos dados utilizados, que são os 
resultantes da pesquisa da Lei dos dois terços, realizada anualmente 
pelo Ministério do Trabalho. 

As informações obtidas referem-se ao mês de abril e abrangem 
empregados do setor urbano cujos contratos de trabalho obedecem ao 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Desse modo, 
além dos trabalhadores rurais, estão excluídos os empregados domésti
cos, funcionários públicos e de autarquias parestatais, e logicamente os 
trabalhadores autônomos. 

46 São mantidas constantes na análise variáveis relativas ao nível e qualidade de 
educação, experiência, idade, habilidade natural, IHIckground familiar, saúde e 
localização geográfica. 
47 Mesmo entre assalariados, existem ocupações em que a variância esperada 
dos rendimentos é relativamente elevada, como é o caso dos operadores do 
mercado financeiro. 
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Trabalhamos com dois suboonjuntos de dados, referentes aos 
anos de 1969 e 1973, contendo infoIlJlllÇOes relativas a, respectiva
mente, 71.521 e 67.433 indivíduos do sexo masculino. Devido a 
problemas de comparação entre as duas sub amostras, dado que a 
amostra do Ministério do Trabalho para 1973 abrange um número 
significativamente maior de trabalhadores com idade inferior a 20 
anos, os subconjuntos selecionados excluem essa faixa etária. 

As principais variáveis para as quais se obtêm infoI1Il8ÇÕes a 
nível individual são: salário mensal, vantagens mensais, nível de 
escolaridade, idade, ano de admissão na fmna em que o indivíduo 
trabalhava na ocasião em que foi respondido o questionário, horas 
trabalhadas por semana e tipo de salário. 

Os dados referentes a horas de trabalho semanais permitem a 
obtenção de proa medida-padrão para salários: o salário-hora. 

Com respeito à e ducaç!o , são distinguidos nove níveis de 
escolaridade: analfabeto, primário incompleto, primário completo, 
ginasial incompleto, ginasial completo, colegial incompleto, colegial 
completo, superior incompleto e superior completo. 

As vantagens mensais compreendem acréscimos aos salários 
relativos a gratificações de estímulo à freqüência e produtividade, por 
exercício de função especial ou cargo de chefia etc. 

As formas de pagamento dos salários (tipos) são classificadas de 
acordo com as seguintes categorias: mensalista, horista, diarista, 
tarefeiro, comissionado, quinzenalista e semanalista. 

O setor urbano da economia é dividido em 52 subsetores, sendo 
23 indústrias, três sub setores de comércio e 26 de serviços. Esses 
subsetores foram reagrupados em 28 outros, do seguinte modo: 

a) i exceçlo do sub setor diversos, os sub setores industriais foram 
mantidos de acordo com a classificação inicial; 

b) os três sub setores comerciais (comércio atacadista, varejista e 
armazenador) foram reunidos no sub setor comércio; 

c) os bancos e as instituições fmanceiras não-bancárias passaram a 
constituir o subsetor financeiro; 

d) as empresas de navegação, aviação, administradoras de portos e 
aeroportos, ferroviárias, rodoviárias urbanas e interurbanas e de 
ferro-carris urbanos formam o subsetor transportes; 

e) as empresas de comunicação, publicidade, radiodifuslo e jornalísti
cas compreendem o subsetor comunictlçiio; 
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t) os hospitais e as instituições educacionais, científicas e de pesquisa 
formam o subsetor educ0ç40 e saúde; 

g) fmaJmente, o subsetor industrial diversos foi agregado aos demais 
subsetores de serviços na constituiçlo de um novo subsetor diversos. 

Como todo conjunto de dados, 8 Lei dos dois terços possui suas 
imperfeições: nlo existem infOl1DllÇÕes precisas quanto ao tempo de 
experiência efetiva dos indivíduos no mercado de trabalho. Desse 
modo, somos obrigados a trabalhar com anos de experiência potencial, 
defmida como a idade do indivíduo menos uma estimativa da idade 
com a qual deixa a escola (dado seu nível de escolaridade) e ingressa 
no mercado de trabalho, como proxy para experiência efetiva. 
Todavia, a informaçlo relativa ao ano de admissão na empresa em que 
o trabalhador está empregado no momento fornece uma medida 
precisa da experiência, que deve conter uma boa parcela de investi
mentos específicos à fuma, e nos permite, portanto, separar a variável 
experiência em duas componentes: a experiência efetiva no emprego 
atual e a potencialmente adquiJtidJl em empregos anteriores. 

Os dados da Lei dos dois terços, mais precisamente a amostra 
para o ano de 1970, já foram usados em vários trabalhos, cumprindo
nos destacar os trabalhos de Langoni (l973) e Senna (1975).48 
Langoni (1973) utilizou-se dos dados do Imposto de Renda e Censo 
Demográfico para gerar perfIS de. renda e, ressalvadas as diferenças 
qualitativas e de cobertura em relaçlo a essas duas outras fontes, os 
resultados encontrados foram bastante consistentes. Senna (1975), 
usando o modelo de capital humano, investigou as diferenças 
individuais de salários no setor urbano da economia brasileira. 
Adicionalmente, com base na idéia de crescimento desequilibrado, 
estimou retornos aos investimentos em capital humano (escolaridade e 
experiência no trabalho) para os 52 subsetores do setor urbano e taxas 
de retomo à. educaçlo por nível de escolaridade. Igualmente nesse 
estudo os dados da Lei dos dou terços comportaram« de maneira 
consistente, como era previsto. 

4 8 Entre outros'estudos que usam os dados da Lei dos dois terços, veja Pastore. 
(1971), que descreve as características socioeconômk:as dos empIepdos de nível 
médio e supea-ior na indústria do Estado de São Paulo. 
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3. OS DIFERENCIAIS DE REMUNERAÇÃO 

3.1 AúIise desagregada dos retornos 80s investimentos em capital 
humano 

A 8plicaçlo da função-salário a cada um dos 28 subsetores em 
que dividimos o setor urbano, além de permitir analisar as diferenças 
salariais entre indivíduos dentro dos mesmos, fornece uma visão dos 
diferenciais de taxas de retomo aos investimentos em capital humano 
entre esses ramos da atividade econômica e conseqüentemente dos 
desequib'brios existentes no mercado de trabalho. 

Assim, a funçlo-salário (lO) será estimada pela seguinte equação 
de regresslo: 

oode: 

Wi = salário-hora do i-ésimo indivíduo; 

Si = anos de escolaridade do i-ésimo indivíduo; 

ti = anos de expei:ência ::te)n~al no trabalho do i-ésimo indivíduo; 

bo = logEo-ko~ + -2- , 

b1 = rs ; 
ko . 

b2 = rko + -T- (1 +ko) , 

b
3 

= _I rko + ~ 
2T 27'2 

Dadas as hipóteses do modelo, prevê-se que 

As diferenças individuais nas taxas de retomo e nas intensidades dos 
investimentos são deixadas no resíduo. 
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Como estamos trabalhando com cross-sections, não dispomos de 
algumas informações diretas, a nível individual, com respeito a 
investimentos em treinamento no trabalho, como é o caso, por 
exemplo, da fração do salário potencial que é investida durante o 
estágio inicial de participação no mercado de trabalho. Essa deficiên
cia dos dados, além de contribuir para reduzir o poder explicativo do 
modelo e para originar, sob certas condições, estimativas tendenciosas 
dos parâmetros, dificulta sensivelmente, como veremos, nossa tarefa 
de comparar as taxas de retorno aos investimentos em on-the
job training entre diferentes subsetores_4 

9 

Enquanto que a média das taxas marginais de retorno à 
educação formal é estimada diretamente na equação (16) pelo 
coeficiente da variável S (bd, tornando factível comparações interse
toriais, a taxa de retemo em treinamento tem sua identificação 
dificultada pelo desconheciptento dos outros parâmetros (ko e n 
relativos a esses investimentos. Entretanto, desde que se possa 
especificar valores para T, o período de investimentos líquidos 
positivos, podemos obter estimativa para r mediante: 

(17) 

A ~putação de um valor adequado para T requer, pelo menos, 
o conhecimento do perfll salários/anos de experiência, pois dessa 
maneira contaríamos com uma informação, embora evidentemente 
não rigorosa, acerca do estágio da experiência no trabalho em que os 
salários tenderiam a alcançar um valor máXimo. Esse foi o procedi
mento adotado por Mincer para estimar os parâmetros r e kQ em 
funções-salário de forma parabólica_50 

No caso presente, em que se deseja obter estimativas de taxas de 
retorno em treinamento para uma série de ramos da atividade 
econômica, as dificuldades com que nos defrontamos são facilmente 
imagináveis. Urna alternativa viável seria tomar urna estimativa do 
período de investimentos líquidos positivos para o setor urbano 
brasileiro COJOO um todo, cujo perfil salários-experiência é conhecido 
(veja capítulo 5, seção 1, fJglUa 2), como proxy para a variável Tem 
todos os vinte e oito subsetores selecionados e daí gerar valores para as 
respectivas taxas de retorno. 

49 Veja, a respeito dos vieses no coeilciente estimado da variável experiência, 
Hansen oi Knapp (1976). 

50 Veja Mincer (1974); as estimativas desses parâmetros para os Estados Unidos 
510 baseadas nas regressões reportadas na tabela SI, p. 92 e nos pert". 
salário-experiência apresentados nas págfuas 68-9. 
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Tal processo, entretanto, envolve considerável grau de arbitrarie
dade, sendo capaz de criar sérias distorções tanto na magnitude como 
no ranking das taxas. 

De saída, é bom notar que: 

~_ 4h~ 

õT (h2 + 2 b3 T)2 

Decorre daí a existência de um viés contra os subse10res em que 
a rentabilidade dos investimentos é potencialmente mais elevada, pois 
é de se esperar que nestes os indivíduos dediquem maiores volumes de 
recursos ao aprendizado, sendo, então, razoável admitir que os 
investimentos líquidos positivos se estendam por períodos mais 
longos. 

Por outro lado, as diferenças entre as taxas mostram-se sensíveis 
aos valores atribuídos a T, tendendo a variar no mesmo sentido que os 
mesmos. Tomemos, por exemplo, dois subsetores cujos coeficientes 
estimados sejam, respectivamente, (h2 , h3 ) e (h~, h;) sendo b2 > b~ 
e, conseqüentemente, b; > b3 • Dado que a diferença (r - r"') é igual a 
(h2 -bn + 2T (h; -h3 ) temos que: 

õ (r -r*) '" 
õT - 2 (h 3 - h3 ) > O 

sugerindo, portanto, que o valor de T escoDúdo pode causar 
modificações na ordem das magnitudes das taxas estimadas. 

Uma última dificuldade surge quando estimarmos a função-salá
rio segmentada (equação 15); ne~ caso, a obtençio d~ estimativas 
para as taxas de retomo em treinamento toma-se mais problemática, 
pois o número de imputações a serem feitas é maior e o que é pior 
ainda, não dispomos de uma base razoável para efetuá-las, tendo de ser 
completamente arbitrárias. 

Diante desses problemas, somos levados a abandonar a interpre
tação dos coeficientes b2 e b3 em termos dos parâmetros referentes a 
investimentos em capital humano e, em conseqüência, o objetivo de 
identificar taxas internas de retomo em treinamento no trabalho. 
Desse modo, passaremos a nos preocupar com a taxa de variação dOs 
salários em decorrência de um ano adicional de experiência, ou seja, 
com: 

51 Johnson &o Stafford (1974), ao estudarem a estrutura dos salários dos 
economistas norte-americanos, optaram por esse caminho. 
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A tabela 8 nos dá uma vISao panoranuca do conteúdo 
qualitativo da mão-de-obra empregada no setor urbano e em seus 
diversos componentes nos anos de 1969 e 1973. Alguns aspectos 
registrados nessa tabela são merecedores de destaque: 

1. Significativa dispersão entre sub setores do número médio de anos 
de estudo da força de trabalho empregada (coeficiente de variação 
igual a 0,33 e 0,31 para, respectivamente, 1969 e 1973), o que, dada a 
complementaridade entre educação e novos fatores de produção, 
denota a existência de graus razoáveis de diferenças de estágios de 
modernização técnica; 

2. Correlação positiva significativa para os diferentes sub setores entre 
a média e o desvio-padrão dos anos de escolaridade (0,5842 em 1973, 
por exemplo) o que contribui para acentuar a desigualdade de salários 
nos subsetores mais modernos; 

3. Correlação negativa e significante ao nível de 5%, tanto dentro 
como entre os sub setores, entre anos de educação e de experiência 
potencial (-0,6642 em 1969 e -0,7390 em 1973), refletindo 
basicamente:s 2 

a) aumento recente dos investimentos em educação em resposta ao 
processo de crescimento econômico, dentro dos subsetores; 
b) entre os sub setores, a própria expansão da demanda por mão-de
obra dos mais dinâmicos os leva a contratar mais intensamente 
indivíduos mais jovens. Além disso, é mais vantajoso, do ponto de 
vista do empregado e do empregador, o treinamento dessas pessoas nas 
novas técnicas que estão sendo continuamente incorporadas. 

4. Correlação positiva e praticamente significante entre educação e 
anos de experiência efetiva no emprego co"ente (0,317 em 1969 e 
0,320 em 1973).53 Isso pode ser interpretado como conseqüência do 
maior volume de investimentos em treinamento específico nos ramos 
de maior sofisticação tecnológica, reduzindo assim a rotatividade de 
mão-de-obra.54 

52 Os coeficientes de correlação dentro dos sub setores são apresentados no 
apêndice. 

S 3 t evidente que o coeficiente de correlação simples é apenas um indicador 
aproximodo da relação entre duas variáveis, dado que por exemplo uma correla
ção significativa entre duas variáveis pode estar refletindo a influência linear de 
mna terceira variável sobre as duas analisadas. Os valores de p para os diferentes 
níveis de significância são encontrados em Yamane (1970), tabela 8, p. 890. 
S4 De acordo com os resultados encontrados por Parsons (1972) para os Estados 
Unidos, o efeito da educação formal sobre a rotatividade de mão-de-obra se 
manifesta na redução das demissões efetuadas pelas firmas. 
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Tabela 8 
Indicadores de investimentos em capital humano 

0(S) 
-

o(t) o(tl) S t ti 
Subsetor 

1969 1973 1969 1973 1969 1973 1969 1973 1969 1973 1969 1973 

Extraçi'o veptal 3,44 4,70 2,668 3,216 20,41 19,03 11,348 10,954 3,78 4,54 5,066 6,178 
Mineraçio 3,17 3,67 2,683 3,098 20,43 18,04 10,544 9,474 5,15 5,67 6,257 6,622 
Alimentos 3,85 4,06 2,744 2,860 20,35 18,42 11,568 10,160 5,35 5,43 7,275 71J54 
Bebidas 4,22 4,66 2,797 3,243 19,35 17,91 10,892 10,481 4,54 4,68 5,981 5,890 
Fumo 5,25 6,32 3,661 3,417 19,48 17,36 11,758 11,778 7,76 8,54 10,133 9,395 
Têxtil 4,24 4,76 2,330 2,899 19,72 17,93 10,819 10,144 6,85 6,69 8,403 7,890 
Calçados e 

vestuário 4,51 5,13 2,497 2,645 18,94 17,53 10,719 10,080 3,97 4,05 5,729 5,684 
Madeira 3,41 3,56 2,443 2,608 20,31 18,23 11,233 10,153 3,54 3,54 5,443 4,811 
Mobiliário 4,02 4,36 2,317 2,338 18,43 17,13 10,943 9,655 3,73 3,85 5,501 5,389 
Papel 4,18 4,46 2,845 3,177 18,48 17,07 10,463 9,376 4,92 5,26 6,230 6,030 
Gráfica 5,62 5,99 2,726 3,071 18,05 16,24 11,329 10,304 4,65 4,66 6,802 5,615 
Couros 3,74 3,65 2,896 2,877 22,53 20,77 11,779 10,325 7,58 6,65 8,781 7,628 
Borracha 4,46 4,78 3,161 3,145 17,63 16,23 9,493 9,301 3,75 3,84 5,267 4,851 
Química 5,69 6,21 3,680 3,9~9 18,13 16,03 10,276 9,896 4,46 4,89 5,825 5,511 
Petróleo 7,61 .7,86 4,140 4,195 17,47 15,80 8,924 9,179 7,48 8,88 5,171 6,163 
Plásticos 4,64 5,69 2,845 3,412 15,50 14,74 9,298 9,044 2,31 2,80 3,448 3,718 
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s 0(S) t ---Subsetor 
1969 1973 1969 1973 1969 1973 

Materiais 
não-metálicos 3,49 

Metalurgia 4,64 
Mecânica 5,04 
Veículos 4,97 
C(>nstrução civil 3', -
E nergia elétrica 5,3 '} 
Comércio 5,69 
Instituições 

financeiras 9,80 
Transportes 4,83 
Comunicação 7,4 7 
Educação e saúde 8,90 
Diversos 5,76 
Setor urbano 5,19 

3,93 
4,86 
5,28 
5,28 
3,51 
6,38 
5,68 

10,34 
4,85 
8,02 
9,51 
6,04 
5,47 

2,624 
3,097 
2,978 
2,713 
2,438 
3,670 
3,221 

l,486 
2,760 
3,790 
5,460 
4,252 
3,590 

2,915 
3,198 
2,995 
2,953 
2,674 
4,045 
3,233 

3,399 
2,879 
3,869 
5,545 
4,253 
3,790 

Obs.: S númer" médio de. anos de escolaridade; 
a(S) desvio-padrão dos anos de escolaridade; 

18,75 
18,51 
16,93 
16,70 
18,89 
18,72 
18,25 

14,23 
20,10 
16,65 
17,73 
18,98 
18,44 

t número médio dos anos de experiência potencial; 

17,47 
15,95 
15,76 
15,65 
17,70 
15,18 
16,94 

13,29 
17,81 
15,02 
15,77 
17,19 
16,85 

o(t) =' desvio-padrão dos anos de experiência potencial; 
ti número médio dos anos de experiência efetiva no emprego atual; 
0(11) = desvio-padrfo dos anos de experiência, efetiva no emprego atual. 

o(t) 

1969 1973 

10,511 
9,998 
9,980 
9,345 

10,306 
10,422 
11 ,293 

10,115 
10,517 
10,848 
12,339 
11,802 
10,910 

9,811 
8,840 
9,221 
8,736 
9,709 
9,399 

10,478 

9,657 
9,629 

10,365 
11,163 
10,880 
10,090 

ti 
1969 1973 

3,92 
6,30 
3,55 
3,26 
1,54 
7,00 
3,87 

7,31 
5,30 
4,88 
3,89 
4,29 
4,36 

4,67 
5,69 
3,84 
3,89 
1,63 
7,21 
3,79 

9,09 
5,23 
5,07 
4,49 
4,27 
4,54 

o(t.) 
1969 1973 

5,432 
7,357 
4,925 
4,395 
2,677 
7,224 
5,556 

7,711 
7,245 
6,354 
5,726 
6,535 
6,250 

5,673 
6,569 
4,912 
4,211 
2,864 
6,449 
5,032 

7,947 
6,860 
5,933 
5,344 
4,429 
5,942 



s. Melho~, ao longo do período 1969-73, do nível de qualiflCaÇlo 
da rnlo-de-obra, o que pode ser inferido a partir de: 
a) aumento generalizado do número médio de anos de escolaridade 
nos subsetores;5 5 
b) apesar de a amostra para o ano de 1973 envolver indivíduos mais 
jovens e consequentemente com menor experiência potencial, os 
dados mostram acréscimo do número m6dio de anos de experiência 
efetiva no emprego corrente e redução de sua variância na maioria dos 
sub setores. Isto, como já foi referido anteriormente, é um indicador 
de aumento do volume de investimentos em treinamàtto específi-
CO.56 . 

Os resultados da estimaçlo da equaçlo (16) pUa o setor urbano 
do apresentados na tabela 9. Cerca de 40% das diferenças individuais 
entre os salários-hora recebidos alo explicados pelas variiveis escolari
dade e experiência potencial. 

Ano 

1969 

1973 

onde: 

Tabela 9 
Estimação da funçlo-salário 

para o setor urbano 

RepeslÕes 

101 JI.' = -I,029+o,137OS+o,0449t~'()OO7r2 
(214,08) (60,68) (-71,0) 

loJ JI.' = ~,0746+O,1509S+O,0389t~.OOO7r2 
(213,10) (44,45) (-36,0) 

ir N 

0,3920 71.521 

0,4064 67.433 

jfZ = coeficiente de detenninaçfo múltipla ajustado pelos pus de liberdade; 

N = tamanho da amostra. 

ObL: Os ftlores entre pufnteses conespondem is estatísticas t. 

Os acréscimos de salários obtidos em decorrência de anos 
adicionais de educaçlo formal do consideravelmente mais elevados do 
que os referentes a anos extras de experiência no mercado de trabalho. 
Tendo em vista a aceleraçlo da demanda por mlcHie-obra num país 

55 Exceto no subsetor couros. 
56 Na realidade, o tempo de experiência efetiva no emprego corrente 
constitUHe num indicador imperfeito da eldstência de inwstimentos específicos 
na medida em que esses investimentos em capital humano sejam específicos ao 
subsetor e nIo somente à rmna, como é o cuo da indústria automobilística, em 
que a média dessa wriáwl é relativamente baixa. 
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onde o estoque de capital humano é ainda relativamente pequeno, esse 
era um resultado esperado. Por um lado, esse processo influencia a 
obtenção de quase-rendas pelos investidores em educação. Ao mesmo 
tempo, como as firmas mais dinâmicas demandam mais intensamente 
mão-de-obra para treinarem, dentro de cada grupo educacional, as 
coortes mais jovens devem obter, ao longo do tempo, taxas mais 
elevadas de aumento de salários. Desse modo, há uma tendência para 
reduzir as inclinações dos perfis salários/anos de experiência construí
dos com dados de cross-section. como estamos trabalhando. 

Comparando os resultados obtidos para 1969 com os relativos a 
1973, observamos que os retornos líquidos à educação aumentaram. 
Isso, sem dúvida, revela que, apesar da resposta do sistema educacional 
às pressões da procura por mão-de-obra qualificada, ainda em 1973 
persistia no País uma situação de escassez relativa desse tipo de 
mão-de-obra, ou ainda, como afirma Tinbergen: "a educação perde a 
corrida contra a tecnologia". 5 7 

As tabelas 1 O e 11, a seguir, apresentam os resultados das 
regressões dentro dos subsetores para os dois anos abordados pela 
nossa análise. A proporção da variância, observada nos salários 
individuais dentro de cada subsetor, explicada pelas variáveis escolari
dade e experiência, situa-se entre um máximo de 52% no sub setor 
energia elétrica e um mínimo de 14% no sub setor gráflca, nos dois 
períodos. 

Os resultados revelam a existência de significativas diferenças 
nos efeitos marginais dos anos de educação e experiência sobre os 
salários entre os subsetores. De fato, o teste de estabilidade de 
estrutura de Chow, aplicado a cada um dos dois conjuntos de 
regressões, deixa de aceitar, em ambos os casos, a hipótese nula de que 
os vetores dos coeficientes, estimados dentro de cada sub se tor , são 
iguais.511 

Os coeficientes estimados pelas regressoes foram utilizados para 
simular o valor do salário médio horário (em logs) de cada subsetor na 
hipótese de que os trabalhadores possuíssem as mesmas características 
do trabalhador típico da amostra, ou seja, curso primário completo (5 
anos de escolaridade) e 18 anos de participação potencial no mercado 
de trabalho (17 anos para 1973). A coluna 1 das tabelas 12 e 13 
apresenta para, respectivamente, 1969 e 1973, os valores estimados 
dessa forma. Na coluna 2 dessas tabelas, estão relacionados os salários 

57 Para uma análise dos efeitos da educação e tecnologia sobre o mercado de 
traballio e desigualdades de salário, veja Tinbergen (1975), especialmente 
capítulo 6. 
511 Para a formulação do teste, veja Chow (1960). Os valores de F estimados 
foram:a) para 1969: F (108,71409) = 243,60; b) para 1973: F (108,67321) = 
= 233,24; ambos caem na região de rejeição pois F -99 (108,00) =- 1,35. 
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I Tabela 10 
Funç!o-salário 

Regressões dentro dos subsetores (1969) 
Variável dependente: log W 

Variáveis independentes 
ji2 Subsetores 

I 12 ele N • 
Extraçlo vegetal 0,1143 0,0232 -0,0003 -0,9289 0,297 838 

(18,33) ( 4,13) (- 2,64) 
Mineraçio 0,1589 0,0426 -0,0006 -0,9626 0,328 1.600 

(27,60) ( 7,41) (- 6,64) 
Alimentos 0,1091 0,0252 -0.0003 -0,8475 0,299 2.960 

(35,54) ( 9,90) (- 7,60) 
Bebidas 0,1097 0,0375 -0,0005 -0,9475 0,264 1.075 

(19,09) ( 6,80) (- 5,36) 
Fumo 0,1657 0,0680 -0,0008 -1,2882 0,394 284 

(13,66) ( 4,56) (- 3,57) 
Têxtil 0,1256 0,0336 -0,0005 -0,8465 0,244 2.038 

(24,53) ( 7,77) (- 5,33) 
Calçados e vestuário 0,0910 0,0180 -0,0002 -0,8390 0,176 1.338 

(16,79) ( 3,82) (- 2,78) 
Madeira 0,0892 0,0150 -0,0002 -0,7929 0,198 1.733 

(20,56) ( 4,31) (- 2,86) 
MobiliÚio 0,0875 0,0332 -0,0005 -0,9239 0,172 1.256 

(14,63) ( 7,10) (- 5,22) 
Papel 0,1442 0,0468 -0,0007 -1,1872 0,392 960 

(24,57) ( 8,05) (- 5,83) 
Gráfica 0,0591 0,0577 -0,0009 .(),7856 0,138 1.022 

( 8,60) ( 9,63) (- 7,50) 
Couros 0,0977 0,0177 -0,0002 -0,8901 0,308 834 

(19,30) ( 3,65) (- 2,67) 
Borracha 0,1093 0,0398 -0,0006 -0,9517 0,253 1.109 

~19,31) ( 6,28) (- 4,69) 

(continua) 



(conclusão) 

Variáveis independentes 
lF Subsetores 

t2 ete N s 

Química 0,1645 0,0597 -0,0010 -1,0765 0,473 1.370 
(35,05) (10,01) (- 7,69) 

Petróleo 0,1514 0,0948 -0,0015 -0,9841 0,489 403 
(19,43) ( 8,85) (- 6,35) 

Plásticos 0,1204 0,0434 -0,0006 -0,9568 0,336 600 
(16,73) ( 5,58) (- 3,76) 

Materiais não-metálicos 0,1302 0,02(il -0,0004 -0,8927 0,318 2.270 
(32,38) ( 7,28) (- 6,14) 

Metalurgia 0,1114 0,0375 -0,0005 -0,7068 0,335 1.656 
(28,14) ( 9,47) (- 4,90) 

Mecânica 0,1405 0,0551 -0,0009 -1,0017 0,351 6.145 
(56,44) (21,88) (-17,80) 

Veículos 0,1243 0,0611 -0,0010 -0,8655 0,220 2.421 
(25,01) (12,34) (-10,09) 

Construção civil 0,1139 0,0289 -0,0005 -0,7434 0,281 7.227 
(52,01) (14,97) (-11,50) 

Energia elétrica 0,1380 0,0425 -0,0005 -0,8739 0,520 729 
(27,76) ( 6,85) (- 3,85) 

Comércio 0,1293 0,0474 -0,0007 -1,0905 0,313 7.471 
(57,71) (21,17) (-18,75) 

Instituições financeiras 0,1152 0,0881 -0,0012 -0,7907 0,405 3.941 
(42,21) (30,46) (-18,57) 

Transportes 0,1109 0,0488 -0,0007 -0,9857 0,285 6.323 
(45,65) (21,51) (-16,50) 

Comunicação 0,1061 0,0594 -0,0009 -1,0873 0,248 2.735 
(28,83) (14,12) (-10,56) 

Educação e saúde 0,1278 0,0191 -0,0002 -0,8178 0,520 1.802 
(43,28) ( 4,32) (- 3,44) 

Diversos 0,1419 0,0387 -0,0007 -1,0980 0,451 9.381 
(87,60) (19,35) ( -14,25) 

Ohs.: N = tamanho da amostra; 
Estatística t entre parênteses. 
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Tabela 11 
Função-salário 

Regressões dentro dos sub setores (1973) 
Variável dependente: log W 

Variáveis independentes 
Subsetores 

S t2 cte iP N 

Extração vegetal 0,1277 0,0295 -0,0005 -0,1535 0,3414 808 
(20,54) ( 4,41) (- 3,29) 

Mineração 0,1600 0,0321 -0,0006 -0,0498 0,3479 1.426 
(27,54) ( 4,56) (- 4,07) 

Alimentos 0,1319 0,0255 -0,0004 -0,0146 0,3253 3.032 
(38,26) ( 7,32) (- 6,00) 

Bebidas 0,1581 0,0232 -0,0004 -0,0905 0,3756 878 
(22,79) ( 3,18) (- 2,73) 

Fumo 0,1659 0,0549 -0,0008 -0,1317 0,3570 237 
(11,57) ( 3,57) (- 2,55) 

Têxtil 0,1439 0,0353 -0,0007 0,0655 0,3261 1.674 
(28,45) ( 6,61) (- 5,30) 

Calçados 0,1065 0,0166 -0,0002 0,0914 0,1583 902 
(13,10) ( 2,23) (- 1,31)· 

Madeira 0,0977 0,0134 -0,0002 0,0498 0,2175 1.551 
(20,80) ( 3,15) (- 2,22) 

Mobiliário 0,1078 0,0233 -0,0003 0,0072 0,1736 1.226 
(15,95) ( 4,02) (- 2,62) 

Papel 0,1606 0,0438 -0,0008 -0,2074 0,3964 867 
(23,83) ( 5,ll) (- 3,85) 

Gráfica 0,0952 0,0550 -0,0009 0,0766 0,1405 901 
(11,53) ( 6,67) (- 5,28) 

Couros 0,1363 0,0221 -0,0003 -0,1862 0,4097 635 
(21,04) ( 3,12) (- 2,20) 

(continua) 
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(conclusão) 

Subsetores 
S 

Variáveis inde2endentes 

il cte Rl 
N 

Borracha 0,1362 0,0508 -0,0009 -0,1889 0,2670 891 
(18,07) ( 6,40) (- 5,06) 

Química 0,1736 0,0548 -0,0008 -0,1826 0,4758 1.373 
(35,69) ( 8,77) (- 6,86) 

Petróleo 0,1522 0,0703 -0,0010 0,1657 0,4130 456 
(17,95) ( 6,14) (- 3,64) 

Plásticos 0,1500 0,0455 -0,0008 -0,1802 0,3699 531 
(17,65) ( 4,58) (- 3,43) 

lttateriais não-metálicos 0,1516 0,0286 -0,0005 -0,0672 0,3622 1.611 
(30,15) ( 5,41) (- 4,55) 

Metalurgia 0,1226 0,0456 -0,0008 0,2469 0,2851 2.219 
(29,69) ( 9,24) (- 7,09) 

MecâlÚca 0,1464 0,0468 -0,0009 0,0714 0,3156 4.887 
(47,39) (14,40) (-12,57) 

Veículos 0,1504 0,0652 -0,0013 0,1142 0,2703 2.274 
(28,43) (11,74) (-10,69) 

Construção civil 0,1248 0,0151 -0,0003 0,3155 0,2931 7.565 
(35,96) ( 6,81) (- 5,60) 

Energia elétrica 0,1605 0,0517 -0,0005 -0,1446 0,5263 971 
(31,04) ( 7,66) (- 1,25) 

Comércio 0,1459 0,0391 -0,0007 -0,2054 0,3271 6.801 
(57,46) (14,75) ( -11,50) 

Instituições financeiras 0,1286 0,0789 -0,0013 0,2704 0,3317 3.278 
(36,95) (22,05) (-14,67) 

Transportes 0,1210 0,0407 -0,0006 0,Ql08 0,2625 5.989 
(44,98) (14,97) (- 9,83) 

Co.mulÚcação 0,1253 0,0387 -0,0007 -0,0136 0,2594 2.454 
(29,21) ( 8,20) (- 6,18) 

Educação e saúde 0,1353 0,0226 -0,0004 0,1151 0,4663 2.080 
(40,52) ( 6,78) (- 3,45) 

Diversos 0,1594 0,0318 -0,0005 -0,2088 0,4881 9.906 
(94,89) (14,88) (-10,20) 



Tabela 12 
Salários-hora (em lO8s) 

1969 

Subsetor 
10gW 10gW 

1 2 

Extração vegetal -0,0370 - 0,2201 
Mineração 0,4043 0,0293 
Alimentos 0,0544 - 0,1217 
Bebidas 0,1140 - 0,0492 
Fumo 0,5051 0,3794 
Têxtil 0,2243 0,1039 
Calçados e vestuário - 0,1248 - 0,2066 
Madeira - 0,1417 - 0,2914 
Mobiliário -0,0508 - 0,1748 
Papel 0,1494 - 0,0373 
Gráfica 0,2569 0,1768 
Couros 0,1478 -0,2777 
Borracha 0,1168 - 0,0034 
Química 0,4361 0,4086 
Petróleo 0,9933 1,2354 
Plásticos 0,2320 0,0652 
Materiais nio-metálicos 0,0983 -0,1455 
Metalwgia 0,3632 0,2872 
Mecânica 0,4010 0,2963 
Veículos 0,5318 0,3663 
Construção civil 0,1843 -0,0303 
Energia elétrica 0,4191 0,4365 
Comércio 0,1824 0,1657 
Instituições imanceiras 0,9823 1,1950 
Transportes 0,2204 0,1894 
Comunicação 0,2208 0,3186 
Educação e saúde 0,1002 0,5104 
Div~sos 0,0813 0,1659 

Setor urbano 0,2374 0,1848 

Ob •. : 1 Salário médio horário estimado com os coeilcientes da tabela 10 e 
~itindo-se • = 5 e t = 18. 

Salário médio horário observado. 
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Sub setor 

Extração vegetal 
Mineração 
Alimentos 
Bebidas 
Fumo 
Têxtil 
Calçados e vestuário 
Madeira 
Mobiliário 
Papel 
Gráfica 
Couros 
Borracha 
Química 
Petróleo 
Plásticos 
Materiais não-metálicos 
Metalurgia 
Mecânica 
Veículos 
Construção civil 
Energia elétrica 
Comércio 
Instituições fmanceiras 
Transportes 
Comunicação 
Educação e saúde 
Diversos 

Setor urbano 

Tabela 13 
Salários-hora (em logs) 

1973 

10gW 
1 

0,8420 
1,1225 
0,9628 
0,9788 
1,3939 
1,1828 
0,8483 
0,7083 
0,8556 
1,1050 
1,2275 
0,7843 
1,0956 
1,3858 
1,8328 
1,1121 
1,0325 
1,3750 
1,3389 
1,5989 
1,1095 
1,3923 
0,9865 
1.8790 
1,1343 
1,0685 
1,0602 
0,9843 

1,2075 

0,6562 
0,8626 
0,8081 
0,8857 
1,4943 
1,1059 
0,8429 
0,5554 
0,7458 
0,9547 
1,1900 
0,5916 
0,9874 
1,4319 
2,1318 
1,1080 
0,8290 
1,3153 
1,2893 
1,4817 
0,9058 
1,4986 
1,0118 
2,2926 
1,0815 
1,3468 
1,6181 
1,0928 

1,1424 

Obs.: 1 Salário médio horário estimado com os coeficientes da tabela 11 e 
admitindo-se S = 5 e t = 17. 
2 Salário médio horário observado. 

médios (em logs) observados, ilustrando os diferenciais efetivos de 
remuneração existentes entre os subsetores. 

Os resultados da simulação, revelando as diferenças salariais que 
existiriam na suposição de homogeneidade de qualificação da força de 
trabalho, nos permitem destacar grupos bastante distintos em termos 
de rentabilidade dos investimentos em capital humano.59 Desse 

59 É importante relembrar, entretanto, que componentes dos Investimentos em 
treinamento (ko e n estão embutidos nos coeficientes estimado' b2 e b3 . 
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modo, existe um conjunto de sub setores onde esses retornos do 
relativamente elevados, composto por petróleo, instituições fmancei
ras, fumo, química e energia elétrica, e em outro extremo, um grupo 
em que a rentabilidade é muito baixa, constituído por couros, 
madeira, calçados e vestuário, mobiliário e extraçlo vegetal.60 

Os dados da tabela 14 procuram captar as variações de salários 
médios, em termos reais, ocorridas durante o período de boom 
econômico, 1969-73. Dado que a m6dia aritmética do logaritmo de 
uma variável é igual ao logaritmo de sua média geométrica, estamos 
analisando realmente variações das médias geométricas dos salários.6 , 

Nessa tabela, G, representa a taxa de crescimento dos salários esti-
mados (log W) e G2 a taxa de crescimento dos salários observados 
(log W), sendo que ambas foram obtidas descontando-se o aumento de 
custo de vida ocorrido no período. 

Os resultados, além de evidenciar os substanciais ganhos de 
renda real obtidos pelos assalariados, já constatados no capítulo 1, 
indicam awnento das diferenças de salários médios observados entre 
subsetores. Esta ampliação de desigualdade reflete o fato de que os 
ramos de atividade que registraram taxas mais elevadas de crescimeato 
de salários foram justamente fumo, veículos, instituições fmanceiras, 
educaçlo e saúde e energia elétrica, os quais em 1969 já se 
encontravam entre os de maior remuneração média. Por outro lado, os 
de expanslo mais lenta foram madeira, couros, comércio e extração 
vegetal, que já apresentavam níveis mais baixos de salários em 1969. 
Deve-se ressaltar, todavia, o fato de que o subsetor calçados, entre os 
de menor salário médio em 1969, apresentou uma das mais elevadas 
taxas de aumento de remunerações (G2 = 36,18%). 

Ao JDeSID) tempo, o crescimento dos salários médios estimados 
para o trabalhador típico da amostra (G,) não denota tão claramente 
acentuação de desigualdades salariais entre subsetores. De fato, a 
variância entre sub setores dos salários estimados aumentou, entre 
1969 e 1973, em apenas 1,7%, ao passo que a computada com os 
salários observados se elevou em 11,6%. 

A conclusfo que podemos tirar da comparação entre as taxas de 
crescimento dos salários médios estimados (G,) e observados (G2 ) é 
de que, concomitantemente à ampliação das diferenças de qualificação 
média da força de trabalho empregada nas diversas seções do setor 

60 No primeiro grupo, os salários estimados são superiores à média dos salários 
entre os subsetores acrescida do respectivo desvio-padrio. No outro, os salários 
estimados aio menores do que a média dos salários menos o desvio~adrio. 

6' los [MG (W)] = los [( : W)I/N] = _1_ 1: los w= (los W) 
1=1 N 
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Tabela 14 
Variações dos salário!>-hora - 1973-69 

Subsetor G1 Gz 

Extração vegetal 0,1913 0,1886 
Mineração 0,0305 0,1456 
Alimentos 0,2207 0,2421 
Bebidas 0,1771 0,2472 
Fumo 0,2011 0,4272 
Têxtil 0,2708 0,3143 
Calçados e vestuário 0,2854 0,3618 
Madeira 0,1623 0,1591 
Mobiliário 0,2187 0,2329 
Papel 0,2719 0,3143 
Gráfica 0,2829 0,3255 
Couros 0,2444 0,1816 
Borracha 0,2911 0,3051 
Química 0,2620 0,3356 
Petróleo 0,1518 0,2087 
Plásticos 0,1924 0,3551 
Materiais não-metálicos 0,2465 0,2868 
Metalurgia 0,3241 0,3404 
Mecânica 0,2522 0,3053 
Veículos 0,3794 0,4277 
Construção civil 0,2375 0,2484 
Energia elétrica 0,2855 0,3744 
Comércio 0,1164 0,1584 
Instituições financeiras 0,2090 0,4095 
Transportes 0,2262 0,2044 
Comunicação 0,1600 0,3405 
Educação e saúde 0,2723 0,4200 
Diversos 0,2153 0,2392 

Setor urbano 0,2824 0,2699 

Obs.: GI = d log W -d logP. 

Gz = d log W- d logP. 

P = índice do custo de vida no Rio de Janeiro, base 1965-7 = 100. 

urbano, há uma leve tendência de redução das disparidades nos 
retornos aos investimentos em capital humano entre os sub setores. 

Voltando às tabelas 10 e 11 e analisando os resultados em 
termos apenas dos retornos aos investimentos em educação, vamos 
encontrar em 1969 quatro sub setores cujas taxas estimadas são 
superiores a 15% (fumo, química, mineração e petróleo), enquanto 
cinco outros apresentam taxas bastante reduzidas, ou seja, abaixo dos 
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10% (couros, calçados, madeira, mobiliário e gdfica). Para 1973, 
houve um crescimento generalizado das taxas de retomo em escolari
dade, com cinco subsetores superando os 16% (química, fumo, papel, 
energia elétrica e mineraçlo) ao passo que calçados e vestuário, 
madeira, mobiliário e gráfica, situavam-se nos extremos opostos com 
taxas no intervalo entre 9,5 e 11 %. 

a relevante observar que o aumento das taxas de retorno em 
educaçlo foi relativamente mais intenso onde seus valores eram mais 
baixos em 1969, o que concorreu para reduzir sua variânc:ia e 
conseqüentemente para, ceteris paribus, diminuir a deSigualdade dos 
salários da força de trabalho.61 

Da mesma forma, verificam-se sensíveis diferenças entre as taxas 
de variaçlo dos salários devidos à experiência. Se considerarmos, por 
exemplo, o aumento de remuneraçlo em decorrê~cia do primeiro ano 
de participação no mercado de trabalho, petróleo, instituiç(5es 
financeiras, fumo e gráfica registram, em 1969 e 1973, valores acima 
de 5,5%. Em contraste, nos subsetores couros (em 1969), construçIo 
civil (em 1973), educaçlo e saúde, madeira e calçados (em 1969 e 
1973) o impacto sobre os salários desse ano inicial de experiência era 
inferior a 2%. 

Alternativamente, quando se mede o acréscimo dos salúios 
derivado de um ano adicional de experiência para o n'Ómero médio de 
anos de experiência da força de trabalho empregada em cada subaetor 
(veja tabela 8), praticamente nlo se processam alteraçOes nas 
magnitudes relativas dos retornos vis-à-vis o critério anterior. Para 
1969, por exemplo, o coeficiente de correlação de ordem de 
Spearman é de 0~567 e significativamente diferente de zero ao nível 
de 5%. 

Ao longo do tempo, pelas r~s já mencionadas, processou« 
uma queda no efeito marginal da experiência sobre os salários, sem 
afetar, entretanto, de maneira sensível, os diferenciais existentes entre 
os subsetores. 

Torna-se interessante notar, ainda, nas tabelas 10 e 11, 
contrastes entre alguns subsetores. O subsetor gIáflCa, nlo obstante 
registrar sistematicamente as menores taxas de retomo em educaçlo 
do setor urbano (5~1% em 1969 e 9,52% em 1973), encontra«, 
contudo, entre os que melhor remuneram a experiência no emprego. 
Por outro lado, no sub setor educaçlo e saúde, onde a escolaridade é 
razoavelmente bem remunerada (l2,77% em 1969 e 13,53% em 
1973), anos adicionais de experiência pouco adicionam aos salários. 
Tais diferenças refletem certamente características inerentes à opera-

62 O desvio-padrio das taxas de retorno em educaçio passou de 0,0289 em 
1969 pua 0,0208 em 1973. 
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ção das furnas desses subsetores. Por exemplo, nas indústrias gráficas 
exige-se do empregado a posse de informações de natureza mais 
específica que são adquiridas durante o exercício de suas atividades. 
No sub setor educação e saúde um certo número de anos de educação 
formal constitui-se em requisito indispensável ao desempenho de 
maior parte das funções, o que determina inclusive que os salários 
médios observados sejam relativamente elevados (veja tabelas 12 e 13). 

A função-salário segmentada, representada por (18), também foi 
estimada para cada um dos sub setores: 

onde: 

ti = anos de experiência efetiva no emprego atual; 

t2 = anos de experiência potencial em empregos anteriores; 

e os sinais previstos para os coeficientes são: 

b l > O, b2 > O, b 3 < O, b 4 > O, bs < O e b, < O 

A relevância dessa nova especificação da função-salário está no 
fato de ela fornecer uma indicação mais aproximada do impacto sobre 
os salários dos investimentos em treinamento efetuados na furna 
pertencente ao sub setor considerado. 

A tabela 15 apresenta os resultados das regressões para o setor 
urbano como um todo, e as tabelas 16 e 17 para os 28 sub setores em 
referência, respectivamente, a 1969 e 1973. 

Ano 

Tabela 15 
Estimação da função-salário segmentada 

para o setor urbano 

Regressões 

1969 log W= ~,9622+{),1286S+{),073ltl~,OOI~+{),0325t2~,0006~~,ooI2tlt2 
jf = 0,428 (200,85) (64,08) (-39,67) (43,35) (-28,00) (-29,73) 

1973 log W= ~,0359+{),1396S+{),0760tl~,0013t~+{).o2S4t2~,OO05t~~,OOI4tlt2 
jf = 0,448 (198,10) (54,57) (-28,45) (29,34) (-24,78) (-24,41) 
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• l Tabela 16 
Função-salário segmentada 

Regressões dentro dos subsetores (1969) 
Variável dependente = log W 

Subsetores Variáveis indeQendentes 

S ti ti t'l ti ti t'l cle R2 

Extração vegetal 0,1089 0,0533 -0,0009 0,0168 -0,0002 -0,0009 -0,9159 0.314 
(17,35) ( 5,16) (- 3,00) ( 2,89) '"(- l.50) (- 2,87) 

Mineração 0,1402 0,1104 -0,0027 0,0162 -0,0003 -0,0014 -0,8737 0,418 
(25,53) (13,39) (-10,50) ( 3,00) (- 2,70) (- 5,11) 

Alimentos 0,1082 0,0391 -0,0007 0,0196 -0,0003 -0,0008 -0,8364 0,311 
(35,35) ( 9,49) (- 6,27) ( 6,77) (- 5,00) (- 6,25) 

Bebidas 0,1075 0,0431 -0,0006 0,0248 -0,0005 0,0001 -0,8695 0,312 
(19,13) ( 4,79) (- 2,46) ( 4,39) (- 4,64) *( 0,11) 

Fumo 0,1469 0,0795 -0,0010 0,0653 -0,0016 -0,0018 -1,1373 0,478 
(12,17) ( 5,16) (- 2,71) ( 4,11) (- 4,46) (- 2,83) 

Têxtil 0,1241 0,0465 -0,0008 0,0256 -0,0004 -0,0009 -0,8276 0,256 
(24,33) ( 8,54) (- 5,27) ( 5,52) (- 3,60) (- 4,35) 

Calçados 0,0898 0,0302 -0,0005 0,0161 -0,0002 -0,0007 -0,8473 0,180 
(16,57) ( 4,32) (- 2,56) ( 3,33) (- 2,20) (- 2,39) 

Madeira 0,0873 0,0263 -0,0004 0,0116 -0,0002 -0,0003 -0,7814 0,204 
(20,08) ( 3,88) (- 2,10) ( 3,25) (- 2,14) *(- 1,65) 

Mobiliário 0,0869 0,0485 -0,0008 0,0302 -0,0004 -0,0011 -0,9289 0,177 
(14,43) ( 5,74) (- 2,89) ( 6,26) ,- 4,10) (- 4,50) 

Papel 0,1394 0,0699 -0,0013 0,0376 -0,0006 -0,0012 -1,1571 0,413 
(23,86) ( 7,77) (- 4,41) ( 6,24) (- 4,69) (- 3,84) 

Gráfica 0,0586 0,0596 -0,0008 0,0535 -0,0009 -0,0013 -0,7667 0,153 
( 8,56) ( 6,42) (- 3,00) ( 6,72) (- 7,00) (- 2,88) 

Couros 0,0979 0,0136 -0,0001 0,0181 -OP003 -0,0003 -0,8822 0,307 
(19,24) ( 2,05) *( 0,47) ( 3,44) (- 2,80) *(- 1,62) 

Borracha 0,0999 0,0922 -0,0019 0,0246 -0,0004 -0,0013 -0,8938 0,306 
(17,95) ( 8,31) (- 5,51) ( 3,88) (- 3,00) (- 3,69) 

(continua) 



(conclusão) 

Variáveis independentes 
iP Sub setores ,2 clt N , 

Química 0,1645 0,0597 -0,0010 -1,0765 0,473 1.370 
(35,05) (10,01) (- 7,69) 

Petróleo 0,1514 0,0948 -0,0015 ~,9841 0,489 403 
(19,43) ( 8,85) (- 6,35) 

Plásticos 0,1204 0,0434 -0.0006 -0,9568 0,336 600 
(16,73) ( 5,58) (- 3,76) 

Materiais não-metálicos 0,1302 0,0261 -0,0004 -0,8927 0,318 2.270 
(32,38) ( 7,28) (- 6,14) 

Metalurgia 0,1114 0,0375 -0,0005 -0,7068 0,335 1.656 
(28,14) ( 9,47) (- 4,90) 

Mecânica 0,1405 0,0551 -0,0009 ·1,0017 0,351 6.145 
(56,44) (21,88) (-17,80) 

Veículos 0,1243 0,0611 -0,0010 ~,8655 0,220 2.421 
(25,01) (12,34) (-10,09) 

Construção civil 0,1139 0,0289 ~,OOO5 ~,7434 0,281 7.227 
(52,01) (14,97) (-ll,50) 

Energia elétrica 0,1380 0,0425 -0,0005 ~,8739 0,520 729 
(27,76) ( 6,85) (- 3,85) 

Comércio 0,1293 0,0474 -0,0007 -1,0905 0,313 7.471 
(57,71) (21,17) (-18,75) 

Instituições financeiras 0,1152 0,0881 ~,OO12 -0,7907 0,405 3.941 
(42,21) (30,46) (-18,57) 

Transportes 0,1109 0,0488 -0,0007 ~,9857 0,285 6.323 
(45,65) (21,5 1) ( -16,50) 

Comunicação 0,1061 0,0594 ~,OO09 -1,0873 0,248 2.735 
(28,83) (14,12) (-10,56) 

Educação e saúde 0,1278 0,0191 -0,0002 ~,8178 0,520 1.802 
(43,28) ( 4,32) (- 3,44) 

Diversos 0,1419 0,0387 ~,OO07 -1,6980 0,451 9.381 
(87,60) (19,35) (-14,25) 

Ob,.: N = tamanho da amostra; 
Estatística' entre parênteses. 
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Tabela 17 

Funçlo-salário segmentada 
Regre~s dentro dos subsetores (1973) 

Variável dependente = lOS W 

SubsetOIeS Variáveis indel1!:ndentes 
S '1 ,l '2 ,~ "'2 Cfl! lP 

Extraçlo vegetal 0,1252 0,0299 -0,0002 0,0286 -0,0005 -0.0010 -0,1400 0,3441 
(19,65) ( 2,79) .( 0,73) (4,23) (- 3,36) (-2,48) 

Mineraçlo 0,1395 0,0782 -0,0016 0,0046 -0,0002 -0,0007 0,0481 0,4401 
(24,96) ( 8,29) (- 5,26) .( 0,68) *(- 1,13) (-2,15) 

Alimentol 0,1300 0,0540 -0,0012 0.0183 -0,0003 -0.0010 -0,0362 0,3448 
(38,11) (10,44) (- 7,63) (5,21) (- 3,25) (-5,61) 

Bebidu 0,1478 0.0652 -0,0012 0,0039 -0,0001 -0.0006 -0,0378 0,4315 
(21,93) ( 5,59) (- 3,25)·( 0,54) *(- 0,60) ·(-1,24) 

Fumo 0,1416 0,0817 -0,0011 0,Q152 -0,0004 -0,0018 0,1118 0,4784 
(10,41) ( 4,45) (- 2,15) .( 0,95) *(- 0,92) (-2,63) 

Têxtil 0,1404 0,0629 -0,0014 0,0257 -0,0005 -0,0014 0,0499 0,3453 
(27,86) ( 7,26) (- 6,81) (4,71) ( 3,54) (-4,76) 

Calçados 0,1051 0,0521 -0,0010 0,0102 -0,0001 -0,0010 0,0582 0,1804 
(13,05) ( 4,23) (- 2,50) ( 2,06)·( 0,31) (- 2,00) 

Madeira 0,0958 0,0281 -0,0002 0,0093 -0,0001 -0,0007 0,0524 0,2345 
(20,52) ( 3,20) .(- 0,71) (2,16) .(- 1,34) (-2,23) 

Mobiliário 0,1086 0,0267 -0,0001 0,0224 -0,0004 -0,0005 -0,0044 0,1800 
(16,12) ( 2,86) .(- 0,4.5) (3,85) (- 2,77) ·(-1,69) 

Papel 0,1570 0,0853 -0.0020 0,0336 -0,0006 -0,0017 -0,2494 0,4163 
(23,51) ( 6,58) (- 4,74) (3,89) (- 2,75) (-3,28) 

Gráfica 0,0953 0,0551 -0,0005 0,0498 -0,0009 -0,0014 0,0877 0,1480 
(11,57) ( 3,74) *(- 1,02) (5,95) (-4,79) (- 2,53) 

Couros 0,1337 0,0387 -0,0009 0,0168 -0,0002 -0,0009 -0,1927 0,4133 
(20,26) ( 3,92) (- 2,83) (2,28) .(- 1,13) (- 2,53) 

Borracha 0,1193 0,1299 -0,0027 0,0327 -0,0005 -0,0020 -0,1822 0,3618 
(16,48) ( 9,17) (- 5,51) (4,21) (- 3,38) (- 3,11) 

(continua) 



(concluslo) 

Subsetores Variáveis indel!!:ndentes 

S ti tl t2 ,2 tltl ele Ir 2 

Química Õ,1687 0,1049 ~,Õ022 0,0371 ~,O007 ~,oo16 ~,2079 0,5174 
(35,15) ( 9,92) (- 5,53) (5,97) (- 4,79) (- 3,70) 

Petro!eo 0,1160 0,1024 ~,OO17 0,0007 0,0001 0,0002 0,4860 0,5669 
(14,58) ( 7,83) (- 3,37) .( 0,06) ( 0,30) * ( 0,31) 

Plásticos 0,1529 0,0876 ~,OO09 0,0414 ~,O008 ~,oo12 .(),2653 0,4053 
(18,46) ( 4,56) * (-1,31) (4,25) (- 3,57) *(- 1,55) 

Materiais nlo-metálicos 0,1476 0,0613 ~,oo13 0,0206 ~,OO04 ~,OO07 ~,0872 0,3920 
(29,87) ( 6,88) (- 4,37) (3,94) (- 3,58) (- 2,00) 

Metaluqia 0,1120 0,0776 ~,OO17 0,0273 ~,0034 ~,o010 0,3052 0,3301 
(27,19) (10,76) (- 7,00) (5,46) (- 8,97) (- 3,23) 

Mecânica 0,1380 0,0973 ~,O022 0,0343 ~,O007 ~,OO14 0,0695 0,3659 
(45,54) (17,62) (-10,75) (10,75) (-10,14) (- 5,63) 

Veículos 0,1449 0,1414 ~,0040 0,0534 ~,OOl1 ~,oo19 0,0244 0,3130 
(28,09) (13,50) (- 9,78) (9,55) (- 9,50) (- 5,84) 

Construçlo civil 0,1201 0,0652 ~,OO17 0,0129 ~,O003 ~,oo08 0,2958 0,3102 
(53,59) (11,15) (- 7,39) (5,88) (- 5,00) (- 3,67) 

Energia elétrica 0,1469 0,0875 ~,OO13 0,0206 ~,Oool ~,OO08 ~,0732 0,5941 
(29,39) (10,93) (. 5,04) (2,95) *(. 0,90) (. 2,26) 

Com«cio 0,1376 0,0630 ~,O008 0,0301 ~,oo06 ~,o012 ~,1704 0,3563 
(53,98) (13,67) (- 4,88) (11,30) (. 9,33) (- 6,16) 

InstituiçGes financeiras 0,1134 0,0952 ~,OO13 0,0403 ~,OO08 ~,OO08 0,3706 0,4481 
(34,17) (21,39) (. 9,57) (11,25) (- 8,88) (- 3,95) 

Transpor~s 0,1082 0,0732 ~.ooll 0,Q205 ~,OO03 ~,O009 0,1092 0,3673 
(42,43) (18,54) (. 8,15) (7,84) (- 5,17) (. 5,06) 

Comunicaçlo 0,1218 0,0497 ~,O003 0,0297 ~,oo06 ~,OO16 0.0063 0,2848 
(28,66) ( 6,26) * (- 1.04) (6,21) (- 5,00) (. 5,06) 

Educaçlo e saúde 0,1323 0,0432 ~,OO07 0,0154 ~,O003 ~,O007 0,1177 0,4734 
(39,15) ( 4,88) (. 2,13) (3,04) (- 2,17) (- 2,00) 

Diversos 0,1525 0,0663 ~,O008 0,0209 ~,O003 ~,OO12 .() ,20 11 0,5255 
(92,44) (17,96) (- 6,83) (9,88) (. 6,40) (- 8,20) 

* Nlo siplificativamente diferente de zero. 
• 
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Quando separamos o tempo de experiência no emprego corrente 
do tempo de experiência em empregos anteriores, a proporção da 
variânéta observada dos salários individuais, no setor urbano, explicada 
pelo modelo, está em cerca de 43% em 1969 e 45% em 1973. Na 
análise desagregada por sub setores, o poder de explicação varia de 
14,8% no subsetor gráfica (1973) a 62% no subsetor petróleo (1969). 

Os coeficientes das variáveis independentes são, em geral, significa
tivos e apresentam o sirtal previsto. Entre as exceções, vale a pena 
destacar que, para 1973, o tempo de experiência em empregos 
anteriores não influencia significativamente os rendimentos individuais 
nos sub setores mineração, fumo e petróleo, que, como veremos 
posteriormente, parecem ser relativameAte mais intensivos em treina
mento específico. Conftrntando o que havíamos verificado antes, os 
coeficientes estintados diferem consideravelmente entre os subseto
res.63 

Os resultados encontrados revelam redução generalizada das 
taxas de retomo em escolaridade (b 1) relativamente aos valores 
estimados pela função-salário em sua especificação convencional, 
apresentados nas tabelas 9, 10 e 11. A redução da magnitude do 
coeficiente b 1 sugere que Unta parcela da ren~abilidade privada dos 
investimentos em educação formal estintada pela equação (18) se deve 
à influência positiva desses investimentos sobre a intensidade e/ou a 
taxa de retomo ao treinamento na JUnta. Em outras palavras, há 
indícios da existência de complementaridade entre os investimentos 
em educação formal e treinamento específico. 

Considerando-se agora o efeito marginal de um ano de experiên
cia efetiva sobre os salários-hora dos trabalhadores típicos de cada 
sub setor, o panorama com que nos defrontamos não difere muito do 
constituído pelos efeitos da experiência potencial_64 Em 1969, 
petróleo, instituições Jmanceiras, plásticos, veículos e mineração 
registram taxas de variação de salários acima dos 6%, ao passo que no 
extremo inferior, abaixo de 2%, encontram-se os subsetores couros, 
madeira, calçados e vestuário e educação e saúde. Já em 1973, as 
indústrias de veículos, borracha, petróleo e química apresentam as 
taxas mais altas, superiores a 7%, enquanto que.as de couros, madeira, 
mobiliário e extração vegetal têm as mais baixas, inferiores a 2%. 
Entre 1969 e 1973, houve ligeira elevação na remuneração decorrente 

63 O teste de Chow rejeita a hipótese de igualdade entre subsetores do vetor de 
coeficientes, tanto para 1969 quallto para 1973. Os valores de F estimados 
foram: a) para 1969: F (189,71325) = 96,11; b) para 1973: F (189,67327)= 
= 124,88; ambos caem na região de rejeição porque F.99 (189.00) .:: 1,35_ 

a log W - • • 
64 O efeito que estamos captando é ~ = bl + 2b 3 t l + b6 t2. 
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do tempo adicional de experiência efetiva na fll1l1a, sem que se 
processassem modificações em sua dispersão entre os subsetores. 

Os resultados da análise das diferenças individuais de rendimen
tos, realizada nesta seção, revelaram que as variáveis associadas ao 
capital humano explicam quase a metade das mesmas. Os diferenciais 
constatados entre os diversos subsetores no conteúdo qualitativo da 
força de trabalho empregada e nos retornos aos investimentos em 
capital humano acusam a extensão dos desequilíbrios ligados ao 
processo de crescimento. Outro indicador desse fenômeno é o 
aumento, durante o período analisado, das taxas de retomo em 
educação formal, de 13,7% em 1969 para 15,1% em 1973. Por outro 
lado, enquanto a dispersão dessas taxas entre os subsetores apresentou 
ligeira reduçio, ampliaram-se as diferenças na qualificação da força de 
trabalho empregada. 

3.2 Difereoças lIIariais entre subletores e investimentos em capiUI 
humano 

Para a análise das diferenças salariais entre subsetores tomemos 
inicialmente a equação (1 O}: 

Para o problema que vamos abordar, torna« conveniente a 
supresslo do termo quadrático, tendo em vista a maior simplicidade 
matemática que isso acarreta. Entretanto, a retirada do termo em f 
deve vieuT pua baixo o coeficiente de t. Ouando f é suprimido, o 
coeficiente da variável experiência passa a ser designado por ,', 
que é a inclioaçlo do perfil 108 salários-experiência. Desse modo, a 
equação (10) é reescrita como: 

108 W=a +,~+,'t (19) 

onde: 

a= ~08Eo-ko(1 + ~ 
Supondo que os coeficientes de S e t sejam parâmetros 
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aleatórios, e que rs e S sejam não-correlacior.ad'JS, podemos escre
ver:65 

logw=ã+rl'+r'i+ G(r:t)o(r~ o(t) (20) 

A equaçA'o (20) relaciona, portanto, o valor médio do logaritmo 
natunl do salário-hora num subsetor às distribuições de escolaridade e 
experiência potencial, permitindo dessa forma a análise das diferenças 
entre as médias geométricas dos salários. 

Convertendo a equação (20) à forma de regressão múltipla e 
adicionando um resíduo aleatório, temos: 

(21) 

Para as variáveis escolaridade e experiência potencial média 
CP e 1) esperam-se, por motivos já assinalados, sinais positivos, embora a 
existência de obsolescência e depreciaçlo (a partir de certa faixa 
etária) contribua para amortecer O efeito da experiência sobre o nível 
de salários. Com respeito a o (t), pode-se prever que quanto maior a 
dispenlo dos anos de experiência da força de trabalho, para dado 
nível de escolaridade, maior será a participação de indivíduos mais 
jovens (que estio realizando maiores investimentos no presente e que 
possuem um estoque de capital humano acumulado relátivamente 
menor) e de idade mais avançada (cujos salários sofrem a influência de 
depreciaçOes e obsolescência) e, conseqüentemente, menor o nível de 
Iil~ médio do subsetor.66 

Os resultados da aplicaçl'o dessa regressão ao setor uIbano, onde 
as unidades de observação são os 28 subsetores anteriormente 
selecionados, confmnam nossas hipóteses. Para 1969, os coeficientes 
das variáveis escolaridacle e experiência potencial m6dia do positivos e 

65 E 00' W) = E (a + rI + r'r) =E (a) + E (rI> + E (r't) -E (a) + E (r) E (,) + 
+ cov(r 't) +E(r)E (t).E 001 W) = E (a) + E (r ~ E (,) + E (r') E (t) + pV't) o(r,> 
o (t). 

Dado que a média da amostla é o estimador de máxima verossimilhança ela 
média da população, é possível escrever: 

lo, W=a +rl +r't + p (r'. t) o(r') o(t) 

66 t importante a distinção entle os conceitos de obsolescência e depreciaçio. 
A obsolescência é definida como a redução no valor do estoque de capital 
humano decorrente de mudanças ao longo do tempo do estoque de conhecimen
tos disponíveis à sociedade. A depreciação, por seu turno, caracterizHe pelas 
perdas no valor do estoque de capital humano pela redução na capacidade de 
transformar conhecimentos em ganhos efetivos de produtividade no mercado de 
trabalho. o que ocolIe paralelamente ao envelhecimento dos inclivÚluo.a partir 
de uma certa faixa etária. Veja, a respeito, llo_ (1974). 
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significativamente diferentes de zero aos nlVelS de 5% e 10%, 
respectivamente, enquanto que o coeficiente da dispersão dos anos de 
experiência é negativo e estatisticamente significante ao nível de 5%. 
Para 1973, o coeficiente da variável t deixa de ser significante mesmo 
ao nível de 10%. 

Tabela 18 
Salários médios e investimentos em capital humano 

Ano Regressões 

196910g W =-0,6634+ 0,2974S + 0,12391 - 0,2825 0(1) 
(5,55) (1,97) (-2,87) 

1973 log W = 1,6228 + 0,22945 + O,OO92t -0,1901 a(t) 
(5,24) (0,17) (-2,44) 

R2 = 0,6536 
g. 1. = 24 
F (3,24) = 16,31 
R2 = 0,8126 
g. 1. = 24 
F (3,24) = 38,35 

As três variáveis independentes, indicadoras do conteúdo quali
tativo da força de trabalho, explicam uma parcela substancial das 
diferenças salariais entre as atividades do setor urbano em 1969 e 
1973, respectivamente 65% e 81%. O que é ainda mais importante, 
num ambiente mais complexo e mais dinâmico como era o prevalecen
te em 1973, já no fmal do período de crescimento acelerado, o poder 
de explicação do modelo cresce consideravelmente, aumentando em 
cerca de 16 pontos de percentagem. 

Esses resultados são extremamente relevantes, na medida em 
que enfatizam claramente o potencial redistributivo das políticas 
educacionais e de treinamento profissional. 

3.3 Análise interindustrial de diferenças de salários médios 

Nosso interesse central dirige-se agora no sentido de identificar 
os fatores que determinam diferenciais de remuneração entre subseto
res para tipos de mão-de-obra de qualificação aproximadamente igual. 

Uma evidência importante nos é fornecida por Senna (1975): a 
variável concentração industrial (medida pela participação dos quatro 
maiores estabelecimentos nas vendas da indústria em 1970) junta
mente com a escolaridade média explicam cerca de 65% das diferenças 
de salários médios (em logs) entre os componentes do setor industrial 
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brasileiro em 1970.67 Ao mesmo tempo, o coeficiente da variável 
concentração é positivo e estatisticamente diferente de zero ao nível 
de 5% de significância. Por outro lado, as variáveis tecnologia 
(despesas com royalties/valor adicionado) e taxa de crescimento do 
produto (1967-9), quando introduzidas separadamente na regressão, 
têm efeito positivo e significante ao nível de 10%. 

Esses resultados vêm conceder apoio à idéia de que, num 
processo dinâmico de crescimento, contínuas mudanças tecnológicas, 
incorporadas, no caso brasileiro, principalmente pelas firmas de maior 
porte, permitem a formação de um estoque de capital humano 
específico, gerando-se, então, diferenças salariais entre pessoas com 
aproximadamente o mesmo estoque de conhecimentos de natureza 
geral. 

De acordo com os dados de concentração industrial do IBGE, os 
sub setores fumo, veículos, mineração e química, que estão entre 
aqueles que apresentam maiores retornos à educação e/ou à experiên
cia, estão também entre as cinco indústrias mais concentradas. Em 
particular, o sub setor petróleo, que na classificação do IBGE é 
englobado na indústria química, é, devido ao monopólio estatal, 
reconhecidamente caracterizado por elevado grau de concentração. 

Para as instituições fmanceiras, em que a remuneração a cada 
tipo de mão-de-obra é também consideravelmente superior à média, 
não se dispõe de medidas de concentração, mas sabe-se que a partir de 
meados da década passada teve início um processo de fusões entre 
bancos comerciais. Ao mesmo tempo, a especialização dos intermediá
rios fmanceiros, determinada pela nova regulamentação do mercado 
de capitais, fez que esse processo se refletisse no aumento de 
concentração do sistema fmanceiro como um todo, via formação de 
conglomerados. 

Por outro lado, alguns desses sub setores que pagam salários 
elevados, corno química, petróleo e veículos, utilizam tecnologia 
moderna e sua expansão explica a aceleração da demanda por 
mão-de-obra qualificada e a obtenção de quase-rendas pelos indivíduos 
com maior aptidão. O sub setor financeiro, anteriormente quase que 
restrito apenas aos bancos comerciais, passou por inúmeras transfor
mações ao longo da década passada. A diversificação de suas 
operações, decorrente do aparecimento de novos ativos financeiros, 

67 Além da série de críticas feitas por Senna à medida de concentração 
empregada, pode-se acrescentar que, sendo ela estática, não é capaz, por si 
mesma, de indicar a intensidade dos poderes monopólicos porventura existentes 
numa indústria, dado que estes dependem da capacidade das firmas de grande 
porte em irubir a entrada e a expansão de firmas menores, o que só poderia ser 
captado por meio de uma medida dinâmica; para o desenvolvimento de medidas 
de concentração permanente, veja Grossack (1972). 
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expansão do mercado aberto, maior integração com o mercado 
financeiro internacional etc., exigiu mudanças tecnológicas, inclusive 
de caráter organizacional, tornando necessário o treinamento específi
co de seus empregados. 

A presença, em grande escala, de empresas de propriedade do 
governo e/ou estrangeiras parece ser uma característica comum aos 
subsetores que melhor remuneram seus empregados. 

Conforme os dados de Doellinger & Cavalcanti (1975) nas 
indústrias de veículos, fumo e química as empreSl,ls multinacionais 
eram responsáveis pela quase-totalidade das vendas, e nos subsetores 
petróleo e mineração predominavam as firmas estatais. No sub setor 
energia elétrica, não abordado na pesquisa mencionada, a participação 
governamental é notoriamente majoritária. Também entre as empresas 
financeiras a presença do Estado é bastante razoável.68 

A relevância da participação de empresas multinacionais e/ou 
estatais nos sub setores citados nos leva a considerar outras hipóteses 
adicionais levantadas com freqüência a respeito dos fatores determi
nantes de diferenciais de salários. Segundo as mesmas, as firmas de 
capital estrangeiro, óperando num país onde a aceitação política de 
sua atuação tem variado bastante no decorrer dos anos, pagariam 
salários mais elevados como forma de obtenção de apoio político e, 
conseqüentemente, de maximização de lucros no longo prazo. Já nas 
empresas governamentais, a mobilidade vertical dos empregados seria 
determinada por critérios baseados meramente no tempo de serviço, 
independentes de considerações acerca de mudanças de produtividade. 

Entretanto, tais suposições afiguram-se bastante discutíveis. É 
provável, inclusive, que essas empresas paguem salários relativamente 
mais elevados para determinado tipo de mão-de-obra por serem 
tambêm as mais dinâmicas e de maior tamanho, o que encontraria 
explicação nas dimensões e imperfeições do mercado de capitais 
brasileiro. 

Nossa atenção se voltará para a pesquisa de outras variáveis 
determinantes das diferenças de remuneração média entre os subseto
res além daquelas representativas do estoque de capital humano da 
força de trabalho. 

De acordo com o discutido no capítulo I, o crescimento do 
produto, o grau ne concentração industrial e o nível de modernização 
68 Além do Banco do Brasil, BNH, Caixas Econômicas Federal e Estaduais, o 
governo mantinha, em 1973, o controle acionário de 15 bancos comerciais 
estaduais e de 11 bancos de desenvolvimento regional. Segundo, ainda, dados 
extraídos de relatórios do Banco Central do Brasil, os bancos comerciais oficiais 
detinham, em 31-12-1973, cerca de 39,88% dos depósitos à vista, as Caixas 
Econômicas 72,76% dos depósitos de poupança e as instituições financeiras 
governamentais participavam com 34,04% dos empréstimos do sistema financei
ro ao setor privado não-financeiro. 
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tecnológica devem ter, separadamente, efeitos parciais significativos e 
positivos sobre os salários médios. 

Tendo em vista a escassez de dados, fomos obrigados a trabalhar 
apenas com as 18 indústrias que constam das estatísticas do mGE e 
são equivalentes a sub setores da classificação da Lei dos dois terços, 
tendo que abandonar, por conseguinte, as indústrias de construção 
civil, energia elétrica, petróleo e extração vegetal e os subsetores 
ligados à prestação de serviços. 

Os dados sobre concentração industrial (CONC) foram obtidos 
diretamente da tabulação especial do IBGE utilizada por Senna 
(1975). 

Testamos dois tipos de taxa de crescimento do produto 
industrial: a) GP, a taxa de crescimento do produto ocorrida nos 
períodos para os quais a análise é realizada (1969 e 1973); b) GPR, a 
taxa média anual de crescimento do produto em períodos anteriores, 
sendo que para a análise referente a 1969, usamos a taxa média do 
período 1967/8, e, para 1973, a taxa média registrada entre 
1969-72_ O raciocínio subjacente é de que o crescimento contínuo da 
empresa no passado influencia significativamente a utilização de 
fatores fixos, no caso mão-de-obra qualificada, enquanto que o 
crescimento no período corrente deve afetar mais imediatamente a 
demanda da fuma por mão-de-obra de menor qualificação. As 
variáveis GP e GPR foram obtidas a partir dos dados de valor anual da 
transformação industrial por ~nero de indústria publicados no 
Arwário estatístico do Brasil .. IBGE. 

A proxy para tecnologia (TEG) é um índice de importações de 
máquinas e equipamentos novos. Isso nos pareceu razoável, tendo em 
vista as novas informações advindas da pesquisa organizada que devem 
estar incorporadas nessas formas de capital físico e, além disso, devido 
à quase inexistência de produção doméstica de tecnologia moderna. 
Nas regressões para 1969, empregou-se um índice, com base em 1962, 
da soma das compras efetuadas durante o período 1962-8; e para as 
referentes a 1973, o índice tem como base o ano de 1969 e envolve as 
importações do período 1969-72. Da mesma forma, para a taxa de 
crescimento, a fonte primária dos dados é o Anuário estatístico do 
Brasil, IBGE. 

Para testar a hipótese de que empresas multinacionais e/ou 
estatais pagam salários relativamente mais elevados para dado tipo de 
mão-de-obra, construímos a variável dummy PROP, que assume o 
valor 1 quando mais de 50% das vendas da indústria foram 
realizadas por essas firmas, baseando-nos para isso nos dados de 
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Doellinger & Cavalcanti (197S)~9 É evidente que essa variável é 
bastante imperfeita e o ideal é que pudéssemos disp<x, por exemplo, 
de uma dummy por tipo de fmna. 

A imposição de tarifas às importações deve benefICiar o fator de 
produção relativamente mais escasso (teorema de.Stolper-Samuelson)~ 
no caso brasileiro, capital físico moderno e mão-de-obra qualifICada. 
Desse DiOdo, introduzimos nas regressões para 1969 a variável T ARlF, 
que assume os valores das tarifas efetivas calculadas por Bergsman 
(1970) com dados referentes ao mês de abril de 1967. 

Os resultados das regressões para os anos de 1969 e 1973 estão 
relacionados, respectivamente, nas tabelas 19 e 20. 

Como já havíamos comprovado na análise anterior envolvendo 
os 28 subsetores, as variáveis associadas ao capital humano explicam 
também uma parcela considerável dos diferenciais de salários entre as 
indústrias, 59% em 1969 e 73,5% em 1973. Entretanto, na análise 
interindustrial, os coeficientes das variáveis t e o (t), embora 
apresentassem os sinais esperados, não se mostram estatisticamente 
significantes. 

Para 1969, as variáveis S (escolaridade média), GP (taxa 
de crescimento do produto), CONC (concentração) e TEC (tec
nologia) explicam 78,2% da variância observada de rendimentos 
médios entre as indústrias. Todos os coeficientes possuem o sinal 
previsto e são estatisticamente diferentes de zero, sendo os da 
variável S significativo ao nível de 5% e os das demais variáveis ao 
nível de 10%. 

Para esse ano, a influência sobre os salários do crescimento 
anterior do produto (GPR) não foi estatisticamente significante. Uma 
possível explicação é o fato de. que somente em meados de 1967 a 
econoinia iniciava a recuperação de urna recessão que perdurava desde 
o início do segundo semestre de 1966 e, portanto, é provável que o 
crescimento industrial tenha repercutido mais sobre o nível de 
emprego do que sobre os salários. 7 o 

A variável T AR/F, em todas as regressões em que foi incluída, 
não se mostrou significante, apresentando, ainda, sinal negativo, 
contrário ao que era esperado. Isso sugere que a estrutura de proteção 
tarifária não exerceu, pelo menos diretamente, efeitos importantes 
sobre o mercado de trabalho. 

A variável propriedade (PROP), quando colocada no modelo de 
regressão ao lado da variável CONC, absorve seu efeito sobre os 

69 Dada a arbitrariedade da escolha do percentual, realizamos testes de 
sensibilidade traballiando com 60, 70 e 80%, o que, todavia, não alterou 
significativamente os resultados das regressões. 

70 A respeito das flutuações de curto prazo no crescimento recente da 
economia brasileira, veja Contador (1976). 
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Tabela 19 
Análise interindustrial de diferenças de salários (1969) 

Variável dependente: log W 

Variáveis independentes 
Regressão 

l?2 S t a (t) CP CPR CONC PROP TEC TARIF CTE F g.l. 

0,2608 0,0334 -0,1080 .0,5861 0,5936 9,27 14 
(3,74)* <0,62) (-1,32) 

2 0,2464 -1,0386 0,5848 24,94 16 
(4,99)' 

3 0,2397 0,0074 -1,2392 0,6654 17,91 15 
(5,40)* (2,20)* 

4 0,2499 0,0020 .0,9766 0,5728 12,39 15 
(4,97)* (2,32)* 

5 0,2030 0,5294 .0,9451 0,6739 18,57 15 
(4,27)' (2,32)* 

6 0,2040 0,0061 0,4484 -1,1263 0,7279 16,16 14 
(4,70)* 0,99)** (2,11)* * 

7 0,2046 0,0004 0,5200 .0,9357 0,6504 11,54 14 
(4,06)* (0,15) (2,08)* * 

R 0,2230 0,0007 -1,2110 0,6824 19,26 15 
(5,05)" (2,45)* 

(continua) 



(conclusão) 

Regressão 
Variáveis ind~endentes 

S 'l o(t) GP GPR CONC PROP TEC TARIF CTE jf2 F g.l. 

9 0,2209 0,0061 J,0006 -1,3520 0,7363 16,82 14 
(5,48)- (2,02)** (2,24)-

10 0,2259 0,0034 oM08 -1,1272 0,7256 14,77 14 
(5,53)- (1,53) (2,79)-

11 0,1906 0,4398 0,0006 -1,1065 0,7428 17,36 14 
(4,47)- (2,13)- * (2,24)-

12 1,1930 0,0052 0,3818 0,0005 -1,2409 0,7818 16,21 13 
(4,91)- (1,87)- - (1,98)* * (2,1l)** 

13 0,1949 0,0021 0,3600 0,0007 -1,0740 0,7490 13,03 13 
(4,53)- (0,91) (1,78)** (2,43)· 

14 0,1987 0,0017 0,1745 -{),9442 0,7642 19,36 14 
(4,80)- (0,73) (2,61)* 

15 0,2118 0,0050 0,4632 -{),0007 -1,0274 0,7300 12,49 13 
(4,82)- (1,53) (2,18)- (-1,05) 

16 0,2244 0,0058 0,0006 -{),0002 -1,3318 0,7181 11,83 13 
(5,20)- (1,78)- - (2,00)* ({I,31) 

17 0,2582 -0,0010 -1,0088 0,6075 14,16 15 
(5,30)- (-1,38) 

• Significatiwao nível de 5% 
_. Significativo ao nível de 10% 

Ausência: nio-significativo 



Tabela 20 
Análise interindustrial de diferenças de salários (1973) 

Variável dependente: 1õgW 

Regressões 
Variáveis independentes 

S t o(t) GPR CONC GP TEC 

0,2721 -0,0135 -0,0510 
(6,06)* (-1,31) (-0,85) 

2 0,2814 
(6,17)* 

3 0,2360 0,5653 
(5,08)* (2,12)* 

4 0,2352 0,5865 0,0001 
(4,97)* (2,15)* (0,70) 

5 0,1922 0,8539 0,6957 
(3,45)* (1,95)** (2,51)* 

6 0,2692 0,3705 0,0024 
(4,93)* 0,51) 0,05) 

Obs.: Os va1"res entre parênteses são as estatísticas I. 
" • Significativo ao nível de 5% 
** Significativo ao nível de 10%, 
Ausência: não-significativo, 

~. 

" 

CTE 

0,4375 

-0,3275 

-0,2130 

-0,2498 

-0,1831 

-0,2720 

l 

"R 2 F g.l. 

0,7347 16,69 14 

0,6857 38,07 16 

0,7422 25,47 15 

0,7331 16,56 14 

0,7555 18,51 14 

0,7460 17,64 14 



salários, tomando seu coeficiente não-significativo, o que pode ser 
atribuído à elevada correlação positiva entre elas (0,6155). Desse 
modo, nada podemos concluir a respeito do efeito líquido da origem 
da propriedade das empresas sobre as remunerações dos empregados. 

Para 1973, as variáveis S. CONCe GPR explicml 75,5% das 
diferenças interindustriais de salários. Os coeficientes das duas 
primeiras variáveis são positivos e significativos ao nível de 5% de 
significância e o da variável GPR é também positivo mas significativo 
somente ao nível de 10%. É interessante notar que agora o 
crescimento do produto no ano corrente, embora influencie positiva
mente os salários, não o faz de forma significativa. Isso não constitui 
surpresa, pois como a economia vinha crescendo continuamente em 
ritmo acelerado desde 1969, é bem provável que os diferentes padrões 
de evolução das indústrias ao longo do tempo é que tenham 
determinado. diferenças sensíveis na expansão da demanda por 
mão-de-obra e não o comportamento do produto num único período. 

Nas regressões para 1973, nossa proxy para tecnologia não 
confrrmou os resultados anteriores: em todas as regressões em que foi 
incluída, seu coeficiente, embora positivo, não se mostrou estatistica
mente significante. 

Como extensão natural da investigação das disparidades de 
salários entre os sub setores , passamos a analisar o crescimento dos 
salários médios reais durante o período 1969-73. Em razão da 
inexistência de informações para todos os subsetores, a análise é 
limitada às 18 indústrias da classificação do IBGE que encontram 
correspondência nos dados da Lei dos dois terços. 

A hipótese básica é de que o crescimento dos salários ao longo 
do tempo possa ser descrito por: 

W73j = W69jexp \4gj + Uj I (22) 

onde: 

W, 3j = salário médio horário, em termos reais, no subsetor j em 1973; 

W69j = salário médio horário, em termos reais, no subsetor j em 1969; 

gj = taxa média .umaI k ~'rescimento do salário médio horário do 
sub setor j; 

= resíduo aleatór, 



A taxa média anual de crescimento dos salários (gj) depende, por 
sua vez, de alguns parâmetros: 

gj = Co + C. CONC + C2 TEC + C3 GPM (23) 

onde: 
TEC = índice de tecnologia para o período 1969-72; 
GPM = taxa média anual de crescimento do produto no período 

1969-73. 

Maiores graus de concentração industrial devem permitir a 
realização de maiores volumes de investimentos e treinamento de 
caráter específico, o que, conseqüentemente contfibui para aumentar 
os níveis de remuneração. A absorção mais intensa de inovações 
tecnológicas exige não somente quantidades significativas de investi
mentos em treinamento específico, mas também a contratação de 
indivíduos com níveis mais elevados de educação formai. Desse modo, 
a previsão é de que a variável TEC contnbua para a expansão acelerada 
dos salários. Da mesma forma, o crescimento mais rápido do produto 
deve concorrer para elevar o nível médio dos rendimentos, dada a 
existência de inelasticidades na oferta de mã<Hie-obra, especialmente 
dos tipos de melhor qualificação. 

Substituindo (23) em (22) e aplicando logaritmos, obtém-se, 
finalmente: 

log W73j-Iog W69j=do +d. CXJNC+d2 TEC+d3 GPM+uj (24) 

onde se prevê que d., d2 • d 3 > O. 
Os resultados abaixo não rejeitam as hipóteses formuladas. As 

três variáveis independentes, concentração ind~rial, tecnologia e 
crescimento do produto, explicam 30,5% das diferenças interindus
triais de variação de salário médio. Os coeficientes dessas variáveis 
apresentam os sinais esperados e apenas o da variável TEC não é 
estatisticamente significante. O coeficiente da variável CONC é 
estatisticamente diferente de zero ao nível de 5% de significância e o 
da variável GPM ao nível de 10%. 

log W73 -logW69 = 0,1847+0,2627CONC+0,s55OGPM+0,OOOOSTEC 
(2,42) (1,94) (1,44) 

iP =0,3051 
F = 3,48 
g.l.= 14 
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3.4 Análise das taxas de retorno aos investimentos em capital humano 

o passo seguinte foi tentar analisar separadamente os desníveis 
de taxas de retorno aos investimentos em educação e treinamento. 
Assim como na seção anterior, a análise se restringe aos 18 subsetores 
industriais mencionados. 

É possível prever que o grau de sofisticação tecnológica de uma 
indústria influencie positivamente a demanda de mão-de-obra com 
níveis mais elevados de educação formal. Isso deverá se refletir na 
elevação de rentabilidade dos investimentos em educação, dada a 
relativa escassez e a rigidez da oferta a curto prazo de indivíduos 
qualificados. 

Com a expansão do produto, mesmo que a demanda derivada 
pelos diversos tipos de mão-de-obra se expandisse uniformemente, a 
menor elasticidade da oferta a curto prazo de pessoas com níveis mais 
elevados de escolaridade determinaria que elas se apropriassem de 
benefícios líquidos relativamente maiores. 

Testamos, então, para 1969, a seguinte regressão: 

TRS=eo+e, TEC+e2 +GPR+u (25) 

onde: 

TRS = taxa de retorno em educação estimada pelas regressões apre
sentadas na tabela 10; 

mc índice de tecnologia para o período 1962-68; 
GPR = taxa média de crescimento do produto no período 1967/8; 

utilizou-se esta taxa tendo em vista a hipótese de que o cres
cimento do produto em períodos anteriores é que influencia 
mais significativamente a demanda de mão-de-obra quali
ficada; 

u = resíduo aleatório_ 
Conforme os resultados abaixo, as duas variáveis independentes 

explicam mais da metade, 55,8%, das diferenças interindustriais de 
taxas de retorno em educação. Os coeficientes são positivos e 
significativos, o da variável TEC ao nível de 5% de significância e o de 
GPR ao nível de 10%. 

TRS = 0,0631 +0,0002 TEC + 0,0006 GPR 
(5,25) (1,80) 

R2 =0,5580 
F = 11,73 
g.L = 15 

A taxa de retomo em treinamento deve ser influenciada, 
segundo a argumentação desenvolvida anteriormente, pelo grau de 
concentração da indústria. Por outro lado, as maiores oportunidades 
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de treinamento nas indústrias tecnicamente mais avançadas devem 
contribuir para elevar seus retornos. 

Como proxy para a taxa de retomo em treinamento, usamos a 
variação percentual dos salários devida ao primeiro ano de participa
ção no mercado de trabalho (TREI), estimâda pelos coefICientes das 
regressões apresentadas na tabela 10. 

As variáveis CONC e TEe explicam aproximadamente a metade 
das diferenças entre essas taxas de variação, 50,4%, e seus coeficientes 
são positivos e estatisticamente diferentes de zero aos JÚWiI de, 
respectivamente, 5% e 10% de significância. 

TREI = 0,0085 + 0,0597 CONC + 0,00005 TEC 
(3,20) (2,06) 

R 2 =0,5036 
F = 9,62 
,.1. = 15 

Finalmente, analisamos os retornos à experiência efetiva no 
emprego corrente. O crescimento do produto e a contínua adoçfo de 
novas técnicas devem incentivar as empresas a promoverem o 
treinamento de seus empregados, com ênfase na sua fcrmaçlo 
específica. Como é fácil pen:eber, isso repercutirá em maiores 
benefícios salariais no futuro, a menos que as fumas arquem com 
todos os custos do investimento. Por outro lado, a concentraçlo 
industrial, ao permitir a realizaçio de maiores investimentos em 
treinamento, deve contribuir para o aumento dos retornos derivados. 

Como proxy para eiS retornos decorrentes do tempo de 
experiência no emprego corrente, que, por sua vez, atua como um 
indicador de investimentos em treinamento específico, usamos a taxa 
de -variação do salário-hora decorrente de um ano adicional de 
experiência efetiva na empresa para o trabalhador típico de cada 
subsetor. Essa taxa (TRE2) foi obtida por meio dos coefICientes 
estimados pela função-salário segmentada (veja tabela 15) e dos dados 
relativos à experiência apresentados na tabela 8. 

As variáveis CONC e GPR eram responsáveis, em 1969, por 
56,3% da variância observada entre os subsetores dos retornos à 
experiência efetiva no emprego corrente. Ambas apresentam o sinal 
previsto, sendo o coeftciente da concentração industrial signifJCativo 
ao nível de 5% e o da taxa de crescimento do produto ao nível de 
10%. 

TRE2 = 0,047 + 0,0293 CONC+ 0,0002 GPR 
(3,0) (1,89) 

iP =0,5632 
F = 11,95 
g.l = IS 
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A variável tecnologia (TEC) quando incluída na regressão, 
apresentou coeficiente positivo mas não sigtúficativo. A razão disso 
talvez esteja na imperfeição dessa variável como indicador de absorção 
de inovações tecnológicas. Sob esse aspecto, é possível mesmo que a 
variável concentração industrial esteja incorporando os efeitos, sobre 
as taxas de retorno, do progresso tecnológico, dado que, como 
salientamos no capítulo 1, deve existir no Brasil correlação positiva e 
sigrúficativa entre o tamanho das empresas e grau de modernização 
tecnológica. 

Os resultados desta seção, em que procuramos analisar em 
termos desagregados os efeitos dos investimentos em capital humano 
sobre os salários, confrrmarn nossas hipóteses a respeito das causas dos 
desequiltbrios do mercado de trabalho urbano do Brasil. 
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4. ANÁLISE INI'ERSETORIAL 00 MERCADO DE TRABALHO 

4.1 Os setores do mercado de trabalho 

Baseados nos resultados obtidos no capítulo 3, dividimos o 
mercado de trabalho urbano em três setores: 

a) setor 1 - compreendido por subsetores dinâmicos, relativamente 
mais concentrados e que trabalham com tecnologia razoavelmente 
softsticada: química, petróleo, veículos, fumo, mineração, energia 
elétrica e instituições fmanceiras; 

b) setor 2 - composto por sub setores que também têm crescido 
rapidamente e utilizam tecnologia moderna mas são menos concentra
dos: mecânica, metalurgia, plásticos, papel, borracha, materiais não
metálicos, bebidas, têxtil, comércio, comunicações, transportes, edu
cação e saúde e diversos; 

c) setor 3 - constituído por indústrias tradicionais, cuja expansão 
tem sido relativamente lenta, empregam, em média, tecnologia menos 
desenvolvida e São bem menos concentradas: extração vegetal, 
alimentos, calçados e vestuário, madeira, mobiliário, couros e constru
Ç§'o civil. 

Os dados apresentados na tabela 21, relativos a crescimento do 
produto, conteúdo tecnológico e concentração industrial para os três 
setores, deixam claros os critérios adotados para essa seleção. Esses 
dados compreendem, entretanto, apenàs as 18 indústrias para as quais 
dispomos de informações sobre as variáveis mencionadas. 

Evidentemente não pretendemos que essa classiftcação seja 
rigorosa e quanto mais estática, especialmente porque uma das 
características essenciais do processo de desenvolvimento econômico é 
justamente a transformação de setores tradicionais em dinâmicos. 

As maiores dúvidas devem se concentrar sobre a composição do 
setor intermediário. Por exemplo, o sub setor têxtil deve possuir 
características mais próximas de indústria do tipo tradicional no que 
diz respeito à realização de ganhos de produtividade total. Entretanto, 
sua inclusão nesse setor deve-se não somente à sua reconhecida 
heterogeneidade tecnológica (ftbras sintéticas versus ftos de algodão), 
mas também ao recente processo de modernização pelo qual pas-
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Setor 1 
Setor 2 
Setor 3 

Tabela 21 
Indicadores de crescbnento, tecnologia e concentração 

Taxa média 
de crescimento no 
período 1966-72 

(%) 

11,55 
12,97 

8,86 

fncucede 
tecnologia para o 
período 1966-7~ 

1.078 
874 
598 

btdicede 
concentração 

industriaJb 

0,3373 
0,2128 
0,0468 

Fonte: ~escimento do produto e tecnoIop: baseado nOI dados do AnuJrio 
ntlltfrtico do BrtnIl, IBGE. Concentração industrial: baseado em tabuJaçio 
especial do IBGE. 
.a índice, com bue em 1966, das compras de máquinas e equipamentos noWl 
de origem estrangeira efetuadas ao longo do peLíodo 1966-72, pondemdo pela 
participação relatiYa, nesse período, de cada indústria no valor total da 
transformação industrial do setor respectiw. 
b Grau de concentração industrial de cada indústria, estimado pela partiápação 
dos quatro maiores estabelecimentol no total das vendas da mesma em 1970, 
ponderado pela sua participação, nesse ano, nas vendas totais do setor 
correspondente. 

sou.7 I Os subsetores &gados à prestação de serviços sofreram rápida 
evoluçlo tecnológica no passado recente, o que, associado à elevada 
elasticidade-renda da demanda de seus produtos, determinou que os 
mesmos crescessem a taxas bastante elevadas. 72 

Ás tabelas 22 e 23, que resumem algumas das características 
qualitativas da força de trabalho empregada pelos três setores e 
apresentam seus salários médios reais, sugerem que a classif1C3Çio é 
relevante porque, qualquer que seja a variável considerada, as 
disparidades intersetoriais são signifICativas. 

Os dados evidenciam sensíveis diferenças de qualidade na 
mão-de-obra empregada, as quais tenderam a se acentuar durante o 
período ana1isado. De foona mais evidente, observam-se os desníveis 
em termos de instruçfo escolar, dado que enquanto os indivíduos 
empregados no setor 1 possuíam, em média, cerca de sete anos de 
eduClÇlo foonal, os do setor 3 tinham apenas quatro anos. 

Por outro lado, o tempo de experiência no emprego corrente no 
setor 1, cerca de 6,5 anos, é também bastante superior ao registrado 

71 A partir de 1968 difundiu-se na indÚstria têxtil brasiJeira o uso de teares sem 
1aDçadeira. Esse now tipo de equipamento, cuca de cinco vezes mais produtivo 
do que o tear tradicional, requer o emprego de técnicos têxteis mais bem 
q1laUC1Qdo1 e dispensa JDão.de.obn direta, de qualificação mais baixa, como 
tecelões, espuladeiras etc. Vr4a, a respeito, Tavares et alii (1976). 
72 O IUbsetol' divenol, cujo c.áter residual já indica a dif"lCUldade em 
classificá..lo, foi colocado DO letor 2, tendo em vista a qualidade da força de 
trabalho nele emprepda, CODfonDe indicam os dados da tabela 8. 
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Tabela 22 
Características dos setores: indicadores de investimentos em capital humano 

Anos de escolaridade 
Anos de experiência Anos de experiência 

efetiva potencial 
Setores 

1969 1973 73/69 1969 1973 73/69 
1969 1973 73/69 

em% em% em% 

Setor 1 6,59 6,98 +5,92 6,40 6,93 +8,28 16,90 15,41 -8,82 
Setor 2 5,43 5,70 +4,97 4,46 4,89 +9,64 18,29 ~6,64 -9,02 
Setor 3 3,62 3,80 +4,97 3,25 3,21 1,23 19,54 18,03 -7,73 



Setores 

Setor 1 
Setor 2 
Setor 3 

Salário médio 
mensal real, em Cr S 

1969 1973 13/69 
em% 

235,11 353,55 +49,99 
162,83 228,64 +40,42 
109,55 152,08 +38,82 

Tabela 23 
Características dos setores: salários reaisa 

Salário médio mensal 
total realb 

emCrS 

1969 1973 13/69 
em% 

212,36 419,67 +54,09 
111,36 244,66 +42,78 
116,05 161,36 +39,04 

Salário médio 
horário real, em Crs 

1969 1973 13/69 
em% 

1,49 2,22 +48,99 
0,94 1,32 +40,43 
0,58 0,81 +39,66 

Salário mensal 
Salário mínimoc 

1969 1973 13/69 
em% 

3,53 4,84 +37,11 
2,44 3,13 +28,28 
1,64 2,08 +28,83 

Salário total 
Salário mínimo 

1969 1913 
73/69 
em% 

4,08 5,15 +40,93 
2,51 3,35 +30,35 
1,74 2,21 +27,01 

Ob'.: a deflator utilizado: índice do custo de vida do Rio de Janeiro, base 1965-61 = 100; 
b salário mensal incluindo gratificações, comissões etc.; 
c maior salário mínimo vigente no País no mês de abril do ano correspondente, quando se respondem aos questionários da Lei dos dois terços. 



nos demais.7 
3 Além disso, entre 1969 e 1973 ocorrem aumentos 

nos anos de experiência efetiva nos setores 1 e 2. Tais diferenças são 
indicadoras de menores taxas de rotatividade de mão-de-obra nos 
setores mais desenvolvidos tecnologicamente e mais concentrados, as 
quais são influenciadas pela formação mais intensiva de capital humano 
específico.74 

Quanto ao comportamento dos salários reais, verifica-se que sua 
expansão no setor 1 ocorreu a taxas médias relativamente mais 
elevadas, de 12,5 a 13,5% ao ano, dependendo do conceito de 
remuneração considerado. 

A comparação entre salários mensais e mensais totais revela 
outra dimensão dos ganhos de renda real obtidos pelos trabalhadores 
entre 1969 e 1973: o crescimento acelerado das vantagens mensais. 
Dado que a expansão dos salários totais foi mais intensa do que a dos 
salários mensais, conclui-se que essas complementações monetárias 
aumentaram a taxas mais elevadas ainda. 

Por outro lado, os adicionais aos salários contribuíram para 
acentuar as disparidades intersetoriais de rendimentos na medida em 
que o crescimento dos salários totais no setor 1, em relação ao 
registrado nos outros setores, é superior à expansão relativa dos 
salários mensais. Assim, por exemplo, os salários totais aumentaram 
durante o período considerado em 54 e 42%, respectivamente, nos 
setores 1 e 2, ao passo que os salários mensais se elevaram nos mesmos 
em 50 e 40%_ 

O crescimento do emprego, conforme indicam os dados da 
tabela 24, foi menos intenso justamente no setor 1, cujas fumas 
utilizam mão-de-obra não-qualificada em menores proporções. A taxa 
média anual de expansão do emprego nesse setor foi da ordem de 8%, 
enquanto que nos dois outros foi de aproximadamente 11%. 

O contraste entre taxas de crescimento de emprego e de salários 
reais entre os setores deve espelhar a obtenç!o de aumentos de remune
raç!o relativamente mais elevados pelos indivíduos mais qualificados_ 
Esse fenOmeno, já constatado no comportamento das taxas de retorno 
em educaç!o formal estimadas no capítulo 3, é confmnado agora quan
do examinamos a evoluç!o dos rendimentos desagregadamente, por ní
vel educacional, entre 1969 e 1973. 

73 ~ relevante mencionar que a média do número de anos de participação no 
mercado de trabalho dos indivíduos empregados no setor 1 é inferior à dos 
demais, o que dá maior destaque ainda às diferenças no tempo de experiência 
efetiva. 
74 Segundo os trabalhos de Parsons (1972) e Telser (1972), os investimentos 
em capital humano específico à rllma explicam nos Estados Unidos entre 65 a 
80% das diferenças interindustriais de taxas de rotatividade de mão-ile~bra. 
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Setor 

Setor 1 
Setor 1 
Setor 3 

Tabela 24 
Taxas médias anuais de crescimento 

do emprego - 1969-73 
(em%) 

Percentagem 

7!J5 
11,40 
11,04 

Fonte: Boletim do SEPT, Ministério do Trabalho. 

Os dados relativos a essa análise são apresentados nas tabelas 
25, 26, 27 e 28, referentes, respectivamente, ao setor urbano e às suas 
três divisões. 

Em primeiro lugar, observamos que, a partir do nível primário 
completo, processam-se aumentos de participação relativa na força de 
trabalho dos indivíduos mais educados e que esses aumentos foram 
sistematicamente crescentes com o nível de educação, especialmente 
daque1es com instrução universitária. Apenas no setor mais tradicional 
e1evou« a parcela dos analfabetos, de 6~ para 7,4%, o que não 
constitui surpresa tendo em vista sua maior capacidade de absorção de 
mão-de-obra não-qualificada, em particular da indústria de construção 
civil. 

O comportamento dos salários reais, apesar da expansão relativa 
do emprego de pessoas com graus mais elevados de escolaridade, 
detmnstrou padrão semelliante, ou seja, suas taxas de crescimento 
aumentaram com o nível de educação. Dessa forma, enquanto os 
salários reais dos indivíduos com curso superior aumentaram entre 
1969 e 1973 em aproximadamente 56%, os daqueles com o primário 
completo se elevaram em 27%. Entretanto, em todos os setores o 
crescimento dos salários reais dos analfabetos foi relativamente 
elevado, cerca de 40%, e, portanto, superior ao registrado para os 
rendimentos dos indivíduos com curso ginasial, da ordem de 35% 

Portanto, o comportamento das taxas de variação dos salários 
tmStrou-se inteiramente consistente com as previsões fornecidas pela 
teoria econômica. Cotm já tivemos oportunidade de mencionar, a 
expansão relativamente mais acelerada da demanda de mão~eo()bra 
qualificada, combinada à rigidez de sua oferta no curto prazo, 
determina que os indivíduos com níveis elevados de educação formal 
se beneficiem desproporciona1mente dos ganhos associados ao cresci
mento econômico, como de fato ocorreu no Brasil no período 
analisado. 
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Tabela 25 
Salários reaisa por nível de educação 

Setor urbano 

% da força Salário médio Salário médio Salário médio mensal 
de trabalho horário, em Cr$ mensal em Cr$ total, em Cr$ 

Nível educacional 

1969 1973 73/69 1969 1973 73/69 1969 1973 73/69 1969 1973 73/69 
em% em% em% em% 

Analfabeto 4,37 4,30 -1,60 0,48 0,67 +39,58 88,41 121,09 +36,96 101,01 130,44 +29,14 
Primário incompleto 30,88 28,08 -9,07 0,53 0,65 +22,64 99,25 121,71 +22,63 106,10 132,52 +24,90 
Primário completo 38,97 39,58 +1,57 0,73 0,93 +27,40 133,70 171,04 +27,93 141,74 182,39 +28,68 
Ginasial 13,52 13,79 +2,00 1,28 1,71 +33,59 217,71 294,74 +35,38 238,48 325,18 +36,36 
Colegial 7,93 8,50 +7,19 1,89 2,75 +45,50 302,72 445,56 +47,19 336,73 507,57 +50,74 
Superior 4,34 5,75 +32,49 3,35 5,29 +57,91 512,25 800,33 +56,24 566,70 884,21 +56,03 

a Deflator utilizado: índice do custo de vida do Rio de Janeiro, base 1965-67 = 100. 



Tabela 26 
Salários reais por nível de educação 

Setor 1 

% da força Salário médio Salário médio 

N(vel educacional 
de trabalho horário, em Crs mensal em Cr S 

1969 1973 73/69 1969 1973 
73/69 1969 1973 

73/69 
em% em% em% 

Analfabeto 4,48 3,38 -24,55 0,55 0,78 +41,82 95,65 137,48 +43,73 
Primário incompleto 21,11 19,67 - 6,82 0,64 0,82 +28,13 114,35 148,53 +29,89 
Primário completo 31,79 31,30 - 1,54 1,06 1,38 +30,19 182,73 244,04 +33,55 
Ginasial 18,56 18,54 - 0,11 1,77 2,49 +40,68 267,53 393,59 +47,12 
Colegial 17,08 18,32 + 7,26 2,33 3,45 +48,07 331,45 506,71 +52,88 
Superior 6,98 8,79 +25,93 3,76 5,80 +54,26 557,77 877,32 +57,29 
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Tabela 27 
Salários reais por níve 1 de educaçllo 

Setor 2 

% da força Salário medio Salário médio 

Nível educacional 
de trabalho horário, em Cr$ mensal em Cr$ 

1969 1973 73/69 1969 1973 73/69 1969 1973 13/69 
em% em% em% 

Analfabeto 3,41 3,34 - 2,05 0,53 0,79 +49,06 100,08 138,37 +38,26 
Primário incompleto 27,16 24,09 -11,30 0,55 0,66 +20,00 102,32 123,29 +20,49 
Primário completo 41,80 42,58 + 1,~7 0,71 0,90 +26,76 130,86 166,04 +26,88 
Ginasial 15,14 15,26 + O, 9 1,17 1,51 +29,06 206,30 270,27 +31,01 
Colegial 7,66 8,16 + 6,53 1,69 2,39 +41,42 413,18 413,18 +41,41 
Superior 4,82 6,57 +36,31 3,22 5,10 +58,39 490,49 758,65 +54,67 



Tabela 28 
Salários reais por nível de educaçlo 

Setor 3 

%daforça Salário médio Salário médio 

Nl"'l educacional 
de trabalho horário, em Crs mensal em Crs 

1969 1973 
73/69 

1969 1973 
69/73 

1969 1973 
73/69 

em% em% em% 

Analfabeto 6,86 7,44 + 8,45 .0,36 .0,5.0 +38,89 69,34 95,17 +37,25 
Primário incompleto 47,96 44,26 • 7,71 .0,47 .0,58 +23,4.0 89,76 111,23 +23,92 
Primário completo 36,52 37,5.0 + 2,68 .0,58 .0,76 +31,.03 111,61 143,63 +28,69 
Ginasial 5,51 6,69 +21,42 .0,96 1,33 +38,54 18.0,83 249,99 +38,25 
Colegial 2,04 2,61 +27,94 1,27 2,25 +77,17 235,51 411,28 +74,63 
Superior 1,11 l,5.o +35,14 3,.01 5,39 +79,.07 56.0,36 962,37 +71,74 
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Ao mesmo tempo, não obstante as inovações tecnológicas 

introduzidas tenham sido predominantemente poupadoras de mIo~e· 
obra não-qualificada, o efeito-escala (aumento da demanda derivada 
global) foi de tal magnitude que repercutiu na ace1eração da procura 
de serviços auxiliares, do tipo que é executado por faxineiros, 
serventes etc., que podem até certo ponto dispensar instrução escolar. 
Esse desenvolvimento, associado talvez ao início de um processo de 
redução da elasticidade da oferta de mão-de-obra de baixa qualif"1Ca
ção, pode explicar os ganhos relativamente e1evados obtidos pelos 
analfabetos. 

Finalmente, devemos observar a ocorrência no setor 3 de taxas 
de variaçfo de salários para trabalhadores com cursos coJegial e 
superior, acima de 70%, bem mais elevadas do que as verif'JCadas nos 
outros setores. Esse fato é re1evante porque parece indicar o início de 
um processo mais intenso de modernização nas f'mnas desse setor. 

4.2 Os retornos aos investimentos em capital humano cleatro dos 
aetores 

Os resultados da estimaçlo da função-salário para os três setores 
oonsiderados estio resumidos na tabela 29. 

Como era de esperar, são bastante evidentes as diferenças 
intersetoriais dos retornos aos investimentos em capital humanO.75 

Por exemplo, as taxas de retomo à educação formal estimadas para o 
setor 1, para 1969 e 1973, alo da ordem de, respectivamente, 16,3 e 
17,6%, enquanto que, no setor 3, essas taxas assumem valores bem 
maisbaixos, 10,1 e 11,8%. 

Tendo em vma que são conhecidos os perIlS salários/anos de 
experiência para o setor wbano e seus três segmentos (veja capítulo 
5), é possível atn'buir, agora, com menor grau de aIbitrariedade, 
valores a T, o período de investimentos líquidos positivos no mercado 
de trabalho. Dessa forma, geramos estimativas para as taxas internas 
de retomo ao treinamento no trabalho, que alo apresentadas na tabela 
30. 

Antes de quaisquer considerações acerca dos dados da tabela 30, 
convém relembrar as limitações envolvidas no cálculo dessas taxas, 
especialmente no que diz respeito à sen$ibilidade das magnitudes das 
taxas aos valores assumidos por T, conforme demonstramos no 
capítulo 3, seçl'o 1. 

75 O teste de Chow rejeita a hipótese de igualdade do vetor de coefic:ienteL 
Para 1969, F (8,67421) = 339,96 e paIll 1973, F (8,71509) = 2205,31, 
enquanto F.oo (8 • ..., =. 2,51. 
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Tabe1a29 
Funçlo-salário 

Regressões dentro dos setores 
Variável dependente: log W 

1969 

Setores 
Variáveis independentes 

S t2 de iP N 

Setor 1 0,1632 0,0730 ~,OOl1 -1,2268 0,4994 10.721 
(108,36) (39,01) (-29,25) 

Setor 2 0,1190 0,0455 ~,0006 ~,9604 0,3195 43.878 
(125,69) (43,39) (-36,50) 

Setor 3 0,1010 0,0249 ~,oo03 ~,7828 0,2310 16.922 
( 63,16) (19,33) (-12,67) 

1973 

Setores 
Variáveis independentes 

S t2 ete iP N 

Setor 1 0,1759 0,0688 ~,OOl1 ~,2392 0,4980 10.916 
(103,46) (29,59) (-29,63) 

Setor 2 0,1330 0,0397 ~,OOO6 0,0061 0,3269 40.798 
(122,34) (30,84) (-24,94) 

Setor 3 0,1183 0,0181 ~,OOO2 0,1681 0,2588 15.719 
( 73,31) (11,43) (-10,33) 

As estimativas efetuadas para T, variando entre 20 e 30 anos, 
ratificam as diferenças de remuneraçlo intersetorial constatadas 
anterionnente. As disparidades entre essas taxas de retomo se 
pronunciam mais ainda pela observaçlo das ftg1lI'as 4, 6 e 8, 
apresentadas no capítulo 5, que representam os perfIS salúios/ano de 
experiência potencial nos diferentes setores em 1973. Pode-se verificar 
que no setor 1 os salários-hora iniciam seu declínio somente após um 
número maior de anos de experiência do que nos demais setores, o 
que c<nesponde a um valor maior de Te, cooseqüentemente, a uma 
taxa de retorno relativamente mais elevada- Portanto, a comparação 
relevante entre as taxas de retorno Dlo deve ser feita para um dado 
valor de T, mas para um período de investimentos líquidos relativa
mente mais extenso no setor 1 do que nos outros, o que amplia 
sensivelmente as diferenças intersetoriais de rentabilidade dos investi
mentos em treinamento. Assim, para 1973, as taxas de retomo 

86 



Brasil 
Valores de T 

1969 1973 

20 0,0365 0,0456 
25 0,0656 0,0903 
30 0,1259 0,1624 

Tabela 30 
Estimativas das taxas de retomo aos investimentos após a escola 

(experiência potencial) 

Setor 1 Setor 2 

73/69 73/69 73/69 
em% 1969 1973 em% 1969 1973 em% 

+24,93 0,0468 0,0639 +36,54 0,0343 0,0607 + 76,97 
+37,65 0,1042 0,1456 +39,73 0,0619 0,1140 + 84,17 
+28,99 0,3359 0,3563 + 6,07 0,1228 0,3206 +161,07 

Obr.: T = número de anos de investimentos líquidos positivos. 

Setor 3 

73/69 1969 1973 em% 

0,0336 0,0295 -12,20 
0,0537 0,0413 -23,09 
0,0800 0,0595 -25,63 



setoriais relevantes seriam, por exemplo: a) setor 1, 30 anos de 
experiência, 35%; b) setor 2. 25 anos de experiência, 11,5%; c) setor 3, 
20 anos de experiência, 3%. 

De qualquer maneira, entre 1969 e 1973, os desequihbrios entre 
os setores 1 e 2 tenderam a diminuir, assim como aumentava o hiato 
entre a taxa interna de retomo obtida no setor tradicional e nos dois 
primeiros. 

Retornando à análise dos dados da tabela 29, é interessante 
notar que a parcela da variância observada dos salários, explicada pelas 
variáveis independentes, é sistematicamente maior nos setores mais 
modernos: 50% no setor 1 contra cerca de 25% no setor 3. Tal fato 
deve-se à exigência de melliores níveis de qualificação profissional para 
o desempenho de tarefas mais sofISticadas nos setores mais modernos. 
Por outro lado, conforme mostra a tabela 31, as variâncias logarítmi
cas dos salários-hora seguem a mesma ordem de magnitude dos 
coeficientes de determinação, ou seja, decrescem do setor 1 para o 
setor 3, tanto em 1969 como em 1973. 

Setores 

Setor 1 
Setor 2 
Setor 3 

Tabela 31 
Desigualdade dos salários-hora 

dentro dos setores 
cr (log UI) 

1969 

0,7707 
0,4960 
0,2850 

Dado que o coeficiente de determinação 

R2 =1_ cr(u) 
cr(log "" 

1973 

0,9287 
0,6381 
0,3894 

onde cr (u) é _a variância não-explicada dos salários, a correlação 
positiv!. entre R2 e cr (log UI) implica correlação também positiva 
entre ]f e cr (u), evidenciando que as diferenças intersetoriais entre 
as variâncias residuais são menores do que as existentes entre as 
variâncias logarítmicas dos salários. Em outras palavras, as variáveis 
associadas ao capital humano, níveis de investimentos e suas taxas de 
retomo, concorrem predominantemente para acentuar as diferenças 
de desigualdade de salários entre os setores selecionados. 
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Com o auxílio dos dados das tabelas 22 e 29, procuramos avaliar 
até que ponto as diferenças dos salários médios estimados entre 
setores se devem aos diferentes valores das variáveis explicativas e dos 
coeficientes estimados. A resposta a essa pergunta é dada na tabela 32: 

a) em primeiro lugar, se admitíssemos que os setores 2 e 3 
pennanecessem com seus coeficientes estimados nas regressões da 
tabela 29, mas tivessem os mesmos valores médios das variáveis 
independentes do setor 1, os diferenciais de salários entre esse setor e 
os setores 2 e 3 veriam-se reduzidos, respectivamente, em 23,31 e 
32,43% para 1969 e 27,42 e 38,11% para 1973; 

b) se, por outro lado, supuséssemos que esses dois últimos setores 
mantivessem seus valores médios para as variáveis independentes e os 
coeficientes estimados para o setor 1, os gaps salariais se estreitariam 
de forma mais substancial, ou seja, respectivamente, em 68,44 e 
50,95% para 1969 e 65,23 e 47,67% para 1973. 

Os resultados dessa simulaçã'o vêm reafmnar a relevân~ dos 
diferenciais sistemáticos de remuneração para determinado tipo de 
mão-de-obra defmido por anos de escolaridade e experiência, entre os 
segmentos do mercado de trabalho urbano do Brasil e de maneira 
relativamente mais intensa entre os setores 1 e 2. 

Entre as variáveis explicativas do modelo, a escolaridade é, em 
todos os três setores, a mais importante, tendo em vista as magnitudes 
de seu coeficiente estimado e do valor de sua contribuição marginal, 
os quais encontram-se relacionados na tabela 33.76 

A funçã'o-salário segmentada também foi estimada para os três 
setores e os resultados dessas regressões estã'o contidos na tabela 34. 
Os dados apresentados nessa tabela salientam as disparidades interseto
riais dos benefícios obtidos pelos empregados em decorrência de 
investimentos de caráter mais específico às fmnas, tendo em vista as 
diferenças entre os coeficientes estimados da variável experiência 
efetiva no emprego corrente (tI)' Dessa fonna, isso vem conceder 

76 A contribuição marginal de uma variável h é dada por R2 
- R~ onde R2 é o 

coef'tciente de deternúnaçáo da regressão quando todas as variáveis explicadas 
estio na equação, e Rl é o coef'x:iente de determinação da regressão quando a 
variável h é excluída da equação. Por sua vez, a expressão 

R2 - l1. (R2 - Rl) 
fornece o pau de IllJlticolinearidade entre as variáveis independentes considera
das na equação. O valor da contrinuçio maqinal estima a importância isolada 
de uma variável independente pua a exp1icação da variância observada da 
variável dependente. Veja Theil (1971), p.167-71. 
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Tabela 32 
Simulação de salários-horaa 

nos setores 

Setores 10gWb 10gWC lOS wd 
1969 1973 1969 1973 1969 1973 

1 0,6057 1,6264 0,7688 1,7876 0,7688 1,7B76 
2 0,1917 1,1516 0,3184 1,2587 0,4240 1,4037 
3 ~,1233 0,8108 ~,0462 0,8790 0,2179 1,2253 

a Em logs. 
b Salários médios observados. 
c Salários médios estimados com os valores médios das variáveis independentes 

dados pela tabela 9 e os coeficientes estimados da tabela 11_ 
d Salários médios dos setores 2 e 3, estimados com os valores médios das variá

\'eiS independentes do setor 1 e os seus coeficientes estimados. 
e Salários médios dos setores 2 e 3, estimados com os coeficientes do setor 1 

e os seus respectivos valores médios para as variáveis independentes. 

log we 
1969 1973 

0,7688 1,7876 
0,6266 1,6037 
0,3688 1,3121 



Tabela 33 
Contribuição marginal de cada variável 

dentro dos setores 

1969 

Variáveis Setor 1 Setor 2 Setor 3 
eM eM eM 

s 0,4983 0,3119 0,2256 
t 0,0585 0,0371 0,0178 
t2 0,0330 0,0220 0,0109 
~ (R2 _ R~) 0,5858 0,3710 0,2544 
R2 0,499 0,319 0,231 
R2 - ~ (R2 - R~) 0,0903 ...(),0515 0,0234 

1973 

Variáveis 
Setor 1 Setor 2 Setor 3 

eM eM eM 

s 0,4938 0,3258 0,2587 
t 0,0405 0,0207 0,0060 r 0,0236 0,0135 0,0039 
~(R2_R~) 0,5579 0,3600 0,2686 
R2 0,498 0,327 0,259 
RL ~ (R2 _ R~) -{l,597 -{l,0331 -0,0098 

suporte à idéia de que o maior estoque de capital humano específico 
às fumas localizadas nos setores mais dinâmicos e concentrados 
constitui-se num dos mais importantes fatores determinantes de 
salários mais elevados. 

As contribuições marginais de cada variável medidas para os três 
setores (tabela 35) apontam na mesma direção. A contnouição da 
experiência efetiva na firma (tI), embora substancialmente menor do 
que a da variável escolaridade, aumenta significativamente quando 
passamos do setor 3 para o setor 1. Ao mesmo tempo, veriflcamos que 
a contribuição marginal da variável escolaridade, sempre a mais 
importante, também aumenta à medida que passamos do setor 
tradicional para o mais moderno. 

Outro aspecto a mencionar é que os coeficientes das variáveis 
explicativas se mantêm estáveis ao longo do tempo. 

Portanto, os resultados apresentados nesta seçlo, além de 
evidenciar nítidas desigualdades dos benefícios privados de investi-
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Tabela 34 
Função-salário segmentada 

Regressões dentro dos Setores 
Variável dependente: log W 

1969 

Variáveis independentes 
Setores 

I~ S Ii 11 I~ 11 / 1 ele j[2 

Setor 1 0,14." 0,1025 -0,0015 0,0477 -0,0009 -0,0015 -1,039 0,5553 
( 93,29) (38,98) ( -21,50) (23,75) (-22,25) (-15,90) 

Setor 2 O,ll50 0,0663 -0,0010 0,0345 -0,0006 -O,OOll -0,9102 0,3524 
(122,34) (40,16) (-19,80) (31,94 ) (-29,50) (-18,17) 

Setor 3 0,1005 0,0286 -0,0005 0,0242 -0,0004 -0,0008 -0,7814 0,2315 
( 67,89) (12,64) (- 6,71) (18,50) (-12,38) (-11,00) 

1973 

Variáveis independentes 
Setores 

S Ii I~ 11 I~ Ii 11 ele R2 

Setor 1 0,1553 0,0979 -0,0016 0,0411 -0,0009 -0,0015 -0,1017 0,5569 
( 89,63) (30,81) (-15,83) (17,85) (-15,60) (-11 ,30) 

Setor 2 0,1264 0,0714 -0,0012 0,0268 -0,0005 -O,OOll 0,0287 0,3666 
(ll8,17) (34,15) (-17,45) (20,87) (-18,39) (-13,Q4) 

Setor 3 0,1170 0,0275 -0,0005 0,0166 -0,0003 -0,0008 0,1660 0,2612 
( 72,79) ( 9,75) (- 5,39) (10,42) (- 8,16) (- 7,60) 



Tabela 35 
Contribuição marginal de cada 

variável dentro dos setores 

1969 

VariáYeis Setor 1 Setor 2 Setor 3 

S 0,3320 0,2830 0,2199 

'1 0,0590 0,Q305 0,0078 

ti 0,0193 0,0077 0,0026 

" 0,0229 0,0218 0,Q164 
q 0,0168 0,0135 0,0102 

'1'1- 0,0107 0,0071 0,0060 
~(R' -R~) 0,4607 0,3636 0,2629 
R2 

0,555 0,352 0,231 
K-~(R2_R~) 0,0963 -0,0111 0,0309 

1973 

Variáftis Setor 1 Setor 2 Setor 3 

S 0,3271 0,2860 0,2490 

'1 0,0387 0,0238 0,0045 
tl 0,0102 0,0062 0,0014 

" 0,0130 0,0089 0,0051 

~ 0,0099 0,0069 0,0031 

ti" 0,0052 0,0035 0,0027 
l;(R2_ R~) 0,4041 0,3353 0,2658 
R 2 0,557 0,366 0,261 
R2 _ ~ (R2 - R~) 0,1531 0,0314 -0,0044 

mentos em educaç!o e treinamento obtidos em segmentos distintos do 
mercado de trabalho urbano brasileiro, sugerem a maior importância 
relativa dessas variáveis e, em particular, da educaçl'o e do treinamento 
de natureza específica para a explic8ção das diferenças individuais de 
salários nos ramos mais modernos e concentrados da atividade 
econômica. 
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4.3 Mobilidade e salários - diferenças intersetoriais 

Num contexto de crescimento econômico acelerado, a mobilida
de permite conciliar os objetivos de eficiência alocativa e eqüidade.77 

A mobilidade voluntária da mão-de-obra de setores da atividade 
econômica (ou de regiões) de baixa para outros de alta produtividade 
tem como conseqüência a obtenção de ganhos líquidos de produto 
real e, ao mesmo tempo, concorre para a redução de desigualdades na 
medida em que detennina o estreitamento· dos diferenciais de 
remuneração entre indivíduos de mesma qualificação.7 

8 

Entretanto, ao longo da vlda, os indivíduos que trocam mais 
freqüentemente de emprego, embora possam ter perfis salariais mais 
elevados do que os dos demais, podem obter menores taxas de 
variação dos salários para cada períodu de experiência no trabalho. A 
provável razão para esse fenômeno é que o menor tempo esperado de 
permanência nos empregos implica a realização de menores investi
mentos em treinamento específico ~ firmas, decisão essa que faz 
sentido tanto do ponto de vista do empregado como do empregador, 
que procuram se resguardar do risco de perdas de capital.7 

9 

Desse modo, é possível distinguir dois efeitos da mobilidade 
entre empregos sobre os salários.8 o Em primeiro lugar, um e feito 
desequi/(brio que se manifesta sob a forma de acréscimos salariais 
apropriados via mobilidade. Esses ganhos deverão ser tanto maiores 
quanto mais dinâmica for a economia, tendo em vista os diferenciais 
mais amplos de remuneração existentes entre indivíduos de mesma 
qualificação profissional empregados em empresas distintas. 8 1 Por 
outro lado, existe o que chamamos de efeito treinamento, que se 
constitui numa possível redução do crescimento dos salários ao longo 
do tempo devida às mudanças freqüentes de empn go. Tendo em vista 
que o tempo esperado de permanência no empngo é relativamente 

77 Veja, a respeito, Langoni (1973), capo 10, p. 223-5. 
78 De acordo com as estimativas de Langoni (19740), as mudanças alo cativas 
da mão-de-<lbra contribuíram com cerca de 7 ;1.7% da taxa de crescimento do 
produto real brasileiro ao longo do período 1960-70. 

79 Evidência empírica, confIrmando essa hipótese, po(l';! ser encontrada em 
Borjas (1974): trabalhando com uma amostra 10ngitudiJ I (National longitu
dinal Survey of Older Men) para os EUA, Borjas com Jva que, para dados 
níveis de escolaridade e experiência no trabalho, os indi :uos mais móveis têm 
perfIs (logarítmicos) de salários menos inclinados do q os me~"s móveis em 
face do menor volume de investimento;;::m treinamento, 'ecífico. 
80 Estamos nos referir,do à mobilidade entre emprego~ lS, ohviamente, esta 
pode envolver simultaneamente mudanças de ocupaç; firma, setor e de 
localização geográfIca. 

81 É relevante assinalar que a probabilidade de obk. esses ganhos está 
diretamente ligada ao nível de educação. 
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curto, reduz-se o interesse do indivíduo em realizar investimentos em 
capital humano específico às firmas, o que vai repercutir, ceteris 
paribus, em diminuição da inclinação do perfIl ~lIlários/anos de 
experiência. Esse efeito, evidentemente, tende a ser mais intenso nos 
setores da atividade econômica em que é requerida do trabalhador 
uma parcela maior de conhecimentos mais restritos à -operaçao da 
própria empresa. 

Com o objetivo de testar essa hipótese, construímos uma 
variável dummy, MOB, que recebe o valor I se o empregado é 
mensalista, ou seja, recebe pagamentos por mês de trabalho e O se for 
horista, diarista etc.82 O raciocínio subjacente é de que o empregado 
mensalista possui vínculos mais fortes com a empresa do que os outros 
e, assim, sua probabilidade de mudar de emprego é relativamente 
menor e, conseqüentemente, maiores serão seus' investimentos em 
treinamento de caráter específico. 

Em defesa da validade do nosso indicador negativo de mobilida
de, citamos os resultados de uma pesquisa realizada trimestralmente, a 
partir do primeiro trimestre de 1975, pela Associaçio Paulista de 
Administraçio do Pessoal (Apap), a respeito do nível de emprego e 
turnover de mão-de-obra no Estado de São Paulo, abrangendo amostra 
de aproximadamente 240 mil empregados, em média, das 88 maiores 
empresas daquele estado.83 Uma das conclusões dessailesquisa. e que 
nos diz respeito mais diretamente, é a de que a taxa de rotatividade 
dos trabalhadores horistas é sistematicamente bem mais elevada do 
que a dos mensalistas. 

Desse modo, a variável MOB foi inserida na funçlo-alário 
segmentada sob a fonna linear para testar sua influência sobre o nível 
dos salários e, adicionalmente, em interaçio com as variáveis ti e Pt 
para tentarmos obter seu efeito sobre a taxa de variaçao dos salários 
ao longo do período de experiência efetiva no emprego corrente. 

Foi estimado entao, para o Brasil e as três divisões do mercado 
de trabalho, o seguinte modelo de regressão: 

lOS W= bo +b1 S + b2 ti + b3 f. + b4 t2 + bs ~ + b6 (ti t2 ) + 
+ b, MOB + ba (ti MOB) + b9 (Pt MOB) + u (26) 

onde, de acordo com as hipóteses formuladas nesta seçlo, espera-se 
que b, < O (efeito desequilibrio) e ba > O, b9 < O (efeito treinamen-

82 ~ bem verdade que esse é um teste extremo, manálidcnamedidaemque 
desejamos awliar as düerenças nas intensidadés dos efeitos desequfl(brlo e 
trehJamento entre os setores. 
83 Alguns dos resultados dessa pesquisa foram publicados na revista EJazme, 
n. 113, de 13-10-1976, p. 5~. 
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to). o sinal negativo previsto para b7 corresponde à suposição de que 
a mobilidade ocasiona, inicialmente, para dados níveis de escolaridade 
e experiência, salários mais elevados, pois a variável MOB assume o 
valor I quando o empregado é mensalista, o que acusa inexistência de 
mobilidade, de acordo com nossas hipóteses. Os sinais esperados para 
bs e b9 significam que os indivíduos mais estáveis (MOB = I) têm 
maiores taxas de variação dos salários durànte a experiência no 
emprego corrente. 

Os resultados encontrados para os anos de 1969 e 1973 são 
apresentados, respectivamente, nas tabelas 36 e 37. Se a nossa dummy 
funcionar realmente como indicádor razoável de mobilidade, a 
suposição levantada não é rejeitada. Os coeficientes de todas as 
variáveis apresentam os sinais previstos e, à exceção da variável 
t1 MOB para o setor 3 em 1969, todos são estatisticamente diferentes 
de zero ao nível de 5% de significância. 

Ao comparar as magnitudes dos coeficientes das variáveis MOB. 
ti MOB e t'i MOB •. observamos diferenças nos efeitos produzidos pela 
mobilidade sobre os salários entre os setores. O valor absoluto do 
coeficiente da variável MOB é maior nos setores 1 e 2, o que confirma 
a expectativa de que o efeito desequilíbrio é mais forte nos setores 
mais dinâmicos. O mesmo acontece para todos os setores em 1973 
relativamente a 1969, o que era esperado, tendo em vista que, em 
1973, a economia ingressava no sexto ano de crescimento acelerado, e 
provavelmente eram mais intensos os desequihbrios. 

Por outro lado, o valor dos coeficientes de ti MOB e t~ MOB 
revelam que os perfis de salários dos indivíduos menos móveis 810 
relativamente mais inclinados· no setor 1, justamente o mais intensivo 
no uso de capital humano específico. 

Os resultados dessas regressões, além de revelar a existência de 
dois efei tos distintos das mudanças de empregos sobre os salários, 
afetando separadamente níveis e taxas de variação, ressaltam a 
importância dos desequihbrios do mercado de trabalho associados ao 
crescimento econômico e dos investimentos em treinamento específi
co para a determinação dos diferenciais de remuneração da mão-de
obra. 

4.4 Análise das vantagens meou 

Uma fonte adicional de rendimentos do trabalho constitui-se nas 
vantagens mensais, denominação do questionário da pesquisa da Lei 
dos dois terços que abrange gratificações de estímulo à freqüência e à 
produtividade, comissões por exercício de determinadas funções ou 
cargos de chefia etc., sem incluir, todavia, os pagamentos recebidos 
por horas extras de trabalho. 
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Tabela 36 
Efeitos da mobilidade sobre os salários (1969) 

Variável dependente: log W 

Variáveis independentes 

S tI t~ t2 t~ tlt2 MOB tlMOB t~MOB ctt! R2 

Setor 0,1289 0,0552 ~,0010 0,0314 ~,0005 ~,0011 ~,1299 0,0283 .(),0003 .(),8803 0,4348 
urbano (195,30) (37,79) (-25,00) (42,42) (-26,50) (-28,25) (-21,37) (19,09) (~,20) 

Setor 1 0,1372 0,0520 .{),o008 0,0444 ~,0008 ~,0013 .(),1268 0,0619 .(),0011 ~,8796 0,5721 
(84,14) (12,87) (- 5,92) (22,40) (-21,00) (-12,90) (- 7,19) (15,24) (-8,14) 

Setor 2 0,1178 0,0626 ~,0011 0,0338 ~,0006 ~,0011 ~,1308 0,0078 ~,0002 ~,8434 0,3590 
(121,45) (29,25) (-16,29) (31,63) (-28,00) (-18,17) (-14,61) (3,10) (-2,63) 

Setor 3 0,1030 0,0247 0,0005 0,0234 ~,0004 ~,0008 ~,0929 0,0103 .(),0001 ~,7543 0,2371 
(67,74) (9,99) (- 6,57) (18,31) (-12,33) (-11,00) (- 9,10) (3,47) ( .(),30) 



Tabela 37 
Efeitos da mobilidade entre os salários (1973) 

Variável dependente: log W 

Variáveis independentes 

S ti d t, t~ '.t2 MOB tlMOB t~MOB ete li? 
Setor 0,1423 0,0662 -0,0015 0,0242 -0,0004 -0,0012 -0,1455 0,0150 -0,0002 0,0465 0,4547 

urbano (193,82) (34,06) (-20,95) (18,15) (-23,43) (-22,57) (-22,06) (7,28) (-2,76) 

Setor 1 0,1539 0,0815 -0,0020 0.0378 -0,0008 -0,0012 -0,1388 0,0399 -O,00Q5 0,0129 0,5'648 
(83,2~) U5,52) (-10,04) (16,47) (-14,60) (- 8,85) (- 7,28) (3,67) (-2,16) 

Setor 2 0,1306 0,0787 -0,0018 0,0265 -0,0005 -0,0011 -0,1483 0.0105 -0,0008 0,0751 0,3733 
(118,80) (26,47) (-16,13) (20,67) (-17,74) (-12,80) (-10,24) (3,23) (-6,35) 

Setor 3 0,1200 0,0192 -0,0004 0,0162 -0,0003 -0,0097 -0,0952 0,0085 -0,0004 0,2030 0,2672 
(72,19) (6,04) (- 3,38) (10,22) (- 7,86) \(- 7,34) (-10,70) (7,56) (-2,91) 



Portanto, tais remunerações podem ser classificadas em dois 
grupos: 

a) bene,fícios derivados de investimentos anteriores em capital huma
no; 

b) acréscimos aos salários para estimular aumentos de produtividade, 
correspondendo, então, a custos de investimentos correntes realizados 
pela empresa em seus empregados.54 

o rationale para a realização desse último tipo de investimento 
mencionado é que a produtividade dos indivíduos não dependeria 
somente de sua habilidade natural e dos investimentos efetuados 
dentro e fora da empresa, isto é, do estoque de capital humano 
embutido em cada trabalhador, mas também de suas motivações para 
o trabalhO.!!5 Ao mesmo tempo, tais motivações estariam em parte 
relacionadas aos salários recebidos, tendo- em vista o it.npacto positivo 
de aumentos salariais sobre as aspirações e o ânimo dos empregados. 

A diferença básica desses investimentos em relação aos investi
mentos convencionais em on-the-job training reside, portanto, no 
efeito ao longo do tempo sobre os salários. Para a obtenção de um 
dado ganho futuro de produtividade, a realização de investimentos em 
treinamento ocasiona inicialmente uma redução dos salários e, 
posteriormente, quando se concretiza o aumento de eficiência do 
empregado treinado, ocorre sua elevação.!! 6 Já os gastos das empresas 
em estímulos diretos à produtividade geram aumentos de remuneração 
dwante a fase inicial; depois, a recuperação dos custos, incorridos 
totalmente pela firma investidora, implica a formação de um perfll 
salarial relativamente menos inclinado. 

Contudo, os dados da Lei dos dois terços não nos possibilitam 
separar os dois tipos de remuneração, de sorte que nos limitaremos a 
investigar a influência dos invest~entos em capital humano sobre o 
recebimento dessas vantagens mensais. 

Dados referentes aos indivíduos que recebem esses pagamentos 
são apresentados na tabela 38. 

84 É possível também que esses adicionais sejam uma simples forma para as 
firmas pagarem o salário de mercado a seus empregados, dada a existência de 
estruturas salariais obsoletas. Todavia, mesmo nessa situação, que deve ser mais 
provável entre indivíduos qualiílCadOS, esses rendimentos podem ser c1assifica
dos como benefícios derivados de investimentos anteriores em capital humano. 
85 Veja, a respeito, 8ecker (1975), p. 40-4. 

56 Mesmo supondo o treinamento como de natureza inteiiamente específica à 
empresa, pelas razões já mencionadas no capítulo I, o empregado arca com uma 
parte de seus custos. 
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Tabela 38 

Vantagens mensais 

% da força de tra- Distribuição dos benefí- Vantagem mensal mé-
balho que recebe cios entre setores, em % dia reala, em Cr$ 

1969 1973 73/69 1969 1973 73/69 1969 1973 13/69 
em% em% em% 

Setor 43,28 55,42 +28,05 100,00 100,00 31,57 40,22 +27,40 
urbano 

Setor 1 58,88 69,38 +17,83 20,39 20,27 -0,59 67,99 93,27 +37,18 
Setor 2 41,74 53,79 +28,87 59,18 57,92 -2,13 24,55 29,86 +21,63 
Setor 3 37,37 51,86 +38,77 20,43 21,81 +6,75 16,65 17,89 + 7,45 

a Deflator utilizado: índice de custo de vida do Rio de Janeiro, base 1965-67 = 100 . 

• 

Variância 
logarítmica 

1969 1973 73/69 
em% 

1,2792 1,4920 +16,64 

2,1031 2,5284 +20,22 
1,06665 1,1683 + 9,55 
0,6334 0,6719 + 6,08 



Constata-se então que urna boa parcela dos trabalhadores 
empregados no setor urbano, cerca de 43% em 1969 e 55% em 1973, 
recebem complementos monetários aos salários mensais que, emb<xa 
distribuídos de forma bastante desigual, como atestam as variãncías 
logarítmicas listàdas nessa ~bela, concorrem para elevar :azoavelmen
te a renda real dos assalariados. 

O setor 1 é o que tem a maior proporção de sua força de 
trabalho como beneficiária dessas vantagens, 59% em 1969 e 69% em 
1973 .. 0 valor desses rendimentos também é relativamente mais 
elevado no setor 1, em termos nominais Cr$ 125,70 em 1969 e 
CrS 343,30 em 1973, este último sendo superior em cerca de 28% ao 
maior salário mínimo vigente no País. A presença mais intensa de 
firmas modernas e de grande porte deve constituir-se num dos fatores 
determinantes do pagamento em grande escala dessas remunerações 
nesse setor. A estrutura ocupacional dessas empresas é extremamente 
complexa e considerável volume de responsabilidades e poder de 
decisão, que num ambiente menos sofISticado e mais rotineiro seria 
concentrado na cúpula administrativa, é delegado a um número maior 
de empregados, tendo em vista o grau de agilidade requerido em suas 
operações. Essa pulverização contribui, certamente, para a criação de 
um grande número de cargos com direito ao recebimento de 
rendimentos extraordinários. 

Consistente com a concepção de que a modernização das 
empresas acarreta descentralização administrativa, observa-se durante 
a fase de crescimento acelerado aumento sensível no número de 
pessoas que recebem as vantagens mencionadas e também no seu valor 
médio em termos reais, em cerca de 27,4%. A extensão desses 
benefícios foi maior no setor tradicional, onde a parcela de indivíduos 
que os recebem passou de 37,4% em 1969 para 51,9% em 1973, o que 
parece indicar o início de transformações estruturais mais fortes nas 
fumas que o compõem. Em contrapartida, em termos de valor médio 
das vantagens, a maior expansão ocorreu no setor 1, cerca de 37%. 

Embora aumentasse, em 1973, o número de indivíduos que 
receberam esses pagamentos, a distribuição dos mesmos entre os 
beneficiários tornou-se mais desigual, em particular no setor 1. Temos, 
então, outro fator que contribui para o aumento de desigualdade no 
processo de crescimento. 

Com o objetivo de examinar o efeito dos investimentos em 
capital humano sobre as vantagens mensais, aplicamos a função-salário 
segmentada à amostra constituída exclusivamente pelos recebedores 
desses benefícios no total da força de trabalho urbana e nos três 
setores considerados. A escolha dessa especificação do modelo de 
capital humano é justificada pela provável relevância do tempo de 
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experiência no emprego atual para a obtenção dessas remunerações 
adicionais. 

De acordo com os resultados das tabelas 39 e 40, todos os 
coeficientes das variáveis explicativas são estatisticamente diferentes 
de zero ao nível de 5% de significância, isoladamente ou em grupo, e 
possuem os sinais esperados (exceto para a variável t 2 no setor 1 em 
1973, cujo coeficiente é negativo e não-significante). 

No setor 1, o efeito de anos adicionais de educação sobre as 
vantagens, cerca de 14% aproximadamente, é substancialmente eleva
do tanto em tennos absolutos como relativamente ao obtido nos 
demais setores. Da mesma fonna, como se esperava, também o 
impacto marginal do tempo de experiência no emprego corrente é 
mais intenso no setor 1, enquanto que a experiência potencial anterior 
adiciona mais às vantagens de remuneração nos setores 2 e 3, 
especialmente neste último. 

Somente no setor 1 a parcela explicada da variância do 
logaritmo das vantagens mensais é considerável, 30,78% em 1969 e 
32,13% em 1973, ao passo que nos outros setores o coeficiente de 
determinação múltipla ajustado caiu consideravelmente para aproxi
madamente 5% em 1969 e 3% em 1973. Confirmam-se, assim, 
resultados anteriores que apontavam a maior relevância das variáveis 
de capital humano para a explicação das diferenças de renda pessoal 
nos setores mais modernos da economia. Para o total do setor urbano, 
o poder de explicação do modelo é da ordem de 12% para os dois 
anos. 

Resumindo, os principais resultados encontrados nesta seção 
indicam: 

a) em todos os segmentos do mercado de trabalho urbano, a 
escolaridade exerce influência significativa sobre as remunerações 
adicionais aos salários; 

b) essa influência é consideravelmente mais importante nos setores 
mais modernos, constituindo-se em poderosa evidência adicional à 
argumentação de que a capacidade para desempenhar funções comple
xas, adquirida pela educação, é um dos fatores mais relevantes na 
determinação da renda individual. 
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Tabela 39 
Regressões das vantagens mensais individuais (Vant) sobre os 

investimentos em capital humano (1969) 
Variável dependente: log Vant 

Variáveis independentes 

S '1 d '2 ,~ '1'2 fte R2 F N 

Setor urbano 0,0811 0,0945 ~,OO19 0,0249 ~,oo04 ~,o014 2,Q791 0,1206 707,41 30.952 
(44,58) (27,20) (-18,80) ( 9,57) (- 7,80) (-12,00) 

Setor 1 0,1493 0,1247 ~,O024 0,0194 ~,OO04 ~,o013 1,8967 0,3078 467,38 6.312 
(33,85) (15,5S) (- 9,79) ( 2,99) (- 2,53) (- 4,06) 

Setor 2 0,0360 0,0672 ~,oo10 0,0356 ~,OO06 ~,OO09 2,1658 0.0534 137,44 18.309 
(13,73) (13,90) (- 6,93) ( 9,62) (- 7,25) (-5,12) 

Setor 3 0,0134 0,0992 ~,O021 0,0828 ~,OO15 ~,003S 1,7062 0.0574 125,00 6.331 
( 3,36) (15,14) (-11,67) (18,15) (-16,11) (-15,35) 



Tabela 40 
Regressões das vantagens mensais individuais (Vant) sobre os 

investimentos em capital humano (1973) 
Variável dependente: log Vant 

Variáveis independentes 

S ti d t'2 t~ t1 t '2 ete R2 F N 

Setor urbano 0,0793 0,1123 .(),O023 0,0274 .(),o003 .(),O027 2,8330 0,1237 879,02 37.372 
(45,35) (31,34) (-19,83) (11,34) (- 5,89) (-18,12) 

Setor 1 0,1401 0,1407 .(),O026 .(),O039 0,0004 .(),OOI5 2,8043 0,3213 597 ).7 7.574 
(32,47) 07,34) (-10,23) (-0,63) ( 2,35) (- 4,13) 

Setor 2 0,0339 0,0808 .(),OOI6 0,0429 .(),OO07 .(),O020 2,9444 0,0345 99,16 21.646 
(13,40) 05,92) (- 9,68) (12,59) (- 9,32) (- 9,19) 

Setor 3 0,0069 0,0572 .(),OOI2 0,0628 .(),OO13 .(),o027 2,8972 01J325 45,63 8.152 
( 2,98) ( 9,08) (- 5,57) 05,97) (-14,00) (-11,75) 
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5. A ESTRUTURA ooS' SALÁRIOS 

S.l O comportamento dos salários ao longo da experiência no 
trabalho 

Neste capítulo, o ob~etivo de nossa investigação consistirá em 
tentar estender os padrões de evoluçã'o dos salários médios, dentro de 
grupos de indivíduos defuúdos por níveis de escolaridade, durante a 
experiência no mercado de trabalho. O estudo também levará em 
conta os termos da distribuiçã'o temporal dos .investimentos em capital 
humano. 

As figuras 2 a 9 apresentam os perfis de salários-hora médios 
(em cruzeiros e el'llogaritmos) ao longo da experiência no trabalho, 
para os empregados no setor urbano e em seus três segmentos no ano 
OP. 1~73.8 7 

Essas figuras apresentam como característica mais flagrante, e 
que inclusive já havia sido captada pela análise de regressão efetuada 
em capítulos anteriores, o deslocamento sistemático para cima das 
curvas de salários-experiência à medida que aumenta o nível de 
escolaridade. Isso se constitui, sem dúvida, em reflexo do aumento de 
produtividade gerado pelos investimentos em educação. 

Como também havíamos discutido anteriormente (capítulo 2, 
seção 1), os investimentos em capital humano tendem a concentrar-se 
em idades mais baixas, mas continuam a ser realizados, em intensidade 
decrescente, ao longo da vida. Na medida em que. os salários se 
constituem em retornos a investimentos líquidos em capital humano, 
acumulados durante a vida, eles também devem crescer a taxas 
decrescentes e diminuir, em termos absolutos, quando os efeitos 
negativos da depreciação e obsolescência passarem a superar os 
investimentos brutos.8 8 

Portanto, dado que o salário líquido num certo ano j de 
experiência pode ser expresso como: 

. 1 
W. = W + 'f r t C t - C,' 

, S t=O 
(27) 

87 Visto que a amostra utilizada exclui os indivíduos com menos de 20 anos de 
idade. os perfis para os grupos com educação até o nível ginasial apresentam-se 
truncados no início da experiência. dado que os indivíduos de escolaridade 
mais baixa ingressam mais cedo no mercado de trabalho. 

88 Esse é o rationale para a inclusão do termo quadrático em anos de 
experiência na função-salário. 
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Figura 4 
Perfis salários/anos de experiência por nível de educação 
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Perfis log salários/anos de experiência por nível de educaçãO 
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Perfis salários/anos de experiência por nível de educação 
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Figura 7 
Perfis log salários/anos de experiência por nível de educação 
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Tabela 8 
Perfis salários/anos de expenência por nível de educação 

Setor 3 (1973) 
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Perfis log salários/anos de experiência por nível de educação 
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onde: 

Ws = salário potencial após a conclusão de s anos de educação 
formal; 

Cj = custo dos investimentos, medido em cruzeiros, em treinamento 
no j-ésimo ano de experiência; 

r t = taxa interna de retorno em treinamento no trabalho num ano t 
de experiência. 

Supondo rt constante ao longo do tempo, tem-se que: 

Isto é, a menos que os investimentos decresçam a taxas 
fortemente decrescentes, os perfIS de salários médios (em cruzeiros e 
em logaritmos) devem apresentar um formato côncavo. De fato, o 
crescimento dos salários a taxas decrescentes, a partir de certo estágio 
da experiência, é refletido na forma das figuras geradas com os dados 
da Lei dos dois terços. 

Por outro lado, a teoria do capital humano nos permite 
antecipar a existência de correlação positiva entre despesas com 
educação formal e treinamento no trabalho. Algumas razões básicas 
concorrem para isso: 

a) a habilidade para aprender na escola deve ser positivamente 
correlacionada à habilidade para incorporar novos conhecimentos no 
trabalho, permitindo a obtenção de maiores taxas de retorno com os 
investimentos em treinamento;1I9 

b) dadas as imperfeições do mercado de capitais, do mesmo modo 
como os gastos dos indivíduos com educação estão relacionados ao 
estoque de riqueza familiar, as despesas com on-the-job trainingdevem 
depender dos salários potenciais, cujo nível está, por sua vez, 
associado aos investimentos anteriores em escolaridade; 

c) o desenvolvimento pela educação da capacidade de perceber 
mudanças econômicas, e de se adaptar eficientemente às mesmas, 

89 Em outras palavras, tornando factíveis maiores volumes de investimentos 
para um mesmo nível de taxa de retorno. 
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influencia a rentabilidade dos investimentos realizados após o período 
escolar devido à possibilidade de exploração mais adequada dos 
desequillbrios existentes num mercado de trabalho dinâmico, como 
parece ser o caso do setor urbano brasileiro. 

Derivarldo (27) com relação a anos de experiência, temos: 

aw· ac. 
__ 1_= ,.C. _ __ 1_ 

at I I ar 
Como o custo dos investimentos, em unidades monetárias, e 

suas taxas de retorno devem crescer com o nlvel de escolaridade, . 
desprezando-se os diferenciais entre aCj para os diferentes grupos de 
educação, podemos concluir que: Tt 

ou seja, o aumento, em cruzeiros, dos salários para anos adicionais de 
experiência é tanto maior quanto mais elevado for o grau de educação. 

As tabelas 41, 42, 43 e 44 apresentam a evolução dos 
salários-hora no setor urbano e em suas três divisões para estágios 
distintos de experiência de indivíduos com diferentes nlveis de 
escolaridade. 

Compararldo-se os dados relativos aos diversos segmentos do 
mercado de trabalho, percebe-se que o declínio dos salários começa a 
ocorrer no setor 1 consideravelmente mais tarde do que no setor 3. 
Esse fenômeno é explicado pela realização de investimentos em 
treinamento durante um período mais extenso no setor 1,justamente 
o mais dinâmico, refletindo a maior intensidade de seu crescimento, o 
nível tecnológico mais sofisticado e de mudarlças mais rápidas e a 
própria estrutura relativamente mais oligopolista. 

As colunas (2) da tabela 41, que apresenta os salários-hora da 
força de trabalho urbana, mostram, para dados níveis de educação 
formal, os diferenciais absolutos de rendimentos, que se verificam ao 
passarmos de uma faixa de experiência para outra imediatamente 
posterior. Assim, por exemplo, para indivíduos com nível superior, a 
coluna (2) dessa tabela fornece a informação de que, passando do 
estágio de 0-1 anos de experiência para 2-3 anos, há um acréscimo de 
salário-hora de Cr$ 1,50 (em cruzeiros de 1973). Esses dados revelam 
que os aumentos de salário, em particular para os níveis colegial e 
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Tabela 41 
Salários-hora por anos de experiência dentro de grupos definidos por nível de educação 

Setor urbano 
(em Cr$ de 1973) 

Analfabetos Primário Ginasial Colegial Superior 
Anos de Primário incompleto completo 
experiência 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

O - I 6,19 13,89 7,70 
2 - 3 6,33 0,13 15,39 1,50 9,06 
4 - 5 4,25 7,25 0,92 3,00 17,56 2,17 10,31 
6 - 7 2,03 2,58 0,55 4,02 {),23 1,44 9,28 2,03 5,26 19,83 2,27 10,55 
8 - 9 2,13 0,10 2,80 0,22 0,67 4,96 0,94 2,16 10,02 0,74 5,06 20,45 0,62 10,43 

10-11 2,18 0,06 2,99 0,19 0,81 5,09 0,12 2,10 11.04 1.02 595 21,56 1,11 10,52 
12 - 13 2,31 0,12 3,32 0,33 1,01 6,09 1,00 2,77 11,54 0,50 5,45 22,36 0,80 10,82 
14 - 15 2,4l 0,11 3,43 0,11 1,01 693 0,85 3,50 12,47 0,93 5,54 22,57 0,21 10,10 
16 - 17 2,49 0,08 3,65 0,22 1,16 6,71 {),22 3,06 13,90 1,43 7,19 2397 1,30 10,07 
18 - 19 2,51 0,01 3,68 0,03 1,17 7,88 1,17 4,20 14,Q5 0,16 6,17 24f.J7 0,30 10,02 
20 - 21 2,48 -0,03 3,65 {),03 1,17 791 0,03 4,26 14,49 0,44 6,58 25,07 1,00 10,58 
22 - 23 2,70 0,22 3,97 0,31 1,27 8,35 0,44 4,38 15,85 1,36 7,50 26,47 1,40 10,62 
24 - 25 2,67 {),03 3,93 {),04 1,26 8,24 {),11 4,31 16,25 0,40 8,01 2690 0,43 10,63 
26 - 27 2,51 -0,16 4,12 0_20 1,61 9,86 1,63 5,74 1496 -1,29 5,10 2590 -1,00 1094 
28 - 29 2,63 0,12 4,21 0,09 1,58 9,34 {),52 5,13 13,78 -1,18 4,44 24,83 -1f.J7 11.05 
30 - 33 2,55 {),08 4,07 -0,14 1,52 8,79 -0,55 4,72 13,93 0,15 5,14 24,50 {),33 10,57 
34 - 37 2,46 {),09 3,82 {),25 1,36 8,17 {),61 5,35 11,50 -2,42 3,33 20,79 -1,71 9,29 
38 e mais 2,53 0,08 3,44 -0,39 0,91 7,11 -1,06 3,67 11,15 {),35 4,04 18,49 -2,30 7,34 

Obs_: 1. salário médio horário; 2. diferença de salário-hora em relação à faixa de experiência imediatamente anterior, dado o nível de 
educaçfo; 3 diferença de salário-hora em relação ao nível de educação imediatamente mais baixo, dado o número de anos de experiência. 



Tabela 42 
Salários-hora por anos de experiência dentro 
de grupos defmidos por nível de educação 

Setor I 
(emCrS de 1973) 

Anos de Analfabetos Primário 
experiência Primário completo Ginasial Colegial Superior 

incompleto 

O- I 7,15 13,59 
2- 3 7,35 16,91 
4- 5 4,39 8,77 18,5 I 
6- 7 2,26 3,40 4,95 11,23 21,15 
8- 9 2,51 3,75 6,83 12,Q5 21,80 

10-11 2,60 3,97 7,03 14,75 25,86 
12 - 13 3,04 4,57 9,37 14,79 31,56 
14 - 15 2,83 5,00 9,98 15,03 28,58 
16 - 17 3,18 5,92 9,41 16,74 28,22 
18 - 19 2,68 5,69 11,58 16,50 27,42 
20 - 21 2,99 5,27 11,98 16,09 27,54 
22 - 23 3,90 6,09 12,39 22,36 29,35 
24 - 25 3,96 6,68 10,89 23,56 27,06 
26 - 27 3,15 6,51 13,03 21,67 32,67 
28 - 29 3,70 7,01 16,18 21,68 29,66 
30 - 33 3,26 6,14 14,65 18,74 30,02 
34 - 37 2,91 5,76 12,10 18,38 29,31 
38 e mais 3,27 5,85 11,Ql 18,08 28,20 

superior, são crescentes até 6-7 anos de experiência. Esse padrão de 
evolução das remunerações deve refletir acumulação intensiva de 
capital humano e exploração dos desequilíbrios do mercado de 
trabalho por parte dos indivíduos que ingressam no mesmo. 

Nota-se também que os rendimentos das pessoas com níveis 
mais elevados de escolaridade, a partir de cerca de 26-27 anos de 
experiência, apresentam redução mais significativa, em termos absolu
tos, do que as registradas pelos dos demais grupOS_9.o É de se prever 
que a depreciação atinja de forma relativamente mais intensa os 
indivíduos de menor escolaridade, pois, além de as funções que 

90 É necessário admitir, todavia, que o número reduzido de indivíduos mais 
experientes com nível de escolaridade mais elevado tende a gerar flutuações 
erráticas nos salários médios, especialmente no setor 3, onde sua freqüência é 
muito pequena. Isso inclusive justificou a agregação de analfabetos com pessoas 
que têm o primário incompleto e, para os níveis ginasial, colegial e superior, das 
que possuem os cursos completos com as que não os completaram. 
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Tabela 43 
Salários-hora por anos de experiência dentro 

de grupos defIDidos por nível de educaçlo 

Setor 2 
(em CrS de 1973) 

Anos de Analfabetos 
Primário G· sial 

experiência Primário completo IDa Colepal Superior 
incompleto 

O- I 5,83 13,18 
2- 3 5,84 14,88 
4- 5 3,97 6,39 17,25 
6- 7 2,13 2,62 4,00 797 19,67 
8 - 9 2,16 2,89 4,66 8,33 19,68 

10 - 11 2,25 3,10 4,60 8,28 22,48 
12 - 13 2,44 3,41 5,43 9,56 23,20 
14 - 15 2,75 3,48 6,68 11,31 24,87 
16 - 17 2,79 3,64 6,08 13,38 25,48 
18 - 19 2,74 3,68 697 12,05 23,28 
20 - 21 2,70 3,76 6,61 13,54 23,88 
22 - 23 2,83 4,03 6,54 11,80 19,66 
24 - 25 2,96 3,80 8,13 11,87 19,47 
26 - 27 2,86 4,20 890 12,57 18,76 
28 - 29 3,07 4,18 7,44 11,07 20,81 
30 - 33 2,99 4,16 690 1292 17,86 
34 - 37 2,82 3,82 7,16 9,08 16,62 
38e mais 2,85 3,36 5,84 7,15 15,46 

desempenham requererem, em geral, maiores parcelas de esforço 
físico, os investimehtos em saúde devem ser positivamente correlacio
nados à edUcaç10.91 Por outro lado, como essas funções aio mais ou 
menos rotineiras, os conhecimentos necessários para executá-las do 
relativamente menos afetados pela obsolescência do que aqueles de 
na tureza mais complexa e mutável, exigidos dos indivíduos mais 
qualificados.92 Desse modo, a queda mais sensível dos salários dos 
grupos com nível de escolaridade mais elevado deve ser reflexo da 
obsolescência mais acentuada de s:u estoque de capital humano, fato 
associado ao crescimento econômico. Outro fator que também 
contribui para esse padrão de comportamento dos salários é a 
alternativa que esses indivíduos dispOem de, a partir de certa fase da 

91 Sobre a relação entre investimentos em educação e saúde, veja Grossman 
(1972). 
92 O estoque de capital humano dos indivíduos que possuem até o cuno 
primário completo é de tal forma reduzido, que se toma até mesmo natural que 
sua redução, em termos absolutos, seja pequena. 
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Tabela 44 
Salários-hora por anos de experiência dentro 
de grupos definidos por níveis de educação 

Setor 3 
(emCrS de 1973) 

Anos de Analfabetos 
Primário C· . I Primário Colegial Superior experiência 

incompleto 
completo maSlll 

O- I 4,93 15,59 
2- 3 5,85 17,10 
4- 5 3,16 6,73 17,94 
6- 7 1,91 2,31 3,73 6,78 18,89 
8- 9 2,07 l,37 3,85 10,07 20,00 

10 - 11 2,11 2,51 4,10 10,35 22,86 
12 - 13 2,02 2,82 4,10 10,31 24,74 
14 - 15 2,09 2,72 5,20 9,33 28,39 
16 - 17 2,07 2,78 5,30 9,41 25,45 
18 - 19 2,35 2,94 6,04 10,98 26,16 
20 - 21 2,17 2,77 6,58 11,21 23,28 
22 - 23 2,25 3,03 7,49 12,52 17,66 
24 - 25 2,21 2,93 5,47 11,79 15,23 
26 - 27 2,11 3,29 6,48 12,43 17,44 
28 - 29 2,11 3,07 6,19 9,65 15,69 
30 - 33 2,12 3,38 6,57 8,91 18,09 
34 - 37 2.10 3,36 4,26 8,43 14,66 
38 e mais 1,97 2.89 5,65 7.92 13,01 

vida, passarem a trocar rendimentos derivados de capital humano 
pelos do capital físico, mediante realização de investimentos no 
mercado de capitais. 

Por outro lado, as colunas (3) da tabela 41 exibem as diferenças 
absolutas de salários, para dados estágios de experiência, entre grupos 
que diferem entre si pela escolaridade. Por exemplo. na coluna (3). 
para o nível ginasial, são registrados os diferenciais de salários, dentro 
de cada faixa de experiência. entre indivíduos com esse nível de 
escolaridade e os que possuem o primário completo. 

Os dados apresentados nessas colunas mostram que as diferenças 
absolutas de rendimentos, entre pessoas com níveis distintos de 
educação formal, crescem com a experiência, confirmando assim as 
previsões da teoria. Isso faz que os perfis salários/anos de experiência, 
traçados nas figuras 2.4.6 e 8, sejam mais inclinados para níveis mais 
elevados de escolaridade. 

Como havíam<Y.i salientado no capítulo 2. essa peça de evidência 
contraria uma das previsões derivadas da aceitação da hipótese do 
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filtro. Caso essa hlpótese fosse verdadeira, deveríamos observar a 
contraçlo dos düerenciais de salários entre grupos distintos de 
educação formal no decorrer da experiência no trabalho, à medida que 
os empresários fossem obtendo maiores informações a respeito da 
produtividade de seus empregados. 

S.2 As taxas de crescimento dos salários ao longo da experiência 

A teoria do capital humano não poae, todavia, fornecer uma 
previsão úIÚca a respeito do comportamento das diferenças de 
remuneração, em termos percentuais, entre indivíduos com graus 
diferentes de educação ao longo da experiência. 

De fato, aplicando logaritmos à equação (27) obtemos: 

(28) 

Derivando (26) com relação a t, temos: 

õlog kj Õ 
---::--!....- = r Jc. + -- log (I - k,') at , , at (29) 

Supondo rt constante para O ~ t ~ j e + log (1 - kj ) d~ 
magnitude desprezível (ou não relacionada à escolaridade), as diferen
ça de taxas de variação dos salários para um dado ano de experiência 
a log Wj entre indivíduos com graus distintos de instrução escolar 

at dependem, por sua vez, das diferenças dos valores de r· 
e kj entre os mesmos. ' • 

Pelos motivos que já apontamos na seção anterior, é possível 
que a taxa interna de retorno em treinamento (rj) cresça com o nível 
de educação formal. Contudo, nada podemos prever a respeito do 
comportamento de kj . Os empregados com maior escolaridade devem 
dedicar mais recursos a investimentos em treinamento, mas como o 
custo do tempo para es~'pessoas é mais elevado do que para as que 
possuem menores graus de educação, isso pode levá-las a investir 
proporções relativamente menores de seus salários potenciaisl(k/ 

A função-salário estimada nos capítulos anteriores especifica a 
mesma taxa de variação das remunerações em decorrência de anos 
adicionais de experiência, qualquer que seja a escolaridade.9 

3 Procura-

93 aIog W • • = b 2 + 2 b3 t 
ar 
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mos então relaxar essa restrição, introduzindo na função-salário um 
termo de interação entte escolaridade e experiência (st). 

Desse modo, o novo modelo de regressão assume a forma: 

É possível agora captar efeitos diferenciados, em termos 
percentuais, por nível de escolaridade, da experiência sobre os salários, 
ou seja: 

alog W 

at 
Conforme os resultados apresentados na tabela 45, a inclusão Iltl 

função-salário da variável st não aumentou significativamente o poder 
de explicação, mas o sinal de seu coeficiente revela interessantes 
diferenças entre os setores do mercado de trabalho. 

Tabela 45 
Estimação da função-salário com 

termo de interação 
1973 

Variável dependente: log W 

Variáveis independentes 

s 

Setor urbano 0,1571 0,0429 -0,0007 -0,0004 -0,1261 
(129,65) (39,21) (-36,11) (-1,17)* 

Setor 1 0,1695 0,0634 -0.0011 0,0004 -0,1726 
( 54,25) 09,80) (-19,56) (2,47) 

Setor 2 0,1383 0,0496 --0,0007 -0,0011 -0,1196 
( 78,66) (30,56) (-26,83) (-0,93)* 

Setor 3 0,1198 0,0187 -0.0003 -0,0011 0,1699 
( 43,11) 00,27) (. 9,17) (-2,54) 

* Não-sIgl11ficatlvo. 

0,4067 

0,4983 

0,3290 

0,2592 

Para o total da força de trabalho urbana, o coeficiente de st não 
é estatIsticamente diferente de zero. Entretanto, para o setor 1, o mais 
dinâmico, mostrou-se positivo e significativo, indicando aumento, com 
o nível de escolaridade, da taxa de crescimento dos salários devido a 
nos adicionais de experiência. No setor 2 o coeficiente de st não é 

significativo, ao passo que no setor 3 é estatisticamente significante e 
negativo. 

117 



o contraste entre os resultados encontrados para os setores I e 3 
era até certo ponto esperado. A educação formal mais intensa permite 
aprender mais rapidamente a execução de certas atividades, especial
mente se o treinamento envolvido é informal, isto é, o indivíduo 
aprende traballiando (learning by doing). Somente se a complexidade 
operacional da fIrma for considerável é que os empregados de 
escolaridade mais elevada vão ter que dedicar, sob esse aspecto, 
relativamente mais tempo ao processo de aprendizagem das funções 
que llies forem atribuídas. Portanto, o sinal positivo do coeficiente da 
variável st no setor I espellia a existência de uma relação de 
complementaridade entre educação e treinamento, enquanto que o 
sinal negativo obtido para o setor 3 sugere que a escolaridade pode 
entrar como instrumento do treinamento porque o nível tecnológico é 
menos sofisticado e mais estável. 

As fIguras 3, 5, 7 e 9 apresentam os perfIs log salários/anos de 
experiência para o total da força de trabalho urbana e os setores 1,2 e 
3. A forma apresentada por esses perfIs é razoavelmente consistente 
com os resultados das regressões: 

a) para o setor urbano como um todo e o setor 2 (coefIciente da 
variável st não-significativo) os perfIs estimados para os diferentes 
níveis de educação formal tendem a ser paralelos; 

b) divergentes para o setor 1 (coefIciente de st positivo), ou seja, para 
cada ano adicional de experiência a variação percentual dos salários é 
maior para níveis de escolaridade mais elevados; 

c) convergentes para o setor 3 (coeficiente de st negativo). 
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6. ANÁUSE DISTRlBUfIV A 

6.1 As mudaoras na desigualdade dos salários 

6.1.1 A escolha da medida de desigualdade 

A medida escollúda para analisar a desigualdade dos salários da 
força de trabalho foi a variância logarítmica: 

1 n --c? (log W) = -. L (log Wi - log W)2 (31) 
n 1=1 

onde: 
n = número de indivíduos da amostra; 

log Wi = logaritmo do salário do indivíduo i; 

log W = média aritmética do logaritmo dos salários dos indivíduos da 
amostra_ 

Vários fatores influíram nessa escolha. O principal deles, como 
veremos na próxima seção, está na existência de razões teóricas 
suficientemente fortes para relacionar essa medida às distribuições dos 
investimentos em capital humano e suas taxas de retorno. Essas 
variáveis, como demonstraram nossos resultados anteriores, são 
bastante relevantes para explicar diferenças individuais e intersetoriais 
de salários. 

Como é fácil deduzir, a variância logarítmica é livre da 
influência de unidades de medida e constitui-se, portanto, em medida 
de desigualdade relativa, sobre a qual recaem as preocupações na 
análise dos problemas concernentes à distnbuição de renda. Essa 
característica torna-se mais relevante à medida que desejamos realizar 
comparações intertemporais. 

Por outro lado, essa medida pode ser decomposta de forma 
elegante e direta, de modo que a desigualdade total pode ser 
explicitada em termos da soma ponderada da desigualdade entre os 
grupos componentes da amostra e da desigualdade dentro dos 
mesmos, sendo os pesos as participações relativas de cada grupo no 
total dos indivíduos. 

Outras medidas, no entanto, são suscetíveis de decomposição 
semelhante: o coeficiente de variação, o coeficiente de Gini e os 
índices de Atkinson e Theil. Todavia, essas medidas apresentam alguns 
problemas sérios em sua decomposição. 
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o coeficiente de variaçlo é decomposto apenas em termos do 
quadrado de sua magnitude e os termos da decomposiçlo nlo sIo 
independentes. A decomposição do coeflCiente de Gini, além de mais 
complexa, requer o conhecimento da função de freqüência para cada 
grupo, 010 sendo suficiente ter apenas a renda média de tais grupos, 
como acontece no caso da variância logarítmica. Por sua vez, a 
decomposiçlo do índice de Atkinsoo não é facilmente interpretável, 
dado que envdve apenas a soma ponderada dos índices dentro dos 
grupos e a medida de desigualdade entre grupos não afarece 
explicitamente, eni>ora seja relacionada com a soma dos pesos.9 

No índice de Tbeil as ponderações de cada componente são as 
participações de cada grupo na renda total. Ao se isolarem separada
mente as contn'buições das mudanças das participações de cada grupo 
no total de indivíduos, das rendas relativas e das desigualdades dentro 
dos grupos, para a variação da desigualdade total entre dois períodos, 
isso vai ocasionar problemas Conforme demonstra LangOIÚ (I974b), 
torna-se impossível manter estritamente coostante as rendas relativas 
quando a participação dos indivíduos no total da amostra está 
variando. 

Outra propriedade da variância logarítmica é que ela se constitui 
no estimador de máxima verossimilhança da variância da distribuição 
da renda se esta for lognormal. 

A ênfase a essas propriedades da variância logarítmica não 
significa entretanto que a consideremos um índice ideal de desigualda
de ou, pelo menos, a melhor entre as medidas conhecidas. 

Sabe-se, por exemplo, que surgem ambigüidades nas compara
ções da distn'buição de renda ao longo do tempo ou entre populações 
distintas quando as curvas de Lorenz se cruzam_ Nesses casos, não 
podemos evitar as comparações interpessoais de bem-estar. 

Nesse sentido, a variância logarítmica incorpora implicitamente 
uma função de bem-estar social que valorjza mais intensamente as 
transferências entre as classes de renda mais baixas.' 5 Por exemplo, 
suponhamos uma amostra com três indivíduos, A, B e C, com rendas, 
respectivamente, iguais a 100, 200 e 300 cruzeiros e com variância 
logarítmica igual a 0,3086. Se aumentarmos a renda do indivíduo A 
em CrS 50, a variância dos logs cai em 60,7%, ao passo que, se 
diminuirmos a renda de C, de 300 para 250 cruzeiros a desigualdade se 
reduz em apenas 26,0%. 

94 Para uma análise detalhada dos problemas apftisentados na decomposição 
dessas medidas veja Szal & Robinson (1974). 

95 Veja,arespeito,Sen (1972). 
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Sob esse aspecto, a utilização do índice de desigualdade de 
Atkinson parece ser mais vantajosa do que a das demais medidas.96 A 
razio fundamental é que esse índice contém um parâmetro, medida de 
aversão à desigualdade, ao qual podem ser atribuídos valores de 
acordo com a importância que se pretenda conceder à posição relativa 
das diversas classes de renda. Dessa forma, o índice possui a vantagem 
de mostrar como a interpretação da desigualdade depende do ponto 
de vista refletido nesse sistema de pesos. 

O índice de Atkinson é expresso por: 

onde: 

ri = renda média da i-ésima classe; 

r = renda média da amostra; 

Qi = participação dos indivíduos da i-ésima classe de renda no total da 
amostra; 

f = medida de aversão à desigualdade; a sensibilidade do índice às 
transferências afetando as classes de renda mais baixas cresce com 
as magnitudes dos valores dados a f. 

O valor do índice (f), é expresso em termos percentuais e deve 
'ser interpretado como um índice de ganhos potenciais para a 
sociedade em decorrência de uma distribuição mais eqüitativa da 
renda. Sendo, por exemplo, I igual a 50%, a interpretação seria de que 
se todos OS indivíduos tive~m o mesmo nível de renda (igualdade 
completa), isso equivaleria a um aumento de 5O'7r na renda da 
economia. 

Atkinson (1973) realiza um experimento com dados relativos à 
distribuição de renda de 12 países. Tomando f igual a 2.0 no cálculo 
do índice, obtém com o mesmo uma ordenação desses países por nivel 
de desigualdade exatamente idêntica à alcançada quando' utiliza a 
variância logarítmica. 

I· 96 Para o desenvolvimento do índice de deSigualdade de Atkmson. veja 
Atkinson (1973). 
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6.1.2 A decomposição da variância logaritmica 

De acordo com Theil (1967), a varlância logarítmica, expressa 
pela fórmula (31), pode ser decomposta em dois componentes 
independentes, um representando a desigualdade entre grupos de 
indivíduos, interdesigualdade, e outro a desigualdade dentro dos 
grupos, intradesigualdade. Desse modo, a variância dos 1085 pode ser 
escrita como: 

onde: 

hj = participação dos empregados de cada subsetor j no total da 
amostra; 

w. 
y. = -' = salário-hora relativo (em termos de média geométrica) de 
, W cada sub setor j; 

Vj = variância logarítmica dos salários-hora dentro de cada subsetor j; 

m = número de subsetores em que é dividido o setor urbano, ou seja, 
28. 

m 
. ~ h,' (log Y,.)2 ,= 1 

mede a desigualdade entre grupos e 

m 
~ h· V· 

j = 1 " 

a desigualdade dentro dos grupos. 

o procedimento adotado por Langoni (1973) permite calcular: 

a)_~ 
h 
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onde: 

t;:' = contribuição das mudanças na participação de cada subsetor 
no emprego total do setor urbano; 

variância logarítmica para 1969 calculada com as propor
ções da força de trabalho para 1973, tudo o mais constan
te, ou seja: 

(a2 )h69 = ~ h. (log y. )2 + ~ h. V· 
73 j J'73 J.69 J J.73 J,69 

Se t;:' > 0, a mudança nas participações dos subsetores 

concorreria para aumentar a desigualdade, dado que 

(~)69 > (~)69 
h73 

Se f).hh < 0, a contribuição se daria no sentido de reduzir a 

desigualdade, dado que 

b)~ 

onde: 

f).y 

Y 

y 

contribuição das mudanças nos salários relativos 

(~)69 = variância logarítmica para 1969, calculada com os salários 
Y73 relativos de 1973, tudo o mais constante, isto é: 

c) 

onde: 

f). V 

V 

f). V 

V 
= 

contribuição da variação de desigualdade dentro de cada 
sub setor; 
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(02 )1.'9 = variancia logarítmica para 1969 calculada com as variân-
V73 cias logarítmicas de cada sub setor para 1973, tudo o mais 

constante, isto é: 

A tabela 46 resume os resultados da simulação com a variância 
logarítmica. 

Componentes 

Inter 
Intra 
Total 

Componentes 

Inter 

Tabela 46 
Decomposição da variância logarítmica 

I.IÍldices 

0,1000 
0,4669 
0,5669 

0,0938 
0,4704 
0,5642 

0,1341 
0,4669 
0,6010 

0,1000 
0,5882 
0,6882 

2. Taxas de variação em relação a 1969 

0,1269 
0,5936 
0,7199 

D.h/h D.y/y D. v/v ~ t:, Inter t:, Intra Total 

-6,20 +34,10 +27,90 +26,90 +26,99 
Infra +0,75 +25,98 +26,73 +27,01 +27,01 
Total ·0,48 + 6,02 +21,40 +26,94 + 4,75 +22,24 +26,99 
% no total 17,50 82,50 100,00 

o primeiro aspecto a destacar é o aumento rápido da desigualda
de, cerca de 27%, no período analisado. Dado que a variância dos logs 
para o setor urbano, calculada com os dados do Censo demográfico, 
que incluem rendimentos derivados do capital humano e do capital 
físico, aumentou em 30% entre 1960 e 1970, em 10 anos, esse 
resultado torna-se mais significativo ainda.9 

7 

97 Para esses dados, veja Langoni (1973), p. 70. 
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Ao que tudo indica, isso se constitui em evidência de que o 
crescimento econômico acelerado contribui para aumentar despropor
cionalmente a desigualdade dos rendimentos derivados do capital 
humano, embora a remuneração do carital físico seja sistematicamen
te bem mais desigualmente distribuída. 8 

A parte 2 da tabela 46 permite avaliar separadamente a 
importância relativa das desigualdades entre os súbsetores (A Inter) 
em face das mudanças que ocorreram dentro dos mesmos (A In
tra). Apesar de as taxas de variação desses dois componentes 
terem sido aproximadamente iguais (cerca de 27%) em termos de 
contribuição para o aumento total da desigualdade, a participação 
relativa do componente intra foi predominante: 22,2%, o que 
corresponde a 82,5% da variação do índice total. Se considerássemos 
apenas as mudanças de desigualdade entre os sub setores, o aumento da 
variância dos logs teria sido de 4,8%, o que representa 17,5% da 
variação observada. 

As mudanças na composlçao do emprego entre os diversos 
subsetores contribuíram, ceteris paribus, para reduzir a desigualdade 
dos salários em 0,5%. Considerando o efeito isolado dessas mudanças 
sobre a desigualdade dentro dos subsetores o resultado é diferente: a 
variação atribuída a Ah é positiva (+0,75%), contrastando com 

fi 
~,20%, encontrada quando são levadas em conta somente as 
desigualdades entre os subsetores. 

Ratificando as expectativas, dado o curto período de tempo 
envolvido, a distribuição da força de trabalho entre os subsetores não 
se alterou sensivelmente, o que explica a reduzida influência dessa 
componente na modificação da desigualdade dos salários. Entretanto, 
o resultado obtido sugeriria a possibilidade de se tentar corrigir a 
desigualdade de rendimentos mediante medidas de estímulo aos 
subsetores mais tradicionais, como as indústrias de alimentos e 
construção civil, que absorvem mais intensamente mão-de-obra não
qualificada e apresentam menores graus de desigualdade.9 

9 

91\ Langoni (1973), usando dados do imposto de renda para 1970, comprova 
que no Brasil a distribuição dos rendimentos do capital físico (juros, lucros e 
aluguéis) é mais desigual do que a dos rendimentos do capital humano (salários e 
ordenados). O índice de Gini assume o valor de 47% para a distribuição de 
salários em contraste com 78% para a distribuição de lucros 

99 Para 1969, por exemplo, o coeficiente de correlação simples para os 28 
subsetores urbano~, entre número médio de anos de esc01aridade e variância dos 
lo,gs dos salários, é igual a 0,7451, significativamente diferente de zero. 
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Vários econonústas, preocupados com os problemas de desem
prego e a má distribuição da renda nos países em desenyolvimento, 
têm formulado sugestões de política econônúca nesse sentido: 00 

Uma dessas' propostas baseia-se na hipótese de que pessoas mais 
ricas consomem maior parcela de bens produzidos mediante processos 
relativamente mais intensivos em mão-de-obra qualificada do que os 
utilizados na produção dos bens que são consunúdos pelas mais 
pobres. Desse modo, uma redistribuição de renda a favor dos 
indivíduos mais pobres resultaria, segundo os defensores da medida, 
em crescimento mais rápido das indústrias com maior capacidade de 
absorção de mão-de-obra não-qualificada e, conseqüentemente, em 
expansão acelerada do emprego e redução adicional de desigualdade. 

Este tipo de argumento peca fundamentalmente por ser estático. 
Mesmo aceitando como verdadeira a suposição de que bens com 
elasticidade-renda da demanda 1'!:ais elevada sejam produzidos por 
processos mais intensivos de mão-de-obra qualificada (por exemplo, 
automóveis versus calçados), esses produtos tendem a se beneficiar 
relativamente mais do processo de crescimento. Isso decorre não só 
das próprias magnitudes de suas elasticidades-renda, mas também do 
fato de que novos indivíduos passam a ter acesso a tais produtos pela 
primeira vez. Assim, o potencial redistributivo das medidas sugeridas 
não parece ser significativo. 

Outra maneira de tentar influenciar a estrutura de emprego seria 
mediante a concessão de subsídios diretos aos sub setores que utilizam 
mão-de-obra não-qualificada de forma mais intensa. Entretanto, em 
primeiro lugar. isso esbarraria nas baixas elasticidades cruzadas da 
demanda de produtos produzidos por diferentes ramos industriais. Por 
outro lado, é necessário levar em conta que insumos utilizados no 
processo produ~ivo de um subsetor são bens produzidos por outros. 
Exemplificando, estímulos à aceleração da atividade econômica da 
indústria de construção civil geram, em conseqüência, aumento da 
procura de materiais não-metálicos (cimento. vidros etc.) e produtos 
metalúrgicos, que são fabricados mediante processos que não usam 
necessariamente as mesmas proporções de fatores. Portanto, medidas 
dessa natureza podem contribuir para o crescimento do emprego mas 
não asseguram a melhoria da distribuição de salários. 

No caso brasileiro, a política de est ímulos às exportações parece 
deter considerável potencialidade em termo da satisfação simultânea 
dos objetivos de aumento de emprego e redução de desigualdade. Os 
resultados do estudo de Carvalho & Haddad (1976) dão suporte a essa 
hipótese pois revelam que os manufaturados exportáveis são produzi· 

100 Veja. a respeito, por exemplo. a resenha de Mora wetz (1974) 'obre 
absorção de mão-de-obra pela indústria e vários artigos em Edwards (19741. 
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dos por técnicas mais intensivas no uso de mão-de-obra não-qualifica
da do que os substitutos de importações. I o I Entretanto, incentivos 
fiscais e frnanceiros têm sido concedidos em maiores proporções 
justamente a produtos em que as vantagens comparativas do país são 
relativamente menores, conforme é comprovado por Mendonça de 
Barros (1975). 

A variância dos logs estimada, permitindo-se apenas a variação 
dos salários relativos, aumenta, no ano de 1973, em 6,02% em relação 
a 1969. Segundo os resultados obtidos no capítulo 3, as diferenças de 
qualidade da f<rça de trabalho, taxas de crescimento do produto, 
concentração industrial e de utilização de tecnologia moderna 
explicam consideráveis parcelas da variância observada de salários 
médios e de suas taxas de expansão entre os subsetores. 

O principal fator determinante do aumento de desigualdade dos 
salários no setor urbano, entre 1969-73, foi a mudança nas desigualda
des dentro dos subsetores. A simulação com o índice, deixando variaJ: 
apenas as desigualdades dentro dos sub setores, registra uma expansão 
de 21,40% relativamente ao calculado para 1969. 

A tabela 47 apresenta as variâncias logarítmicas em cada 
subsetor e suas variações percentuais no período considerado_ À 
exceção do subsetor fumo, todos os demais apresentam aumento de 
desigualdade, com a taxa média de variação sendo da ordem de 34%. 

No capítulo 3 estimamos a função-salário para cada um dos 
compro entes do subsetor urbano, tendo os investimentos em capital 
humano e suas respectivas taxas de retorno explicado, em média, 38% 
da variância logarítmica dos salários-hora em cada um dos componen
tes. Na seção seguinte, testaremos os efeitos dessas variáveis sobre a 
desigualdade dos salários e suas mudanças entre 1969-73 

6.2 Desigualdade de salários e investimentos em capital humano 

Nesta seção a função-salário será empregada para gerar e testar a 
relação entre desigualdade relativa de rendimentos e as distribuições 
de escolaridade e experiência para os 28 sub setores considerados neste 
estudo.) 02 

) O) Essas diferenças devem ser mais amplas ainda, tendo em vista que os dados 
utilizados não levam em consideração as ligações da indústria com a agricultura, 
onde o nível de qualificação da mão-de-Qbra é mais baixo, e, como se sabe, os 
produtos exportáveis demandam, em média, grande parcela de insumos 
agrícolas. 

102 A relação a ser obtida é baseada no modelo desenvolvido por Chiswick & 
Mincer (972). O referido modelo foi empregado por Chiswick & Mincer (1972) 
para realizar projeções da desigualdade de renda nos Estados Unidos e por 
Chiswick (1974) para analisar diferenças inter-regionais de desigualdade nos 
EUA e Canadá. 
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Tabela 47 
Variância logarítmica dos salários-hora 

nos sub setores 

Subsetores 1969 1973 
Variação percentual 

1969-73 

Extração vegetal 0,3226 0,4544 40,86 
Mineração 0,5526 0,6677 20,83 
Alimentos 0,2810 0,4109 46,23 
Bebidas 0,3655 0,6540 78,91 
Fumo 0,7240 0,7172 -0,94 
Têxtil 0,3741 0,4917 31,44 
Calçados e vestuário 0,2856 0,4562 59,73 
Madeira 0,2344 0,2874 22,61 
Mobiliário 0,2808 0,3507 24,89 
Papel 0,4082 0,6341 55,34 
Gráfica 0,3894 0,6020 54,60 
Couros 0,2398 0,3501 46,00 
Borracha 0,4313 0,5919 39,09 
Quínúca 0,6793 0,8681 27,79 
Petróleo 0,5964 0,7027 17,82 
Plásticos 0,3666 0,6760 84,40 
Materiais não-metálicos 0,3587 0,4976 38,72 
Metalurgia 0;3467 0,4879 40,73 
Mecânica 0,4844 0,5624 16,10 
Veículos 0,5297 0,6810 28,56 
Construção civil 0,2795 9,2669 31,27 
Energia elétrica 0,4264 0,5616 31,71 
Comércio 0,5216 0,6225 19,34 
Instituições fmanceiras 0,5323 0,5895 10,75 
Transportes 0,3827 0,4582 19,73 
Comunicação 0,6501 0,7665 17,90 
Educação e saúde 0,8827 1,0970 24,28 
Diversos 0,6690 0,8347 24,77 

Inicialmente, tal como procedemos quando analisamos as 
diferenças de salária; médios entre subsetores (capítulo 3, seção 2), 
suprimiremos da equaç!"o (lO) o termo quadrático (t2

)_ Desta vez, a 
razão relevante para essa simplificação é que a permanência desse 
termo obrigaria, quando calculássemos a variância da função-salário. 
ao cômputo do terceiro e quarto momentos da experiência. Isso, sem 
dúvida, complicaria a análise e. provavelmente, não contribuiria para 
aumentar de forma significativa o poder de explicação do modelo. 
Com essa modificação, a equação ( 10) foi reescrita como: 
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Antes de procedermos ao cálculo da variância, outras simplifica
çOos se fazem necessárias. Assim. será admitido que, entre subsetores, 
os coeficientes da escolaridade (r$) e da experiência (r' são variáveis 
aleatórias independentes, respectivamente de s e t. A adoção dessa 
hipótese é importante porque, pela fórmula de Goodman (1960), é 
possível, então,calcular facilmente a variância do produto de duas 
variáveis aleatórias independentes.! o 3 Por outro lado, consideraremos 
também r s e r' independentes entre si. 

Desse modo, tomando a variância da equação (17), temos: 

r? (log W) = Ri r? (S) + ~ 0 2 (~)+ a2 (S)~ (rs ) + ;'2 ~ (t) +Pr? (r' + 

+ a2 (t) 0
2 (f) + 2 cov (rs S,r't) 

Como rs e r' são supostos independentes: 

cov(rsS,r't) = 's" cov (s, t) 

Conseqüentemente, tem-se: 

r? (log W) = [r;+ r? (rs )] a2 (s) + [~(rs)] 82 + [? + ~ (r)] a2 (t)+ 
+[02 (r)] f + [2rsr'0(s)o(t)]p(s,t) 

Tendo em vista as informações disponíveis, convertemos a 
equação (32) no modelo de regressão abaixo, que relaciona a variância 
logarítmica dos salários em cada subsetor às médias e variâncias da 
distribuição de escolaridade e experiência e à correlação entre essas 
duas variáveis para a força de trabalho empregada. 

A variância da escolaridade reflete basicamente o estágio de 
modernização tecnológica de um sub setor. Ao mesmo tempo em que a 
complementaridade entre insumos modernos e educação exige o 
emprego de indivíduos com níveis mais elevados de escolaridade, resta 
um grande número de funções, especialmente em serviços auxiliares, 
que podem ser desempenhadas por pessoas com instrução escolar 
relativamente reduzida. Assim, inovações tecnológicas contribuem 

! o 3 Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, 
cr (Xn = Xl cr (n + y2 cruo +cr <X) a2 (n 

Goodman (960) deduz também uma fórmula que permite calcu1ar a variância 
do produto de variáveis não-independentes. Todavia. esta é bem mais complexa 
e dificultaria bastante a interpretação da relação entre desigualdade de salários c 
investimentos em capital humano. 
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para elevar o número médio de anos de escolaridade da força de 
trabalho e, também, para aumentar sua dispersão. 

É esperado um efeito positivo dessa variável sobre a desigualda
de dos salários. Essa previsão é baseada fundamentalmente nos amplos 
diferenciais de remuneração associados a diferenças de investimentos 
em educação. Entretanto, o impacto de cr (s) sobre a variância dos 
logs dos salários depende também da desigualdade relativa dos 
rendimentos dentro dos grupos extremos da distnbuição de escolarida
de. Quanto mais concentrada for a renda nesses grupos mais forte o 
efeito positivo da dispersão dos anos de educação formal. A teoria não 
nos permite antecipar nada a esse respeito, mas a evidência empírica 
que obtivemos para 1973 revela que a desigualdade dos salários é 
crescente com o nível de educação. 

A tabela 48 apresenta a variância logarítmica dos salários
hora da força de trabalho urbana por nível educacional para 1973. 
Os dados revelam que os salários são mais bem distribuídos onde eles são 
mais baixos, ou sejà, entre os indivíduos com menores níveis de 
escolaridade. Desse modo, a variância dos logs dos rendimentos das 
pessoas com instrução universitária é duas vezes maior do que a das 
que possuem o curso primário, mas, em compensação, os salários 
médio~ do primeiro grupo são cerca de seis vezes mais elevados. 

Nível 

Tabela 48 
Desigualdade dos salários-hora 
por nível de educação (1973) 

Analfabeto/primário incompleto 
Primário completo 
Ginasial 
Colegial 
Superior 

cr (log W) 

0,293 
0,386 
0,671 
0,735 
0,773 

A função-salário nã9 leva em consideração diferenças de nível e 
variância de taxas de retorno por anos de escolaridade formal. 1 04 Isso 
nos levaria a prever sinal positivo para o efeito parcial de S2 sobre a 
variância logarítmica dos salários. Contudo, empiricamente, é possível 
que, por exemplo, a dispersão das taxas de retomo diminua com o 
grau de educação formal. Nesse caso, poderíamos obter na regressão 
sinal negativo para o coeficiente de S2 . 

104 Na verdade o que se estima é a média entre indivíduos e anos de 
escolaridade das taxas marginais de retorno. 
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De acordo com o que discutimos anteriormente, o maior 
dinamismo de um subsetor concorre para reduzir a média e elevar a 
dispersão do número de anos de experiência da força de trabalho. Os 
efeitos líquidos dessas duas variáveis, f e rJ2 (t), sobre a desigualdade 
dos salários, no entanto, não são claros, a priori. 

Com respeito à influência de [2, a principal dificuldade é que 
não se dispõe de uma previsão única referente à evolução da 
desigualdade relativa dos salários ao longo da experiência. 

Mincer (1974) aborda esse problema e conclui que o comporta
mento da variância dos logs dos salários entre as diversas fases da 
experiência, para dados níveis de educação, depende essencialmente 
da correlação entre o volume acumulado de investimentos em 
treinamento e o salário potencial do indivíduo no primeiro ano de 
participação no mercado de trabalho. Contudo, o sinal dessa correla
ção não pode ser antecipado com base na teoria.! o 5 

Quanto maior a dispersão dos anos de experiência da força de· 
trabalho, mais significativos serão os pesos relativos dos empregado! 
mais jovens e mais velhos. 

As pessoas com menor experiência no mercado de trabalho, em 
um grupo com certo nível de educação formal, tendem a ter salários 
abaixo da média, tendo em vista que possuem menor estoque de 
capital humano acumulado e provavelmente ainda estão investindo 
mais intensamente em treinamento. As mais velhas, por seu turno, 
estão se beneficiando de retornos líquidos derivados de investimentos 
realizados nos estágios iniciais de sua participação. no mercado. I 06 

Portanto, com base nas diferenças de salários relativos entr, 
esses grupos, torna-se possível prever efeito positivo para a variável 
rJ2 (t) sobre a 'variância logarítmica dos salários. 

A ccnelação, em cada subsetor, entre anos de escolaridade e de 
ex periência, é. sistema ticamente negativa. I o 7 

A aceleração recente dos investimentos em educação formal, em 
resposta às exigências do processo de crescimento econômico, explica 
basicamente o sinal negativo dessa correlação. Da mesma forma, essa 
correlação deve ser mais intensa, isto é, seu valor algébrico é menor 
nos subsetores mais modernos. 

105 Veja, a respeito, Mincer (1974), p. 103-9. 

106 Contudo, é necessário chamar a atenção para o fato de que, tal co.oo 
constatamos no capítulo 5, a partir de certa fa!'e da experiência os diferenciais 
de salários a favor dos indivíduos mais velhos passam a diminuir devido aos 
efeitos da depreciação e obsolescência do estoque de capital humano sobre suas 
produtividades. 
107 Os coeficientes de correlação simples entre essas variáveis para cada 
subsetor estão relacionados na tabela 54. 
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Numa economia que passa por um processo de crescimento 
acelerado amp1ia~se sensivelmente as oportunidades de emprego para 
os indivíduos mais jovens, não só em conseqüência do próprio 
dinamismo da demanda de mão-de-obra, mas também devido à 
educação mais adequada aos novos requisitos do mercado, que é 
recebida por esses indivíduos. Do mesmo mQdo, apressa-se a obsoles
cência dos coohecirnentos adquiridos no passado. Portanto, quanto 
maior a proporção de pessoas com níveis elevados de educação nos 
estágios iniciais de experiência, maior a desigualdade dos salários. Em 
outras palavras, prevê-se, nessas condições, sinal negativo para o 
coeficiente de p (s, t), pois quanto mais forte a correlação entre Se t 
(menor seu valor algébrico) maior a variância dos logs dos rendimen
tos. 

As tabelas 49 e 50 apresentam para 1969 e 1973, respectivamen
te, os resultados da estimação de várias versões da equação (31). 

Para 1969, o modelo mais simples, com uma única variável 
independente - a variância dos anos de escolaridade - é o que possui 
maior poder de explicação; o coeficiente de determinação ajustado 
pelos graus de liberdade é da ordem de 68,38%.108 A influência 
exercida por essa variável é bastante estável: seu coeficiente é sempre 
positivo e significativo e sua magnitude praticamente não se altera nas 
diversas especificações do modelo. 

Entre as regressões para 1973, a que apresenta melhores 
resultados, em termos da parcela explicada das diferenças de desigual
dade entre sub setor es , é a que inclui todas as variáveis (regressão 4), 
cujo ti 2 é igual a 0,6548. Também para esse ano, o efeito da variável 
c? (S) é estável. 

Essa variável é a que apresenta o maior valor do F marginal e 
também o maior efeito direto sobre a desigualdade dos salários em 
todas as regressões estimadas para os dois anos. Esse resultado é 
relevante para a formulação da política educacional, pois sugere a 
necessidade de, paralelamente ao aumento do fluxo de investimentos, 
reduzir as imperfeições no acesso aos fundos para investir em 
educação formal. Medidas que alcancem esse objetivo contnbuirão 
para melhorar a distribuição de salários via diminuição da dispersão 

108 Toda variável independente com coeficiente diferente de zero possui 
contribuição marginal positiva, o que implica que a edição de uma variável 
independente na ~uação nunca provoca decréscimo no valor do coeficiente de 
determinação (R ). Entretanto, se a contnbuição marginal dessa variável for 
reduzida e o número de coeficientes não for muito pequeno em relação ao 
número de observações, é possível que a adição da I!!~sma resulte em redução do 
valor do coeficiente de determinação ajustado (R ). Veja Theil (1971),ca
pítulo 4. 
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Tabela 49 
Regressões da desigualdade dos salários 

e investimentos em capital humano (1969) 
Variável dependente: c? (log W) 

Regressão 
Variáveis independentes 

$"2 72 ál (I) ál (t) P (.r,t) cte jil F gol. 

0,0058 0,0004 0,1605 0,3994 9,98 25 
(4,23)- (0,81) 

2 0,0273 -0,0010 0,2881 0,6816 29,89 25 
(7,64)· (-0,96) 

3 0,0248 -0,0006 -0,1994 0,2257 0,6748 19,67 24 
(4,83)· (-0,50) (-0,69) 

4 0,0004 0,0001 0,0238 -0,0005 -0,1842 0,2213 0,6617 14,20 22 
(0,28) (0,18) (3,75)· (-0,43) (-0,61) 

5 0,0264 0,1838 0,6826 59,07 26 
(7,69)· 

• Significativamente diferente de zero ao nível de 5% de significância. 



Tabela 50 
Regressões da desigualdade dos salários 

e in~stimentos em capital humano (1973) 
Variável dependente: a2 Oog W) 

Regressão 
Variáveis independentes 

$"2 (2 cr (S) ~ (t) P(s,t) de 

0,0038 -0,0006 0,6389 
(2,31)* (-0,84) 

2 0,0224 0,0013 0,1909 
(5,54)· (0,82) 

3 0,0193 0,0010 -0,4433 0,1492 
(4,48)· (0,62) (-1,72)** 

4 -0,0013 -0,0017 0,0174 0,0041 -0,1656 0,4794 
(-0,56) (1,45) (4,17)* (-0,71) 

5 0,0231 0,2327 
(5,84)* 

* Significativamente diferente de zero ao nível de 5% de significância_ 
.. SiglÚficativarnente diferente de .Gero ao nível de 10% de significância. 

j[2 

0,3386 

0,5486 

0,5788 

0,6458 

0,5512 

F gol. 

7,91 25 

17,20 25 

13,37 24 

11,24 22 

34,16 26 



dos anos de escolaridade e também pela redução dos desníveis de 
qualidade existentes nesses investimentos. De acordo com os coefi
cientes estimados para 1973 pela regressão 4 (modelo completo), a 
redução de um ano no desvio-padrão da escolaridade resultaria numa 
queda de, aproximadamente. 16% no valor da variância logarítmica 
dos salários. 

Como prevíamos, o coeficiente da variável p(s,t) é sistematica
mente negativo nas regre~s em que foi incluído, embora só se 
mostre significativo na regressão 3 para 1973. 

A decomposição da variância logarítmica dos salários realizada 
na seção anterior, revelou que o principal responsável por sua 
expansão entre 1969 e 1973 foi o aumento da desigualdade dentro 
dos subsetores. Conseqüentemente, torna-se relevante analisar essa 
elevação da variância dos salários. 

A variação na dispersão dos anos de escolaridade deve afetar 
diretamente a variação da desigualdade de salários. Quando ocorrem, 
por exemplo, aumentos em cI (S) crescem logicamente as participa
ç6es relativas na força de trabalho dos grupos situados nos extremos 
da distribuição de escdaridade, contribuindo, ceteris paribus, dadas as 
disparidades de rendimentos entre os mesmos, para tomar mais 
acentuada a desigualdade. 

É possível também antecipar um impacto positivo das variações 
de taxas privadas de retorno em educação. A expansão acelerada da 
demanda derivada por mão-de-obra de elevado conteúdo de qualifica
ção resulta em aumentos de diferenciais absolutos de remuneração a 
favor dos indivíduos com maiores níveis de escolaridade. No curto 
prazo, diante da relativa inelasticidade da oferta de mlo~e-obra desse 
tipo, a magnitude desses diferenciais é tão elevada, que ocorre taJti)ém 
a ampiação dos diferenciais relativos, que se constitui no fator 
relevante para o aumento da desigualdade dos SIl/ários. 1 09 

o teste dessas lúpóteses foi realizado por meio de uma regressão, 
em que se procura explicar a!. diferenças entre subsetores nas 
mudanças de desigualdade 

~ rr (log W) 
rr (log W) 

109 É importante observar que os diferenciais absolutos de rendimentos entre 
indivíduos com níveis distintos de educação é que determinam a taxa interna de 
retorno. Desse roodo. pode haver aumento da taxa mesmo com redução de 
diferenciais relativos. Veja, a respeito. Becker (1975), capítulo 3, p_ 75-7. Para o 
Brasil, entretanto. os diferenciais relativos de salários aumentaram entre 1969 e 
1973, conforme os dados apresentados no capítulo 4, tabela 24. 
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pa meio das diferenças nas mudanças de dispersão dos anos de 
escolaridade 

e das diferenças nas variações das taxas de retorno em educação 
formal 

110 

Os resultados obtidos comprovam que as diferenças entre os 
subsetores de acréscimos de desigualdades foram diretamente influen
ciadas por essas variáveis. Ambas apresentam coeficientes significativa
mente positivos e explicam cerca de 55,3% de variância observada da 
variável dependente. 

f1cl (logW) = 140227+07690 f1,s + 0,5160 f1cl (s) 
cl(log W) , (4,06),s (3,35) (12 (s) 

iP =0,5529 
g.l. = 25 
F = 17,69 

Deduz-se, então, que os sub setores que passaram por processos 
mais intensos de modernização e cujos empregados obtiveram maiores 
ganhos de salário real são justamente aqueles em que a distribuição de 
salários acusa mais forte tendência a aumento de desigualdade. 

Em resumo, nesta seção obtivemos evidênc13S 'fole ratificam a 
importância das variáveis associadas ao capital humano para explicar 
as diferenças de desigualdade de salários e de suas mudanças ao longo 
do tempo entre os subsetores urbanos. Por outro lado, os resultados 
sugerem a existência de considerável potencial redistributivo em 
medidas que contribuam para acelerar os fluxos de investimentos em 
educação e, simultaneamente, atenuem as diferenças de oportunidade 
de acesso ao ensino. 

110 
As taxas de retorno em educação utilizadas na construção dessa variável 

foram as estimadas por meio da função~alário no capítulo 3. 
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6.3 Desigualdade e mobilidade social 

Os resultados apresentados na seção 1 deste capítulo indicam 
que durante a recente fase de crescimento acelerado da economia 
brasileira a distribuição de salários se tornou bem mais desigual, na 
medida em que a variância dos logs se elevou em 27%. Embora do 
ponto de vista normativo seja indiscutível que, para dado nível de 
renda, mais igualdade é preferível a menos igualdade, a concepção 
apresentada é de que esse resultado assume pouca relevância em 
termos de bem-estar social diante dos benefícios gerados pelo 
crescimento econômico. 

A variância logarítmica, assim como as demais medidas con
vencionais de desigualdade, são inadequadas para servir de base a 
inferências relativas a variações no nível de bem-estar da sociedade 
numa economia em crescimento. A razão essencial é que, sendo 
estáticas, são incapazes de registrar a mobilidade econômica e social 
dos indivíduos, fruto do processo de desenvolvimento econômico. 
Mesmo quando se comparam, como fIzemos, valores de uma dessas 
medidas em pontos diferentes no tempo, não é possível obter 
indicações de como os indivíduos se moveram ao longo da distribuição 
e com que velocidade o fIzeram. 

Sob essa ótica, a matriz de transição de probabilidade é 
aparentemente a forma mais apropriada para avaliar o grau de 
mobilidade numa economia. I I I Cada célula Q;j dessa matriz denota o 
percentual de pessoas pertencentes à classe de renda ; no 
período t que passou para a classe j no período t + 1. Desse 
modo, se a mobilidade for reduzida, a matriz se aproximará da matriz 
identidade, ao passo que, se for elevada, maior será o valor dos 
elementos situados fora da diagonal principal. 

Entretanto, como não dispomos de amostra longitudinal, a 
possibilidade de estimar matrizes de transição de probabilidade fIca 
excluída. Existem, porém, outros indicadores que nos permitem 
avaliar alguns dos efeitos do processo de crescimento econômico. 

Em primeiro lugar, os dados relativos a aumento de emprego, 
apresentados na tabela 3, C'lpítulo 1, sugerem que o dinamismo com 
que se comportou o setor urbano brasileiro entre 1969 e 1973 
possibilitou a absorção socialmente produtiva ao sistema econômico 
daqueles que ingressavam na força de trabalho como provavelmente 
também dos que migraram do setor primário. Dessa forma, indepen-

111 Veja, a respeito, Szal e Robinson (1974). Para urna estimação dessa matriz, 
veja, por exemplo, Taubrnan (1975), capítulo 6. Na amostra com que Taubman 
trabalhou, constituída por 4.607 voluntários da Força Aérea Norte-Americana 
na 11 Guerra Mundial, somente 9% dos indivíduos situados no decil inferior da 
distribuição da renda em 1955 passaram para os 30% superiores em 1969. 
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dentemente de quaisquer mudanças qualitativas na oferta de mio-de
obra, essa é uma indicação de que o crescimento econômico concorreu 
para a elevação do nível de bem-estar social. 

Por outro lado, numa economia que cresce lentamente, os 
empregos assumidos pelos novos trabalhadores tendem a refletir a 
estrutura de emprego da força de trabalho já existente. Contudo, se a 
economia é consideravelmente dinâmica os novos empregos criados 
devem exigir melhor qualificação e, conseqüentemente, oferecer 
salários mais elevados. Como demonstrado nos dados que apresenta
mos, isso deve contribuir para aumentar o grau de desigualdade dos 
rendimentos, mas, em contrapartida, possibilita a obtenção de 
consideráveis ganhos de renda real pelos novos integrantes da força de 
trabalho. 

A tabela 51 resume, para 1973, algumas das características 
(médias e variâncias dos salários, nível médio de escolaridade) do 
grupo de indivíduos que ingressou na força de trabalho urbana 
somente a partir de 1969. Além disso, apresentamos nessa tabela 
comparações entre os valores dessas variáveis para esse grupo de 
empregados e para o dos que já participavam da f<Iça de trabalho em 
1968. 

Antes de procedermos à análise desses dados é conveniente 
chamar a atenção para suas limitações. A principal delas é que, em 
decorrência de a amostra utilizada excluir os indivíduos de idade 
inferior a 20 anos, existe um viés no sentido de superestimar o nível 
de escolaridade dos novos empregados. 1 

12 Na realidade, estamos 
detectando a entrada de indivíduos com níveis de escolaridade 
relativamente mais elevados, pela razão óbvia de que pessoas que 
passam menos anos na escola tendem a ingressar mais cedo na 
força de trabalho. Outro ponto a analisar é que deixamos de 
considerar os indivíduos que antes de 1969 trabalhavam em ocupações 
cujos contratos de trabalho não são regidos pela CLT. A exclusão 
desses trabalhadores, se por um lado contribui para superestimar a 
renda média dos novos integrantes da força de trabalho urbana, dado 
que é bastante provável que seu nível de qualificação seja baixo, nos 
deixa, por outro lado, impossibilitados de captar os acréscimos de 
renda permanente decorrentes de sua transferência para um segmento 
do mercado de trabalho protegido pela legislação social e bem mais 
dinâmico "que os demais. 

A participação dos novos trabalhadores no total da força de 
trabalho em 1973 é. de 7,0%, sendo mais elevada no setor 1 (12%), 

112 • 
E importante, entretanto, ter em mente que estamos comparando as 

características deste grupo com o restante da força de trabalho obedecendo ao 
mesmo limite etário. 
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Tabela 51 

Características dos novos integrantes da força de trabalho (1973) 

VariÁvds 
Setor urbano - total Setor I Setor 2 Setor 3 

(l)a (2)b (I )/(2) (I) (2) (1)/(2) (I) (2) (3) (I) (2) (3) 

SaIúio m&iiomensalc 1.640,67 812,33 2,02 1.655,30 1.266,79 1,31 1.627,76 803,46 2,03 1.697,65 544,00 3,12 
Salário-hora rriédioc 10,20 4,71 2,17 10,70 7,95 1,35 1O,Q3 4,61 2,18 9 "7 2,87 3,37 
Variância dos 10gs dos 

salários mensais 0,7948 0,6126 1,30 0,8438 0,7962 1,06 0,8845 0,5941 1,49 0,9023 0,3606 2,47 
Variância dos iogs dos 

salíriol-hon 0,8286 0,6818 1,22 0,8407 0,9423 0,89 0,9191 0,6443 1,43 0,9769 0,3654 2"7 
Número médio de anos 

de escolaridade 12,83 5,10 2,52 12,73 6,35 2,00 12,90 5,36 2,41 12,50 3,66 3,42 
% da força de tnbalho 7,06 92,94 12,29 87,71 7,52 92,48 2,23 97,77 

a A coluna (1) apresenta o valor das variáveis para os indivíduos que ingressaram na força de trabalho entre 1969 e 1973. 
b A coluna (2) apresenta o valor das variáveis para os indivíduos que já estavam na força de trabalho antes de 1969. 
c Os salários são expressos em cruzeiros de 1973. 



justamente o mais dinâmico e onde são maiores as perspectivas de 
mobilidade. 

Contrastando com o empregado típico do setor urbano, que 
possui apenas o curso primário completo, os que começaram a 
trabalhar durante o período de boom econômico têm, em média, o 
curso colegial completo, ou seja, 12 anos de escolaridade. Em 
cooseqüência, os valores de seus salários médios, mensais e horários, 
são aproximadamente o dobro das remunerações correspondentes dos 
trabalhadores mais antigos. Por exemplo, enquanto estes recebiam, em 
média, salário mensal, em termos nominais, igual a Cr$ 812, os novos 
empregados ganhavam cerca de Cr $ 1.640. 

Entre os três setores em que dividimos o mercado de trabalho 
urbano não se manifestam diferenças significativas de remuneração 
para o grupo analisado, ao contrário do que constatamos para o total 
da força de trabalho. Entretanto, a desigualdade de rendimentos entre 
os novos empregados é relativamente mais acentuada, sendo 30% mais 
elevada para os salários mensais e 22% para os salários-hora. 

Tendo em vista que a dispersão dos anos de escolaridade e 
experiência para esse grupo é mais reduzida (o desvio-padrão de cada 
uma dessas variáveis é de cerca de dois anos), é provável que a maior 
desigualdade dos salários nesse grupo seja reflexo da variâneia mais 
elevada das taxas de retomo em capital humano. 

As razões para supor que as taxas de retomo sejam mais 
desigualmente distnbuídas podem ser assim resumidas: 

a) alguns indivíduos ainda estão investindo intensamente em capital 
humano nos primeiros anos de sua experiência no mercado de 
trabalho e, conseqüentemente, não estão colhendo, ainda, boa parte 
dos benefícios líquidos derivados de investimentos anteriores. Simul
taneamente, outros, que estão investindo menos nessa fase, já estão 
recebendo maiores parcelas dos retornos líquidos decorrentes dos 
investimentos em educação formal; 

b) para os novos empregos, criados numa economia que passa por um 
estágio de modernização acelerada, a qualidtule dos investimentos em 
educação, e não apenas o número de anos de escolaridade, começa a 
adquirir maior importância na determinação dos salários. 

De qualquer forma, como prevíamos, a admissão de novos 
trabalhadores, com melhor qualificação, contribuiu para exacerbar o 
grau de desigualdade dos salários.' 13 Esse fato decorre tanto das 

113 Se mantidos os mesmos indivíduos que já estavam na força de trabalho 
desde 1968, o aumento da variância logarítmica dos salários-hora entre 1969 e 
1973 teria sido menor, ou seja, seria de 20% ao invés de 27% como ocorreu. 
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diferenças consideráveis entre suas remunerações e as da força de 
trabalho já existente, dados seus níveis salariais bem mais elevados, 
quanto da desigualdade relativamente maior dos rendimentos desses 
indivíduos. 

A tabela 52 apresenta os resultados da estimação da função
salário para a amostra constituída exclusivamente pelos novos 
componentes da força de trabalho. 

Tabela 52 
Estimaçlo da funçlo-salário para os novos integrantes 

da força de trabalho (1973) 
Variável dependente: log W 

Variáveis independentes 

s ete 

Setor urbano 0,2566 0.0932 -0,0010 -1,5908 
total (40,05) (2,44) (-0,13)-

Setor 1 0,2318 0,1145 -0,0045 -1,1015 
(21,78) (1,92)* (-0,35)** 

Setor 2 0,2667 0,0903 - .** -1,8029 
(33,22) (6,48) 

Setor 3 0,2662 0,0254 -0,0437 
( 9,68) (0,76)** (-0,29)** 

* Significativo a penas ao nível de 10%. 
** Não-significativo. 

-1,5930 

0,3480 

0,3472 

0,3650 

0,3212 

N 

4.759 

1.342 

3.067 

350 

* .. O nível de F não foi suficiente para efetuar o cálculo do coeficiente na 
regressão Itepwise. 

As taxas de retorno em educação estimadas para esse grupo por 
meio da função-salário são da ordem de 26% aproximadamente. Desse 
modo, elas são consideravehnente maiores do que as taxas estimadas 
para o total da força de trabalho, que alcançavam, em média, cerca de 
15% em 1973. Dado que nesse grupo existe maior concentração de 
indivíduos com graus mais elevados de escolaridade e a possibilidade 
de exploração eficiente dos desequihbrios existentes no mercado de 
trabalho·está diretamente associada ao nível de educação, esse era um 
resultado esperado. 114 

Os resultados apresentados na tabela 52 mostram ainda que, em 
todas as regressões, os coeficientes da variável f não são estatistica
mente diferentes de zero. A implicação disso está em que, para esse 

114 De fato, de acordo com os resultados de Senna (1975), as taxas privadas de 
retorno à eduCação formal crescem com o nível de escolaridade. 
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grupo de indivíduos, a taxa de crescimento dos salários, pelo menos 
no início de sua participação no mercado de trabalho, não se reduz 
com anos adicionais de experiência. Por sua vez, esse fenômeno deve 
ser conseqüência da realização de maiores volumes de investimentos 
em treinamento, exigidos pela crescente sofisticação operacional das 
firmas. 

Dessa forma, é possível concluir que aqueles que ingressaram no 
mercado de trabalho urbano durante o período de boom econômico 
tiveram, por meio da acumulaçlio de investimentos em capital 
humano, facilitada sua ascensão ao longo do espectro de renda. 

Os dados da tabela 53 se referem à parcela de empregados que 
recebe rendimentos mensais superiores ao maior salário mínimo 
fixado no País. Os resultados obtidos são extremamente importantes 
porque revelam nitidamente a ocorrência de ampla mobilidade social 
na medida em que se constata que uma proporção crescente de 
trabalhadores urbanos está abandonando as faixas salariais mais 
baixas. 

Em termos de salário mensal a parcela de empregados que 
ganha mais do que O mínimo passou de 75,6% em 1969 para 83,6 em 
1973. Da mesma fonna, quando tomamos como referência o salário 
mensal total, essa proporção, que era de 78,8% da força de trabalho 
em 1969, aumenta para 86,7 em 1973. 

Desagregadamente, verifica-se que a elevação da parcela mencio
nada ocorreu em to&s as 28 atividades consideradas, mesmo naquelas 
em que os serviços de mão-de-obra pouco qualificada são usados com 
maior intensidade, como é, por exemplo, o caso dos sub setores 
madeira (de 48,1 para 56,5%), mobiliário (de 48,0 para 56,4%) e 
calçados e vestuário (de 54,7 para 74,8%). 

Esses resultados assumem maior relevância ainda se relembrar
mos que durante o período analisado o salário mínimo sofreu 
aumento, em termos reais, de aproximadamente 8%. interrompendo 
assim urna tendência decrescente iniciada em 1961. Por outro lado, 
comprovam que o salário mínimo perde cada vez mais substância 
como indicador de remuneraçlo da mã~e-obra no setor urbano da 
economia brasileira. 

Portanto, a evidência apresentada nesta seção demonstra que, 
durante a fase de crescimento econômico acelerado de 1969-73, 
embora tivesse aumentado a desigualdade das rendas relativas. ocorreu 
consíderável ampliação de oportu..'1idades de mobilidade social. 
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Tabela 53 
Proporção da força de trabalho que recebe salários mensais 

superiores ao maior salário mínimo vigente no País 

Subsetores 
Salário mensal Salário mensal total 

1969 1973 73/69 1969 1973 73/69 

Extração vegetal 55!)? 62,58 + 6,61 61,46 68,32 + 6,86 
Mineração 64,88 68,44 + 3,56 69,69 75,81 + 6,12 
Alimentos 67,16 79,02 +11,86 73,58 83,84 +10,26 
Bebidas 64,93 71,95 + 7,02 70,14 78,13 + 7,99 
Fumo 76,76 90,72 +13,96 79,93 92,83 +12,90 
Têxtil 79,98 89,01 + 9,03 82,68 90,74 + 8,06 
Calçados e vestuário 54,71 74,83 +20,l2 58,22 79,16 +20,94 
Madeira 48,07 56,48 + 8,41 55,6866,34 +10,66 
Mobiliário 60,03 69,74 + 9,71 64,25 73,41 + 9,16 
Papel 65,83 75,66 + 9,83 69,58 79,70 +10,l2 
Gráfica 77,59 86,68 + 9,09 79,35 88,68 + 9,33 
Couros 47,96 56,38 + 8,42 56,0067,72 +11,72 
Borracha 65,37 77,33 +11,96 6J,52 79,80 +10,28 
Química 83,58 89,44 + 5,86 85,26 91,11 + 5,85 
Petróleo 96,53 97,59 + 1,06 97,27 98,90 + 1,63 
Plásticos 82,33 84,56 + 2,23 83,83 85,88 + 2,05 
Materiais não-metálicos 57,80 72,81 +15,01 63,48 78,58 +15,10 
Metalurgia 88,71 93,60 + 4,89 91,06 95,09 + 4,03 
Mecânica 85,19 93,35 + 8,16 86,59 94,13 + 7,54 
Veículos 82,40 90,19 + 7,79 84,39 92,30 + 7,91 
Construção civil 76,13 87,81 +11,68 80,21 90,32 +10,11 
Energia elétrica 90,95 95,16 + 4,21 92,46 96,81 + 4,35 
ü)mércio 78,17 81,96 + 3,79 81,39 85,15 + 3,76 
Instituições financeiras 97,69 98,75 + 1,06 98,05 99,18 + 1,13 
Transportes 81,86 87,74 + 5,88 84,44 90,05 + 5,61 
Comunicação 74,19 82,93 + 8,74 76,31 84,96 + 8,65 
Educação e saúde 89,62 96,63 + 7,01 91,73 98,99 + 7,26 
Setor urbano 75,60 83,62 + 8,02 78,82 86,67 + 7,82 

143 



7. RESUMO E CONCLUSÕES 

A tese central deste estudo é de que o aumento da desigualdade 
de salários está estreitamente vinculado aos desequihbrios associados 
ao processo de desenvolvimento econômico. A rápida expansão da 
demanda derivada de mão-de-obra, resultante do crescimento acelera
do da economia, combinada à rigidez da oferta de indivíduos mais 
qualiftcados, determina que no curto prazo estes se beneficiem de 
ganhos de renda real relativamente mais elevados. A conseqüência 
disso é o aumento transitório dos diferenciais relativos de remunera
ção a favor da mão-de-obra qualificada e, portanto, da desigualdade. 

Simultaneamente, ampliam-se também os desníveis salariais 
entre os diversos ramos da atividade econômica para indivíduos com 
mesmo nível de qualificação, defmido através dos anos de educação 
formal e de experiência no mercado de trabalho. As disparidades entre 
setores das taxas de crescimento do produto e na intensidade na 
absorção de inovações tecnológicas determinam a expansão diferencia
da da demanda dos vários tipos de mão-de-obra e, dessa maneira, 
contribuem significativamente para o aumento dessas diferenças de 
rendimentos. 

O tamanho das empresas parece também influenciar de forma 
relevante os desequihbrios salariais. A escala de operações das firmas 
de maior porte possibilita a especialização de suas atividades, o que 
requer a realização de maiores fluxos de investimentos em treinamen· 
to de caráter mais específico à empresa. Desse modo, passam a existir 
diferenciais de remuneração entre pessoas com mesmos níveis de 
escolaridade e experiência, empregadas em firmas ou setores distintos, 
simplesmente porque o capital humano nelas incorporado é razoavel· 
mente heterogêneo. 

Por outro lado, reconhecemos que, no caso brasileiro, interven
ções institucionais na atividade econômica concorreram certamente 
para acentuar os desequihbrios inerentes ao processo de crescimento. 
Isso acooteceu na medida em que distorções nos preços dos fatores de 
produção, como, por exemplo, subsídios à utilização de capital físico, 
tornaram rentável, do ponto de vista privado, a importação pura e 
simples de tecnologia intensiva no uso de capital físico moderno e 
capital humano. 

A importação excessiva de tecnologia, combinada à existência 
de imperfeições no mercado de capitais, parece ter discriminado 
contra a modernização das firmas de menor tamanho. A implicação 
relevante para li análise do mercado de trabalho consiste no fato de 
que a associação entre modernização e tamanho das firmas gera 
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incentivos suficientemente fortes para a realização, em alguns setores, 
de investimentos mais intensivos em treinamento específico, contri
buindo conseqüentemente para ampliar os desníveis intersetoriais de 
rendimentos. 

Inicialmente, apresentamos uma visão simplificada do comporta
mento do mercado de trabalho urbano entre os anos de 1969 e 1973, 
período em que a economia ~rasileira cresceu a taxas excepcionalmen
te elevadas. A evidência fornecida pelos dados da Lei dos dois terços 
mostra a extensão dos benefícios produzidos pelo crescimento 
econômico, sintetizados nas elevadas taxas médias anuais de expansão 
do emprego e dos salários reais. Outro aspecto importante revelado é a 
evolução distinta dos salários e do emprego entre os diferentes 
subsetores urbanos, demonstrando assim a existência de tendências 
desequilibrantes. 

A composição qualitativa da mão-de-obra empregada pelos 
diversos sub setores também se mostra bastante diferenciada. Por 
exemplo, em 1973, enquanto o empregado típico das instituições 
financeiras. possuía o curso colegial incompleto, o trabalhador da 
construção civil não havia chegado a concluir o curso primário. No 
decorrer do curto período a que se refere a análise, observou-se ligeira 
melhoria na qualidade da força de trabalho empregada. Entre 1969 e 
1973 aumenta a proporção de empregados com nível universitário (de 
4,3 para 5,8%) e colegial (de 7,9 para 8,5%), reduzindo-se em contra
partida a participação dos que possuem apenas o primário incompleto 
(de 31 para 28%) e dos analfabetos (de 4,3 para 4,0%). 

A seguir, estimamos duas versões da função-salário para explicar 
as diferenças individuais de remuneração em 1969 e 1973 entre os 
empregados no setor urbano. Análise semelhante é realizada, de forma 
desagregada. para cada um dos 28 subsetores considerados. 

Na versão mais simples da função-salário, o nível de escolaridade 
e o tempo de experiência total no mercado de trabalho explicam 39% 
em 1969, e 41% em 1973, da variância observada dos salários-hora 
entre os membros da força de trabalho urbana. Dentro dos subsetores, 
a proporção da variância explicada pelas variáveis escolaridade e 
experiência situa-se entre um maximo de 52% no subsetor energia 
elétrica e um mínimo de 14% para o subsetor gráfica. 

A função-salário segmentada, cujas variáveis independentes são 
escolaridade, experiência no emprego corrente e experiência em 
empregos anteriores, explica 43 e 45%, respectivamente, das diferen
ças individuais de rendimentos no setor urbano em 1969 e 1973. Na 
análise desagregada, o poder de explicação desse modelo varia entre 
62% no sub setor petróleo e 15% no subsetor gráfica. 

Nessas regressões, o coeficiente da variável esColaridade, que se 
constitui em estimativa da taxa de retorno aos investimentos em 
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educação fermal, é, com raras exceções em algWlS sub setores, o de 
maior magnitude e de maior significância entre as variáveis explicati
vas. 

Os resultados registram considerável variância dessas taxas. Os 
valores máximos estimados foram para a indústria química, 17,4% em 
1973, e 16,5% em 1969, em contraste com 5f)% em 1969, e 9,5% em 
1973, para a indústria gráfica. 

Apesar do aumento do estoque de capital humano incorporado 
na força de trabalho, o nível médio dessas taxas de retorno se elevou 
ao loogo do tempo, passando de 13,7% em 1969 para 15,1% em 1973, 
denotando assim a persistência de uma situação de escassez relativa de 
mão-de-obra qualificada. De maneira mais evidente ainda, isso é 
constatado pelo comportamento das taxas de crescimento dos salários 
reais no período analisado, as quais se mostram crescentes com o nível 
de educação formal. Por exemplo, os indivíduos com curso superior 
tiveram seus salários mensais, em termos reais, aumentados a uma taxa 
geométrica de 11,8%, enquanto os rendimentos daqueles com primá
rio completo cresciam a 6,5%. 

O comportamento dos salários reais dos analfabetos constitui 
exceção a esse padrão de evolução, dado que cresceram à taxa média 
de 8,0%, praticamente igual à obtida pelos que possuem o curso 
ginasial. Isso não só reflete a intensidade da expansão da demanda 
derivada global por mão-de-obra, como também~ provavelmente, a 
existência de alguma rigidez na oferta de mã<Hie-obra não-qualificada. 

Outro importante resultado é o de que 65% em 1969, e 81 % em 
1973, das diferenças de salários médios entre os subsetores são 
explicados pelas diferenças na qualidade da mão-de-obra empregada, 
medida pelo nível de escolaridade, nível de experiência e dispersão dos 
anos de experiência. 

A fim de detectar os fatores subjacentes aos diferenciais de 
rendimentos, entre subsetores, para determinados tipos de mão-de
obra, testamos os efeitos parciais de outras variáveis sobre os salários 
médios. A análise, agora limitada pela disponibilidade de informações 
a 18 indústrias, revela que para 1969 as variáveis escolaridade, 
concentração industrial (participação das quatro maiores firmas nas 
vendas totais da indústria), tecnologia (importações de máquinas e 
equipamentos) e crescimento do produto explicam 78,2% da variância 
observada dos salários médios. Ao mesmo tempo, comprova-se que 
cada uma dessas variáveis exerce efeito significativamente positivo 
sobre o nível médio de remuneração das indústrias. Para 1973, a 
properção da variância explicada pelo conjunto dessas variáveis é 
também considerável, cerca de 76%, confrrmando-se os resultados 
anteriores no que diz respeito à significância de cada variável. 
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Por sua vez, cerca de 31% das diferenças nos acréscimos dos 
salários médios entre indústrias durante o período 1969-73 do 
expicados pelas variáveis concentração, crescimento do produto e 
tealologia. 

A análise dos desequilibrios do mercado de trabalho é aprofun
dada, estudand()ose especificamente as razões das diferenças interino 
dustriais de taxas itaplícitas de retorno aos investimentos em capital 
humano anteriormente estimadas. Para 1969, as diferenças de taxas de 
crescimento do produto e de nível tecnológico explicam cerca de 56% 
da variância das taxas de retorno à educação formal. Os retornos 
derivados de anos adicionais de experiência no mercado de trabalho 
mostramse diretamente sensíveis aos graus de concentração industrial 
e de modernização técnica, que explicam 50,4% de sua variância. Já 
Uma parcela, correspondente a 56% das diferenças de acrésc:imo de 
ren di ment <li , devido a anos adicionais de experiência no emprego 
corrente, é utilizado como proxy para os retornos do treinamento 
específico, é explicada pelas variáveis concentração e crescimento do 
produto. Dessa forma, esses resultados constituem-se em significativa 
evidência complementar de que a própria dinâmica do processo de 
crescimento concorre para acentuar transitoriamente a desigualdade 
de salários. 

Posteriormente, baseados nos resultados anteriores que identifi
cam as forças subjacentes à formação dos desníveis de remuneração 
entre as atividades componentes do setor urbano, agregamos os 28 
sub setores em três grandes segmentos. O primeiro deles é compreendi· 
do pelos subsetores mais dinâmicos e que registram maiores graus de 
concentração industrial. Em contraste, reunimos num setor os 
subsetores tradicionais, caracterizados como aqueles que crescem mais 
lentamente, não sofrem mudanças tecnológicas intensas e que, no caso 
brasileiro, parecem ser mais competitivos, uma vez que é relativamente 
menor a ccncentração industrial. Finalmente, o setor intermediário foi 
composto por subsetores que têm apresentado rápido crescimento, 
porém menos concentrados, e em que a adoção de inovações se 
processa com menor rapidez do que no setor mais moderno. 

Os dados relativ<ll à qualidade da força de trabalho, salários reais 
e suas respectivas mudanças ao longo do tempo sugerem a relevância 
da classificação adotada, pois, qualquer que seja a variável considera· 
da, as disparidades intersetoriais são flagrantes. 

Por exemplo, a taxa anual de crescimento dos salários mensais, 
em termos reais, no setor mais moderno foi da ordem de 11,4% contra 
8,6 no tradicional. Da mesma forma, enquanto 27% dos empregados 
no pimeiro em 1973 possuíam pelo menos o curso colegial 
incompleto, no último esSa parcela representava somente 4%. 
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As variáveis associadas ao capital humano explicam maiores 
parcelas da variância dos rendimentos quando passamos do setor 
tradicional (26%) para o mais moderno (56%). O impacto da 
escolaridade sobre os salários e sua contribuição marginal são também 
sistematicamente maiores nesses setores. Assim, esses resultados 
confirmam que, num ambiente econômico mais dinâmico e sofistica
do, os investimentos em capital humano e em especial os investimen
tos em educaçãQ formal se tornam os principais determinantes da 
produtividade do indivíduo e, conseqüentemente, de sua remunera
ção. 

Por outro lado, o efeito parcial sobre os salários e a contribuição 
marginal do tempo de experiência no emprego corrente se comportam 
de maneira semelhante, ou seja, suas magnitudes são crescentes com o 
grau de modernização do setor. Esse último resultado sugere, assim, a 
maior importância relativa do treinamento específico nos subsetores 
tecnologicamente mais desenvolvidos e mais concentrados. 

Em seguida, analisamos os efeitos da mobilidade entre empregQs 
sobre o comportamento dos salários. Os resultados obtidos demons
tram que o aumento de nível salarial devido à mobilidade é tanto 
maior quanto mais dinâmico for o mercado de trabalho. Em 
contrapartida, mudanças constantes de empregos contribuem para 
amortecer o crescimento dos rendimentos ao longo da experiência, à 
medida que for mais significante a parcela de conhecimentos 
específicos à firma exigida do trabalhador. 

Verificamos que uma componente relevante da remuneração da 
mão-de-obra consiste nas complementações monetárias aos salários 
mensais, que representam gratificações de estímulo à produtividade, 
comissões por exercicio de funções especiais ou cargos de chefia etc. 
Tais rendimentos contribuem para aumentar em cerca de 10% a renda 
mensal e beneficiam, em 1973, por exemplo, 55% da força de 
trabalho. No setor moderno, esses adicionais aos salários são relativa
mente mais elevados, alcançando, em 1973, em termos nominais, valor 
médio de Cr$ 343, e atingem maior proporção de empregados, cerca 
de 69% nesse ano. Ao mesmo tempo, sua distribuição entre os 
indivíduos beneficiados é bastante desigual, concorrendo, assim, para 
exacerbar o grau de desigualdade da renda dos assalariados. 

As diferenças de investimentos em capital humano explicam 
uma fração relativamente pequena das diferenças de complementação 
aos salários na amostra constituída por seus beneficiários, cerca de 
12%. No setor mais moderno, essa parcela é mais elevada (32%, por 
exemplo, em 1973), mas bastante reduzida no tradicional, apenas 3%. 
Fn.tretanto, a evidência importante consiste na constatação da 
influência sistematicamente significativa exercida pela escolaridade em 
todos os segmentos do mercado. Desse modo, obtém-se suporte 
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adicional à noção básica da teoria do capital humano de que a 
capacidade para desempenhar tarefas mais complexas, adquirida pela 
educação, é que se constitui no fator relevante para a determinação da 
remuneração do trabalho. 

O exame dos perfIs salariais permite observar a queda mais 
sensível dos rendimentos dos indivíduos com maiores níveis de 
escolaridade (com curso superior e colegial) após 26-27 anos de 
experiência, correspondendo à faixa etária de 45-50 anos. As 
mudanças nas qualifIcações necessárias para o aproveitamento ótimo 
do estoque de capital físico moderno, próprios da dinâmica do 
processo de crescimento, são os principais responsáveis por esse fato, o 
que mostra a dificuldade de ajustar a priori a oferta de mão-de-obra de 
diferentes qualidades à demanda. 

Outro aspecto dado a conhecer pela análise desses perfIS é a 
existência de tendência mais defmida à complementaridade entre 
educação e treinamento nos setores onde é maior o grau de 
sofISticação tecnológica. Esse fenômeno vai repercutir na obtenção, 
pelos que possuem níveis mais altos de educação formal, de taxas de 
variação dos salários por ano adicional de experiência relativamente 
mais elevadas do que as alcançadas pelos demais indivíduos, exatamen
te nesses setores mais modernos. 

A análise específica de distnbuição dos salários revela considerá
vel aumento de sua variância (logarítmica) entre 1969 e 1973, da 
ordem de 27%. Para a obtençã'o desse resultado, verificou-se que a 
mudança na desigualdade dentro dos subsetores teve influência 
predominante. Como já mencionamos anteriormente, proporções 
signifIcativas da desigualdade dos rendimentos dentro de cada subsetor 
8[0 explicadas pelos diferenciais de investimentos em capital humano. 

O passo seguinte foi investigar as diferenças de desigualdades 
entre subsetores mediante um modelo derivado a partir da funçãO" 
salário, em que a variância dos logs dos rendimentos em cada sub setor 
é relacionada às distribuições dos anos de escolaridade e experiência e 
à correlação entre essas variáveis para a força de trabalho empregada. 

Nos dois períodos, parcelas ponderáveis das diferenças de 
desigualdade são explicadas por esse modelo: 68% em 1969, e 65% 
em 1973. A dispersão dos anos de escolaridade, que se constitui em 
reflexo do conteúdo tecnológico das fJmlas, é a variável cujo impacto 
sobre a desigualdade relativa e significância é maior e também cujo 
coeficiente é o mais estável entre todas as outras variáveis do modelo. 

Comprova-se, também, que as diferenças entre sub setores de 
acréscimos de desigualdade foram diretamente influenciadas por 
variáveis associadas ao capital· humano. De fato, as variações na 
dispersão dos anos de escolaridade e nas taxas de retorno em educação 
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do positivamente correlacionadas aos aumentos de desigualdade e 
explicam 55% de suas diferenças entre subsetores. 

Por último, proéuramos avaliar o verdadeiro significado do 
aumento da desigualdade de salários relativos, ocorrido durante o 
período analisado. 

O acréscimo significativo e generalizado de renda real, sugerido 
pela evolução dos salários médios reais por subsetor e por nível de 
educação, parece confJgUrar uma situação inteiramente distinta, em 
termos de implicações para o bem-estar da sociedade, de outra em que 
o aumento de desigualdade se dá pelo empobrecimento absoluto de 
determinado grupo da população. Por outro lado, a evidência obtida 
indica que, simultaneamente ao aumento de desigualdade, amplia
ram-se de forma significativa as oportunidades de mobilidade social. 

Um indicador extremamente relevante do impacto social posi
tivo das mudanças no mercado de trabalho associadas ao crescimento 
econômico constitui-se na evolução da parcela de empregados cujos 
rendimentos ultrapassam o valor do maior salário mínimo fixado no 
País_ Embora o salário mínimo tenha-se elevado entre 1969 e 1973, 
em termos reais, em 8%, essa proporção passou, no mesmo período. 
de 76 para 84%. Ainda mais significativa foi a constatação de que esse 
aumento se verificou em todos os subsetores urbanos considerados. 
até mesmo naqueles onde o emprego de mão-de-obra não-qualificada é 
relativamente mais intenso, como nas indústrias de madeira. mobi
liário, construção civil etc. 

É relevante também destacar que a elevação de salários foi 
acompanhada por uma acentuada expansão do emprego. A esse 
respeito, o exame das características dos indivíduos que ingressaram 
no mercado de trabalho urbano durante a fase de boom econômico 
nos permitiu obter poderosa evidência adicional referente à ocorrência 
simultânea de aumento de desigualdade e de ampliação de oportuni
dades de mobilidade social. 

Os dados revelam que esse grupo de trabalhadores encontrava-se 
mais bem preparado para operar numa economia moderna na medida 
em que seu nível de escolaridade é bem mais elevado do que o dos mais 
antigos. Como reflexo dos benefícios oferecidos pelo maior dina
mismo do mercado de trabalho. a taxa média de retorno aos seus 
investimentos em educação formal é de aproximadamente 26'7r. 
significativamente maior do que a estimada para o total da f orça de 
trabalho com dados referentes a 1973. 

Em conseqüência do maior volume de investimentos em 
educação e de sua rentabilidade mais alta. o grupo de novos 
trabalhadores recebia, em 1973. salário médio mensal bastante 
superior ao dos demais. Cr$ 1.640 contra Cr$ 812. em termos 
nominais. Por outro lado. a desigualdade dos salários desse contin-
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gente de empregados era cerca de 30% maior do que a observada para 
o resto da força de trabalho. Dessa forma, esses resultados vêm indicar 
que a maior complexidade da estrutura ocupacional contribui para 
piorar a distribuição de salários ao mesmo tempo em que salientam a 
importância da acumulação de capital humano como instrumento de 
ascensão social numa economia em desenvolvimento. 

A evidência obtida ao longo deste trabalho sugere que o 
aumento de desigualdade de rendimentos se constituiu em reflexo 
direto da aceleração do crescimento econômico, dado o descompasso 
entre a expansão, a taxas elevadas, da demanda por mão-de-obra 
qualificada e a lenta reação da oferta, denotando assim seu caráter 
transitório. 

Todavia, nada se pode antecipar quanto ao período de tempo 
necessário ao ajustamento do mercado e, portanto, para que comecem 
a se manifestar melhorias na distribuição de salários. 

Por um lado, a própria elevação da rentabilidade esperada dos 
investimentos em capital humano, ao produzir estímulos a um 
considerável aumento de seus fluxos, contribui para atenuar os 
desequihbrios existentes. Em contrapartida, torna-se necessário re
conhecer que, em contraste à magnitude desses fluxos, é ainda 
reduzida a dimensão do estoque de capital humano existente no Brasil 
em relação às exigências da moderna tecnologia e suas contínuas 
mudanças. 

Além disso, o aumento da população a taxas ainda altas, em 
relação a padrões internacionais, e a ausência de um processo mais 
amplo de adaptação de tecnologia à escassez relativa de fatores de 
produção no Brasil são alguns dos fatores que nos levam a crer que 
aumentos de desigualdade de renda poderão continuar a acompanhar 
o processo de crescimento durante razoável período de tempo. 
Entretanto, julgamos mais importante a comprovação de que as 
transformações sofridas pela economia brasileira têm contribuído para 
criar uma extensa gama de oportunidades de mobilidade social. 
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ANEXO 

Tabela adicional 

Tabela 1 
Coeficientes de correlação simples entre anos 

de escolaridade e de experiência 

Sub setores 1969 1973 

Extração vegetal -{),0760 -{),2234 
Mineração -{),1419 -{),1728 
Alimentos -{),2014 -{),1995 
Bebidas -{),1542 -0,2114 
Fumo -{),3773 -0,3960 
Têxtil -{),1243 -{),2346 
Calçados e vestuário -{) ,1381 -{),2316 
Madeira -{),1164 -{),1304 
Mobiliário -{),1230 -{),1772 
Papel -{),2174 -0,1203 
Gráfica -{),1852 -{) ,2560 
Couros -{),2105 -{),2111 
Borracha -{),2663 -{) ... 2560 
Química -0,2731 -{),3070 
Petróleo -{),4978 -{),4945 
Plásticos -0,1541 -{),1642 
Materiais não-metálicos -0,1642 -{),2258 
Metalurgia -{),2207 -{),2492 
Mecânica -0,2207 -0,2209 
Veículos -{),1989 -{),2538 
Construção civil -{),1125 -{),1493 
Energia elétrica -{),3065 -{),4886 
Comércio -{),2236 -0,2363 
Instituições financeiras -{),3253 -{),3591 
Transportes -{),1604 -0,1925 
Comunicação -{),2375 -{),3300 
Educação e saúde -0,2508 -0,4003 
Diversos -0,2568 -0,2816 
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