
1 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E 

FINANÇAS 

 

 

 

Isabela Freire de Andrade Pinto 

 

 

 

EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE DE RENDA NO 

BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2017 

  



2 
 

Isabela Freire de Andrade Pinto 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE DE RENDA NO 

BRASIL 

 

 

 

 

 

Dissertação para obtenção do grau de mestre apresentada à 

Escola Brasileira de Economia e Finanças 

Área de Concentração: Desigualdade de Renda e Educação 

Orientador: Fernando de Holanda Barbosa Filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2017 

  



3 
 

Isabela Freire de Andrade Pinto 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE DE RENDA NO 

BRASIL 

 

 

 

 

Dissertação para obtenção do grau de mestre apresentada à 

Escola Brasileira de Economia e Finanças 

 

Aprovado em: 

 

Pela Comissão Organizadora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2017 

  



4 
 

 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico essa dissertação à minha família 

que sempre acreditou em mim e nunca mediu 

esforços para me ajudar na realização dos meus 

sonhos. 

  



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Fundação Getúlio Vargas por me fornecer pensamento crítico diante da situação 

econômica que vivemos no Brasil hoje. 

Ao meu orientador Fernando de Holanda Barbosa Filho por me guiar e me ajudar 

bastante nessa conclusão de curso. 

À minha família por ter me proporcionado a ingressão no mestrado e sempre me apoiar 

nas minhas escolhas de vida. 

  



7 
 

 

RESUMO 

Neste estudo, buscamos entender em qual grau a educação pode afetar a desigualdade de 

renda no Brasil. Analisamos a nível estadual o índice de Gini, levando em consideração 

a média de anos de escolaridade, a desigualdade educacional e o percentual de ingressão 

em cada segmento de ensino em cada período. Desenvolvemos o índice de Gini 

Educacional para refletir a desigualdade educacional e controlamos as regressões para 

outras variáveis que também afetam a desigualdade como o salário mínimo, o grau de 

informalidade e a taxa de desemprego. Estimamos quatro modelos diferentes em dados 

de painel: Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios, Mínimos Quadrados Ponderados e Estimador 

Entre-Grupos. Os resultados obtidos demonstram que a educação possui impacto sobre a 

desigualdade de renda. A ingressão nos segmentos de ensino, especialmente o Ensino 

Médio possui um efeito maior e estatisticamente significativo na redução da desigualdade 

de renda, em três modelos. Por fim, concluímos que a educação afeta a desigualdade de 

renda no Brasil e o aumento de 1% da população com Ensino Médio completo, gera uma 

queda no índice de Gini de 0,003 p.p. 

 

ABSTRACT 

In this study, we seek to understand the degree in which education can affect income 

inequality in Brazil. We analyzed the Gini index at state level, taking into account the 

average years of schooling, educational inequality and percentage of enrollment in each 

educational stage. We developed the educational inequality index and we insert control 

variables as the minimum wage, informality and unemployment rate. We estimated four 

models in panel data: Fixed Effects, Random Effects, Weighted Least Squares and Cluster 

Estimator. The results show that education generates a significant impact on the income 

inequality. The enrollment in High School has a greater, and also statistically significant 

effect, on the income inequality in three models. Finally we conclude that education 

affects income inequality in Brazil and the increase of 1% of the population with complete 

secondary education, drops the Gini index by 0,003 p.p. 
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1. Introdução 
 

O processo de queda mais acentuada da desigualdade de renda no Brasil, que 

começou nos anos 901, vem sendo acentuado nos últimos anos, alcançando seu menor 

nível em 3 décadas2. Isso contribui para a redução da pobreza e extrema pobreza no país, 

uma vez que um declínio na desigualdade só ocorre quando a renda média dos mais 

pobres cresce mais rapidamente quando comparada com a renda média nacional. No 

entanto, apesar dos avanços recentes, o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do 

mundo e o declínio da desigualdade de renda é então, fundamental. 

Uma questão chave que afeta a maximização de utilidade proposto pela Economia 

do Bem-Estar, e que pode afetar a igualdade em uma sociedade, é a Educação. Solow, em 

seu modelo, mostrou a ligação de longo prazo entre o desenvolvimento econômico e a 

educação através da análise de capital humano. O capital humano é considerado, por sua 

vez, o principal determinante da desigualdade salarial3 e a relação entre desigualdade de 

renda e educação pode se dar pelo valor monetário que se atribui a cada ano adicional de 

escolaridade no mercado de trabalho. 

O debate sobre a desigualdade no Brasil começou a despertar grande interesse 

quando o Índice de Gini (índice que mensura a desigualdade em um país e varia de 0 a 1, 

sendo 0 a perfeita igualdade e 1 a perfeita desigualdade) cresceu muito nas décadas de 

1970, saindo de 0,49 para 0,574, permanecendo constante na década de 80, mas voltando 

a cair recentemente. O Índice de Gini, declinou de 0,596 para 0,518 entre 2001 e 2014, o 

que representa uma queda de 13%. Boa parte da iniquidade de renda associa-se à 

dispersão de salários, que representam cerca de 80% da renda dos indivíduos5. Apesar do 

declínio da desigualdade de renda no Brasil, o país ainda é um dos mais desiguais, 

tornando esta, uma questão chave para a agenda futura do país. 

A queda da desigualdade é de suma importância para o país, tanto para a melhora 

na geração de oportunidades e para a promoção de uma maior igualdade de condições, 

como também e principalmente na melhora das condições de vida dos menos favorecidos. 

Esse estudo, se propõe a entender como a variável educação contribui para a desigualdade 

                                                           
1 Barros et al (2010) 
2 Barros et al (2010) 
3 Tavares (2008) 
4 Langoni (1973) 
5 Tavares (2008) 
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através da análise de como observações relacionadas à educação podem variar o índice 

de Gini. 

Este trabalho será dividido em cinco sessões, incluindo essa introdução. A 

segunda sessão deste trabalho trata de uma revisão de literatura geral sobre o tema; onde 

é abordado o conceito dos coeficientes de Gini e de Gini Educacional e as variáveis que 

afetam a desigualdade de renda no Brasil em específico a educação; a terceira sessão 

explica os dados utilizados na pesquisa; a quarta sessão define a metodologia e as análises 

feitas, e por fim, a quinta sessão conclui o trabalho e sumariza as principais considerações. 
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2. Revisão de Literatura 
 

 A busca por entender uma relação entre desigualdade de renda e educação sempre 

esteve presente na literatura, a educação é defendida como uma forma de conter a 

desigualdade à medida que seria responsável por gerar maiores oportunidades para 

indivíduos. A literatura em geral defende uma relação positiva entre educação e queda na 

desigualdade, principalmente através do papel que a escolaridade desempenha no 

rendimento do trabalho do indivíduo.  

Economistas adentraram o tema do capital humano, o investigando como um 

fenômeno microeconômico. Schultz, em 1960, introduziu e quantificou uma teoria que 

considerava a escolha pela educação como um investimento. Mais tarde, Becker também 

teorizou e refinou as decisões microeconômicas acerca da educação, e suas consequências 

para o trabalhador. A estimação do efeito marginal da educação no salário é feita através 

da formulação elaborada por Mincer em 1958 A motivação de Mincer era entender a 

desigualdade entre as rendas observadas, que tinham uma distribuição assimétrica. 

Mincer explicou a assimetria da distribuição de renda baseando-se em duas hipóteses: 

todas as pessoas seriam idênticas em relação à habilidade e os diferenciais de salários (por 

conta de uma escolaridade maior) compensam os custos de obter maior educação6. 

No Brasil, Langoni (1973) foi um dos precursores em aferir a contribuição da 

educação nas diferenças individuais de renda; em seu estudo ele analisa que a variável 

educação explica 1/3 do valor da renda de um indivíduo e pessoas com nível superior 

completo tem um aumento de mais de 50% na sua renda, enquanto analfabetos 

permanecem com sua renda inalterada. Já Barros e Mendonça (1995) analisam os tipos 

de desigualdades existentes e, em específico, como a educação pode afetá-las através do 

papel do indivíduo no mercado de trabalho. 

Já Barros e Mendonça (1995) defendem que a contribuição da educação para a 

desigualdade é função de dois fatores. Primeiro, depende do nível de desigualdade 

educacional, mas também é dependente de como o mercado de trabalho valoriza cada ano 

adicional de escolaridade. Desse modo, quanto mais alto for esse valor, maior será a 

desigualdade salarial associada a cada nível de desigualdade educacional 

                                                           
6 Barbora Filho e Pessôa (2010). 
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Para Menezes Filho (2014) o problema da desigualdade educacional brasileira se 

explica principalmente pela baixa taxa de alunos que concluem o Ensino Médio e migram 

para o Ensino Superior. No entanto, entre os indivíduos pobres o problema é ainda mais 

estrutural: mesmo quando comparado com países como Zimbábue, Uganda, Camarões e 

Tanzânia, que são países africanos com sérias dificuldades políticas e econômicas, o 

Brasil possui uma taxa de frequência escolar menor. O grande desafio do país é inserir e 

manter os alunos de famílias pobres na escola. Em outra pesquisa, Menezes Filho (2007) 

também concluiu que o trabalhador mediano com Ensino Superior Completo recebe 3 

vezes mais que o trabalhador mediano com Ensino Médio Completo e 6 vezes mais que 

o trabalhador mediano com Ensino Fundamental Completo. Isso acaba por agravar a 

desigualdade de renda já existente no país. 

Nossa contribuição aqui será entender se houve de fato uma melhora na 

desigualdade educacional do país e em qual proporção essa desigualdade pode afetar a 

desigualdade de renda nos estados brasileiros. Além disso vamos também tentar entender 

como a escolaridade média e como a ingressão em cada segmento de ensino pode afetar 

o índice de Gini.  

Nesta revisão de literatura começaremos revisando o conceito dos índices de Gini 

e Gini Educacional, depois iremos conferir as variáveis que afetam a desigualdade no 

Brasil e como a educação atua nesse âmbito. 

2.1. Coeficientes de Desigualdade de Renda e de Desigualdade 

Educacional 

 

2.1.1. Índice de Gini 

 

Quando estudamos desigualdade, não podemos deixar de olhar para o Índice de 

Gini. Esse índice foi desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini para refletir 

distribuições diferentes, embora seja comumente utilizado na distribuição da 

desigualdade de renda de uma região (ou país). O índice varia de 0 a 1, sendo 0 a 

distribuição perfeita e 1 a maior concentração possível (onde 1 pessoa receberia todo o 

rendimento enquanto as demais não receberiam nada). Abaixo desenvolvemos um gráfico 

que reflete a trajetória desse índice no Brasil nas últimas décadas. É fácil notar que o país 

percorria uma tendência de crescimento da desigualdade até meados dos anos 90, e essa 
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tendência passa a se inverter a partir do início dos anos 2000, quando começamos a 

presenciar uma queda no índice.  

Figura 1 - Índice de Gini no Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do IBGE 

Comparativamente é possível ver que o oposto ocorre com o gráfico do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em consideração o acesso da população ao 

conhecimento e educação, relacionando-o com um padrão de vida decente. Para o cálculo 

do IDH, é feita a média geométrica dos seguintes índices: expectativa de vida ao nascer; 

índice de educação (considerados a taxa de escolarização e analfabetismo) e índice de 

renda (calculada pelo PIB per capita e medida em dólar).  

Figura 2-IDH Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados da ONU 
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2.1.2. Índice de Gini Educacional 

 

O Índice de Gini educacional utiliza-se da mesma metodologia para o cálculo do 

índice de Gini para renda, mas é baseado em anos de escolaridade médio e não em renda. 

É utilizado para estimar a desigualdade educacional, discernindo as tendências em 

desenvolvimento social através da escolaridade ao longo do tempo. Neste trabalho, 

desenvolvemos o índice de Gini Educacional com o uso da média de anos de escolaridade 

calculando-o a partir da área da Curva de Lorenz (neste caso, a curva de Lorenz para 

Educação). A Curva de Lorenz é vista com mais detalhes mais à frente. 

Equação 1: Índice de Gini Educacional 

IG = 1 − 2 ∫ 𝐿(𝑝)
1

0
𝑑𝑝 

Figura 3 - índice de Gini e Gini Educacional 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 

No gráfico, comparamos o índice de Gini brasileiro com o índice de Gini 

educacional do país e podemos ver que em 2003 ambos refletiam uma forte desigualdade 

tanto de anos de estudo como de renda na população, mas o Gini educacional obteve uma 

queda muito mais expressiva ao longo dos anos que o Gini de renda, queremos entender 

o quanto essa queda na desigualdade educacional de fato contribuiu para a queda na 

desigualdade de renda. 

Langoni (1973) demonstrou que o crescimento da desigualdade no Brasil era uma 

consequência direta da lenta expansão do sistema educacional. Mais que isso, ressaltava 
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que o combate à desigualdade requereria, necessariamente, uma expansão acelerada do 

sistema educacional. Entre 1995 e 2005, tivemos uma expansão educacional acelerada e 

o progresso educacional nos últimos dez anos foi mais de duas vezes o observado nos dez 

anos anteriores7. Mais recentemente, a desigualdade de renda também começou a 

declinar. 

2.2. Um Retrato da Desigualdade de Renda Hoje no Brasil 
 

O Brasil é um dos países mais desiguais em termos de renda do mundo todo, 

somos mais precisamente, a terceira nação mais desigual8. No entanto, o país vem 

evoluindo aos poucos, como podemos ver na tabela abaixo. Analisando dados do IBGE 

de décimos de rendimento domiciliar per capita brasileiro em 2015, vemos que o 10º decil 

da sociedade detém 41,2% da renda enquanto os 1º decil detém apenas 1,2% da renda. 

Em 2004 essa discrepância era ainda maior: os 10% mais ricos detinham 46% enquanto 

os 10% mais pobres apenas 1%. Na tabela podemos ver todos os decis da população com 

mais detalhes nos dois anos, e observar que de fato houve uma melhora na distribuição 

de renda: 

Tabela 1 - Distribuição de Renda Brasil 

   Acumulado 

decil 2015 2004 2015 2004 

1 1,2% 1,0% 1,2% 1,0% 

2 2,5% 1,9% 3,7% 2,9% 

3 3,5% 2,8% 7,2% 5,7% 

4 4,6% 3,7% 11,8% 9,4% 

5 5,9% 4,9% 17,7% 14,3% 

6 6,6% 5,9% 24,3% 20,2% 

7 8,3% 7,7% 32,6% 27,9% 

8 10,8% 10,4% 43,4% 38,3% 

9 15,3% 15,9% 58,7% 54,2% 

10 41,2% 45,9% 99,9% 100,1% 
 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do IBGE 

Barros et al (2006 e 2010) mostram que a razão dos 20% mais ricos sobre os 20% 

mais pobres vem caindo, o que indica uma queda na desigualdade de renda familiar per 

                                                           
7 Barros, Carvalho, Franco e Mendonça (2006) 
8 Dados do Banco Mundial para 2014 
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capita. Ao construirmos o gráfico da evolução da desigualdade, utilizando a mesma razão, 

conseguimos ver essa queda de forma mais explícita: 

Figura 4- Razão dos 20% mais ricos em relação aos 20% mais pobres 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do PNAD 

Em 2015, dado mais recente do PNAD anual, tivemos o menor Índice de Gini em 

40 anos9. Apesar da queda do índice, o Brasil ainda se encontra numa posição muito 

desfavorável (0,51). 

Quando analisamos o gráfico de Gini por região abaixo é possível ver uma queda 

gradual a partir dos anos 2000. Entre as regiões brasileiras, o Sul é a região que apresenta 

menor índice de Gini (0,45) enquanto a região Nordeste reflete o maior índice (0,52)10.  

                                                           
9 Dados da PNAD 
10 Dados tirados do IPEA 
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Figura 5 - Índice de Gini por Região Brasileira 

 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do PNAD 

Apesar da queda gradual do índice de Gini, os estados e regiões do país ainda são 

marcados por uma grande desigualdade resultante das diferentes trajetórias histórico-

culturais de cada região. Durante a década de 60, apenas 3 estados possuíam PIB per 

capita maior que o PIB per capita médio do país: SP, RJ e RS, refletindo a já estrutural 

desigualdade brasileira, uma vez que os outros 24 estados brasileiros se encontravam 

abaixo desta média. Ainda na mesma década, dentre os 10 estados mais pobres, 9 estavam 

na região Nordeste enquanto que dentre os 5 estados mais ricos, 3 estavam no Sudeste. 

Esse quadro mudou na década de 90, quando um maior número de estados já 

compartilhava uma renda per capita maior que a média do país. Hoje, ao compararmos o 

estado mais pobre (Piauí) com o estado mais rico (São Paulo), apesar do renda per capita 

do segundo ser aproximadamente 6 vezes maior que o do primeiro, o Piauí cresce a taxa 

de 3% a.a desde 1960, enquanto São Paulo a uma taxa de 2% a.a11. 

  

                                                           
11 Dados retirados do IBGE. 
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2.2.1. Outras variáveis que afetam a desigualdade de renda 

 

É sabido que a redução da desigualdade do país é fruto de uma série de fatores, 

sendo o processo iniciado com o fim da hiperinflação12. Dentre os fatores, a adoção de 

novos programas de transferência de renda como o Bolsa Família e a política de 

valorização do salário mínimo, assim como uma melhora no quadro educacional do país 

e do mercado de trabalho. 

O salário mínimo, mais que triplicou quando comparamos 2003 com 2014 e é uma 

importante referência do mercado doméstico. Em um país desigual como o Brasil, a 

elevação do salário mínimo possui um grande impacto sobre os mais pobres, pois atrela 

grande parte dos benefícios sociais (efeito direto). Além disso, o salário mínimo também 

tem um efeito indireto (por ser uma referência para trabalhadores menos qualificados no 

mercado de trabalho) sobre a desigualdade de renda13. 

Figura 6 - Salário Mínimo Nominal e Real - Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 

Como em outros países, uma parte considerável da desigualdade de renda 

brasileira está relacionada à desigualdade nos rendimentos do trabalho entre os indivíduos 

ocupados. Portanto, a análise da evolução da desigualdade de rendimentos do trabalho é 

um elemento fundamental para entender as mudanças na desigualdade de renda em geral. 

                                                           
12 Pereira, Veloso, Bingwen (2013) 
13 Pereira, Veloso e Bingwen (2013) 
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Pereira, Veloso e Bingwen (2013) mostram em seu estudo que 50% da queda da 

desigualdade de renda brasileira é explicada pela melhora no mercado de trabalho 

refletida principalmente pelo aumento do número médio de anos de estudo da população 

que contribuiu na queda do grau de informalidade no país, além de uma maior estabilidade 

macroeconômica, que estimulou a criação de novos postos de trabalho. Enquanto a queda 

no desemprego gera uma renda para a população que antes se encontrava desempregada, 

a queda na informalidade gera uma maior renda para trabalhadores que antes eram 

informais e agora estão formalizados. Para medir o grau de informalidade do país 

utilizamos aqui a terceira definição do IPEA: (empregados sem carteira + trabalhadores 

por conta própria) / (trabalhadores protegidos + empregados sem carteira + trabalhadores 

por conta própria + empregadores). 

Figura 7- Grau de Informalidade 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ipea 

A queda da informalidade reduz a desigualdade de renda do trabalho à medida que 

aumenta o salário pago à porcentagem da população formalizada em relação à população 

informal14. 

A elevação da escolaridade média, também teve impacto no mercado de trabalho 

através da geração de melhores salários. A estrutura de mercado no Brasil possui escassez 

de capital humano e a melhora na média de anos de estudo da população como um todo, 

ajudou a preencher esse gap na força de trabalho. 

                                                           
14,Pereira, Veloso e Bingwen (2013)  
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2.3. Educação como Influenciadora na Desigualdade de Renda 

 

2.3.1. O Recente Aumento nos Gastos em Educação e na Média de Anos de Estudo 

 

O Brasil vem aumentando o percentual de investimento em educação nos últimos 

anos. Na tabela abaixo as siglas EB, EI, EF1, EF2, EM e ES representam respectivamente 

Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano), Ensino 

Fundamental 2 (do 6º ao 9º ano), Ensino Médio e Ensino Superior. A Educação Básica é 

formada pelo Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Podemos ver que o país que investia 

4,5% do PIB em 2004, agora destina 6% do PIB para investimento em educação. A 

educação básica recebe hoje aproximadamente 82% do investimento total em educação, 

sendo 18% para o Ensino Médio. 

Tabela 2 - Investimento Público Total em Educação (%) 

 

Fonte Inep 

De acordo com dados do Banco Mundial foi a partir de 2003 que o país também 

começou a aumentar a porcentagem dos gastos totais da União direcionados para a 

educação, elevando a porcentagem do PIB brasileiro que é gasta em educação. 

Ano Total EB EI EF 1 EF 2 EM ES
2000 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9

2001 4,7 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9

2002 4,7 3,8 0,3 1,6 1,3 0,5 1

2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9

2004 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,8

2005 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,9

2006 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8

2007 5,1 4,2 0,4 1,6 1,5 0,7 0,9

2008 5,3 4,4 0,4 1,7 1,6 0,7 0,8

2009 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9

2010 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9

2011 5,8 4,8 0,5 1,7 1,6 1 1

2012 5,9 4,9 0,6 1,7 1,5 1,1 1

2013 6 4,9 0,6 1,6 1,5 1,1 1,1

2014 6 4,9 0,7 1,6 1,5 1,1 1,2
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Figura 8 - Gasto com Educação Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados do Banco Mundial 

É interessante notar que, neste mesmo período, a porcentagem de pessoas com 

mais de 11 anos de estudo no país, mais que dobrou, enquanto a taxa de pessoas sem 

instrução alguma ou com menos de um ano de estudo, apresentou uma tendência de queda 

constante15.  Quando fazemos uma análise mais micro e olhamos as regiões brasileiras, 

podemos ver que de modo geral, nos últimos 10 anos, houve um aumento na média de 

anos de estudo na população com mais de 25 anos. Entretanto, a região Nordeste continua 

a ser aquela cuja população possui menor média de anos de estudo do país: em 2004 era 

quase 5 e depois de 10 anos passou para 6,6, anos de estudo na média. Apesar do Nordeste 

estar abaixo do ranking de educação comparado com as demais regiões, foi a região que 

obteve a maior melhora nesse período. 

Figura 9 - média de anos de estudo da população > 25 anos 

 

Fonte: Elaboração própria com uso de dados da PNAD 

                                                           
15 Dados da PNAD 
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Ao analisarmos os dados de nível de ensino da população brasileira com mais de 

25 anos como um todo, vemos que houve uma melhora significativa no país em dez anos 

para cá. Em 2004, 16% das pessoas com mais de 25 anos não possuíam nenhum grau de 

instrução, esse número caiu para 11% em 2015. Já o número de pessoas com mais de 25 

anos que possuía nível superior completo no Brasil era de apenas 8% em 2004, enquanto 

em 2015 esse número subiu para 14%. Ao analisarmos os dados por região, vemos 

novamente que a região Nordeste é a região com a menor porcentagem de pessoas com o 

superior completo em 2004 (4,7%) e apesar de ter melhorado em 2015 (subindo para 

8,3%), a região continua sendo a pior dentre as regiões brasileiras. O mesmo acontece 

com a região Sudeste, que mais uma vez permanece no topo do ranking da educação: em 

2004 tinha 10,2% da população com mais de 25 anos e diploma de ensino superior, e 

2015 esse percentual já era de 16,3%.  

Menezes Filho (2001) defende que o problema da desigualdade de escolaridade 

se explica pela baixa mobilidade de indivíduos com Ensino Médio para o Ensino Superior 

(até completar este último). Como dito acima, o Brasil é um dos piores países no mundo 

em termos de taxa de conclusão de Ensino Médio e essa situação piora ainda mais entre 

os indivíduos de menor renda. Com os dados da PNAD, podemos ver que há um claro 

desfalque entre a porcentagem da população que concluiu o Ensino Médio para a 

porcentagem da população que concluiu o Ensino Superior. 

Figura 10 - % da população > 25 anos por segmento de ensino 

 

Fonte: Elaboração própria utilizando dados da PNAD 
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Figura 11 - % da população por segmento de ensino ao longo do tempo 

 

Fonte: Elaboração própria utilizando dados da PNAD 

Por outro lado, a parcela da população com ensino fundamental incompleto vem 

caindo ao longo do tempo, enquanto a parcela da população com ensino médio e ensino 

superior completo vem crescendo. 

2.3.2. Valorização da Educação pelo Mercado de Trabalho 

 

Barros et al (2007) defendem que a desigualdade educacional gera desigualdade 

salarial quando o mercado de trabalho valoriza em graus diferentes a educação dos 

trabalhadores. Isto é, designando um valor monetário maior para aqueles trabalhadores 

com maior nível educacional (refletido em anos de estudo) e um valor monetário menor, 

para aqueles trabalhadores com menor nível educacional. Em suma, desigualdade renda 

é dependente também de qual valor o mercado de trabalho atribui a cada ano adicional de 

escolaridade do trabalhador.  

Quando analisamos dados do mercado de trabalho providos pelo IBGE, vemos 

que apenas 5% da população economicamente ativa (PEA) que possui nível de ensino 

Superior Completo, encontra-se desempregada, esse número sobe para 13% quando a 

analisamos a PEA com apenas o Ensino Fundamental completo. Isso reflete diretamente 

a valorização da educação pelo próprio mercado de trabalho. Outros dados do IBGE, 

como o rendimento-hora pago pelo mercado por ano de estudo, também nos mostram que 

o mercado de trabalho brasileiro valoriza enormemente aqueles com mais de 12 anos de 

estudo (ou seja, que completaram o Ensino Médio). 
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Figura 12 - Rendimento-Hora por Ano de Estudo - Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria utilizando dados da PNAD 

Conforme Barros e Mendonça (2007) argumentam, qualquer expansão 

educacional contribui para a queda na desigualdade em renda do trabalho e, 

consequentemente em renda per capita. A medida que os trabalhadores com mais 

escolaridade recebem maiores salários, uma redução nas desigualdades educacionais, 

leva a redução na desigualdade salarial. A principal relação entre desigualdade e educação 

então diz respeito à redução dos diferenciais de rendimento entre trabalhadores com 

diferentes níveis educacionais, que é ampliado pela desigualdade educacional. À medida 

que trabalhadores com educação média ou superior se tornam menos escassos, o prêmio 

pela escolaridade mais alta diminui16. Isso quer dizer que a remuneração do trabalhador 

depende diretamente do nível de escolaridade do mesmo e cresce à medida que os anos 

de estudo são maiores, como podemos ver no gráfico acima. A remuneração do trabalho 

no país cresce em 21% por ano adicional de escolaridade superior, mas apenas 8% por 

ano adicional na segunda etapa do ensino fundamental.17
 

Em outro estudo, Barros et al (1995) defendem a educação como forma de conter 

a desigualdade através de como esta é percebida pelo mercado de trabalho, portanto é 

possível dizer que o mercado de trabalho, fator gerador de renda em uma sociedade, tem 

papel importante no desenvolvimento da desigualdade de renda, assim como a educação 

em si. Dentre os fatores que afetam a produtividade do trabalho e, consequentemente, a 

                                                           
16 Barros e Mendonça (2010) 
17 Barros e Mendonça (2010)  
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renda do trabalhador, a escolaridade é, sem dúvida, um dos mais significativos18. Uma 

parcela importante da queda da desigualdade está associada à melhoria no capital humano 

na força de trabalho e às reduções nas diferenças de remuneração por nível educacional.  

  

                                                           
18 Barros e Mendonça (2010) 
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3. Dados 
 

Vamos analisar como os fatores discutidos acima afetam o nível de desigualdade 

de renda brasileira. Para isso, utilizaremos os dados da PNAD (Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílio), desenvolvida e aplicada pelo IBGE nos âmbitos estaduais do 

país. Colhemos dados de Média de anos de Estudo da população, índice de Gini, Renda 

Domiciliar per capita, Salário Mínimo em termos reais, PIB estadual, Crescimento 

Econômico, Grau de Informalidade, Taxa de Desemprego, porcentagem da população 

com Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. Além disso desenvolvemos 

internamente o Índice de Gini Educacional para cada estado através do cálculo da área da 

curva de Lorenz para educação (especificada na próxima sessão). Todos os dados 

colhidos são referentes aos anos de 2003 até 2014, com exceção do ano de 2010 que foi 

ano de Censo. O ano de 2003 foi escolhido como inicial, por se tratar de um período de 

aprofundamento do declínio da desigualdade19 que permaneceu em queda até 2014 (dados 

mais recentes divulgados pelo IPEADATA).  

Abaixo segue a tabela das observações colhidas e utilizadas por siglas e 

descrições. 

Tabela 3- Descrição das Observações 

 

Para analisar o impacto da educação na desigualdade utilizamos as variáveis de 

anos de escolaridade médio, de desigualdade educacional, e de porcentagem da população 

                                                           
19 Viana e Salvato (2009) 

SIGLA Descrição

ANO Ano referente a observação (de 2003 à 2014)

ANOS_EST Média de anos de estudo

GINI Índice de Gini

GINI_EDUC Índice de Gini Educacional

RDPC Renda Domiciar per capita média

SALMIN Salário Mínimo Real

PIB PIB

CRESC Crescimento econômico

INFORM Grau de Informalidade

TX_DESEM Taxa de desemprego

EF % da população com até 7 anos de estudo

EM % da população com 8 a 12 anos de estudo

ES % da população com mais de 12 anos de estudo
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com Ensino Fundamental, Médio e Superior, para representar a educação nas diferentes 

especificações estimadas. Em paralelo vamos controlar para as demais variáveis que 

também podem afetar o índice de Gini, o salário mínimo, renda per capita, grau de 

informalidade e taxa de desemprego. A ideia principal é entender em qual proporção a 

desigualdade educacional, a escolaridade média e a conclusão de cada um dos segmentos 

de ensino podem afetar a desigualdade de renda. A análise será feita através do software 

de econometria denominado Gretl. 

  



30 
 

4. Metodologia 
 

Primeiramente iremos desenvolver a curva de Lorenz (gráfico que reflete a 

concentração de alguma variável definida na população) para renda e para a educação. 

Na Curva de Lorenz para educação, nós dividiremos a população em quintil de renda e 

analisaremos a média de anos de estudo para cada quintil 

Depois estimaremos regressões para a variável dependente GINI (o índice de 

Gini) com controle para as observações colhidas. Pretende-se então entender em qual grau 

a escolaridade (entendida como média de anos de estudo), a desigualdade educacional e 

a conclusão de cada segmento de ensino, afetam a desigualdade de renda. 

Segundo Salvato (2006), o método de cross-section apresenta limitações ao 

ignorar diferenças históricas específicas de cada região em suas respectivas trajetórias de 

crescimento, o que poderia gerar erros nos resultados estimados. Portanto, como 

alternativa, será utilizado o procedimento de dados em painel, uma vez que assim 

podemos considerar as particularidades contidas em cada estado. O método de dados de 

painel pode ser estimado tanto por Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios, Estimador entre-

grupos, quanto Mínimos Quadrados Ponderados (já que é comum a heteroscedasticidade 

em dados de corte empilhados). Vamos estimar por cada um dos modelos. 

4.1. Análise da Curva de Lorenz 
 

A Curva de Lorenz é uma curva de concentração e pode ser desenhada como um 

gráfico, sendo utilizada para representar distribuição relativa de uma variável. A análise 

da curva nos permite entender o grau de concentração de uma distribuição, no caso a 

renda e a educação, e concluir se ela apresenta um caráter progressivo ou regressivo sobre 

a desigualdade. Essa curva é um instrumento amplamente utilizado na literatura sobre 

desigualdade de renda, uma vez que ela foi desenhada pelo economista Max Lorenz para 

representar a mesma em um domínio (região ou país). O eixo horizontal reflete a 

concentração do mais pobre ao mais rico e o eixo vertical a proporção acumulada da renda 

retida. Matematicamente, a Curva de Lorenz pode ser definida de forma contínua por: 
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Equação 2 - Curva de Lorenz 

     

x

dXXXfpLxFp
0

1


,  para   1 ≤ p ≤ N 

Em que x é a variável de interesse, no caso a renda ou anos de escolaridade; F(x) 

corresponde à proporção da população com renda (ou escolaridade) menor ou igual a x; 

f(X) é a função de densidade de probabilidade de x; µ é a renda média (ou escolaridade 

média) da população; e L(p) é a Curva de Lorenz. 

4.1.1. Curva de Lorenz para Renda 

 

 Abaixo, desenvolvemos a Curva de Lorenz para cada região brasileira e 

comparamos a desigualdade de cada em 2014: 

Figura 13- Curva de Lorenz 2014 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 

A região Sul, como esperávamos, é a região que apresenta menor desigualdade 

uma vez que é a curva que se encontra mais perto da linha de igualdade.  
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Figura 14 - Curva de Lorenz Regiões 2003 vs 2014 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 

 Como é possível ver, há uma melhora na distribuição de renda brasileira e de todas 

regiões quando comparamos os dois anos. Para algumas regiões, como por exemplo o 

Sul, essa melhora da desigualdade é mais visível do que para outras (como o Norte, onde 

a curva de 2014 se distancia menos da de 2003).  
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A tabela abaixo nos mostra os dados de concentração de renda em uma forma mais 

detalhada regionalmente. 

Tabela 4 - Decis de Renda por Região 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 

 Aqui vemos de forma mais clara que atualmente o Sul é a região brasileira menos 

desigual. A parcela mais pobre da população (o primeiro decil) retém a maior proporção 

de renda (1,6%) quando comparamos com as demais regiões. Enquanto a parcela mais 

rica da população (o décimo decil) retém a menor proporção de renda (35,7%) de novo, 

comparando com as demais regiões. O oposto ocorre com o Nordeste. 

A tabela de variação abaixo foi desenvolvida para que possamos entender qual região 

obteve maior melhora percentual entre os dois anos. Em cores diferentes, foram 

destacadas as variações mais significantes. 

Tabela 5 - Concentração de Renda (% Variação 2014/03) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 

 Tivemos uma queda na concentração de renda pela parcela mais rica da população 

(décimo decil) em todas as regiões, destacado em laranja. Já para a segunda parcela mais 

rica da população (o nono decil), apenas as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (com 

destaque para essa última) refletiram uma queda na concentração de renda. Infelizmente 

Decil CO N NE S SE CO N NE S SE

1 0,9% 1,1% 0,8% 1,1% 0,9% 1,5% 1,3% 1,1% 1,6% 1,4%

2 2,0% 2,3% 2,0% 2,3% 2,1% 2,7% 2,6% 2,5% 3,1% 2,7%

3 2,8% 3,2% 2,8% 3,3% 2,9% 3,6% 3,5% 3,5% 4,2% 3,7%

4 3,6% 4,1% 3,6% 4,3% 3,9% 4,6% 4,6% 4,5% 5,4% 4,7%

5 4,6% 5,1% 4,6% 5,4% 4,9% 5,6% 5,6% 5,6% 6,3% 5,8%

6 5,8% 6,3% 5,8% 6,6% 6,1% 6,6% 7,0% 7,0% 7,6% 6,9%

7 7,4% 8,0% 7,5% 8,3% 8,0% 8,1% 8,8% 8,7% 9,2% 8,5%

8 10,1% 10,5% 10,1% 10,9% 10,8% 10,5% 11,1% 11,0% 11,4% 10,8%

9 16,2% 15,7% 14,9% 16,0% 16,3% 15,0% 15,8% 15,0% 15,6% 15,3%

10 46,7% 43,6% 47,9% 41,9% 44,1% 41,8% 39,6% 41,1% 35,7% 40,3%

2003 2014

Decil CO N NE S SE

1 65,7% 16,9% 35,1% 46,1% 51,0%

2 38,6% 11,4% 27,5% 32,2% 32,5%

3 31,5% 10,3% 25,3% 29,1% 25,5%

4 28,7% 11,6% 23,9% 26,0% 21,8%

5 22,2% 10,4% 22,7% 17,3% 16,4%

6 13,4% 10,7% 19,6% 15,2% 11,8%

7 10,3% 9,5% 16,6% 9,9% 5,7%

8 3,5% 5,7% 9,4% 4,3% 0,6%

9 -7,2% 0,8% 0,7% -2,2% -6,2%

10 -10,6% -9,0% -14,3% -14,8% -8,6%

% Var. 2014/2003
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as regiões Norte e Nordeste apresentaram um pequeno aumento na concentração de renda 

na segunda parcela mais rica da população. Quando olhamos para as parcelas mais pobres 

da população, vemos também um aumento na distribuição de renda significativo, 

principalmente na região CO. O Centro-Oeste foi a região que distribuiu mais renda 

(quando comparamos com o ano de 2003) não só para o primeiro decil, mas também para 

o segundo, terceiro e quarto decis. Isso quer dizer que parte da renda antes concentrada 

entre os 20% mais ricos, foi redistribuída para os 40% mais pobres nessa região.  

 Vendo a nível Brasil de forma consolidada: 

Tabela 6 - % Variação na Concentração de Renda Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD 

 O decil mais pobre da população brasileira passou a concentrar uma renda real 

aproximadamente 51% maior em 2014 do que em 2003. Na prática, uma porcentagem da 

população que antes recebia em torno de R$ 70,00 de renda real mensal, passa a receber 

em torno de R$ 165,00, apesar de ser uma melhora ainda é uma renda muito baixa. Já a 

parcela mais rica da população, perdeu aproximadamente 12% da renda apropriada em 

2003 – que foi redistribuída para as outras parcelas da população. 

4.1.2. Curva de Lorenz para Educação 

 

Em paralelo, vamos traçar agora a Curva de Lorenz para a desigualdade 

educacional em nível nacional. Nessa curva de Lorenz em específico, dividimos em 

quintil de renda a população e analisamos a média de anos de estudo de cada quintil, nos 

anos de 2003 e 2014 

  

decil 2003 2014 % Var

1 0,8% 1,2% 50,8%

2 1,8% 2,4% 36,4%

3 2,6% 3,4% 31,3%

4 3,5% 4,4% 26,3%

5 4,6% 5,6% 22,2%

6 6,0% 7,0% 16,0%

7 7,7% 8,5% 10,3%

8 10,6% 11,0% 4,0%

9 16,3% 15,6% -3,9%

10 46,2% 40,9% -11,5%
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Figura 15 - Curva de Lorenz para Educação 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE 

 Vemos que a desigualdade educacional diminuiu no país, ou seja, a média de anos 

de estudo entre as camadas mais pobres da população subiu de forma mais intensa do que 

a média de anos de estudo das camadas mais ricas da população (que já possui uma média 

de anos de estudo alta historicamente). A camada mais pobre da população obteve um 

aumento de 68% na média de anos de estudo (que saiu de 3,4 para 5,7), enquanto a camada 

mais rica da população obteve um aumento de 10% na média de anos de estudo (saindo 

de 10 para 11 anos de estudo).  

 Vamos estimar regressões para entender mais a fundo e empiricamente se essa 

melhora na distribuição de renda que vimos no país, com a queda da concentração que 

vem ocorrendo mais profundamente desde 2003, foi e vem sendo influenciada pela 

melhora na educação, através do aumento da média dos anos de estudo da população 

como um todo, mas principalmente a mais pobre. Nas regressões, vamos analisar também 

a influência do Gini Educacional e da conclusão de cada segmento de ensino 

(fundamental, médio e superior) na influência da queda da desigualdade de renda.  
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4.2. Estatísticas Descritivas 

 

Primeiramente nós vamos extrair as estatísticas descritivas, assim como a matriz 

de correlação, de cada uma das variáveis observadas para fazermos uma análise inicial.  

Tabela 7 - Estatísticas Descritivas 

 

Fonte: Elaboração própria através do programa Gretl com dados da PNAD 

Tabela 8 - Matriz de Correlação das Variáveis observadas 

 

Apesar de ainda muito supérflua, através da análise da Matriz vemos que a 

variável de educação é de modo geral, negativamente relacionadas com a variável de 

desigualdade. Isso pode nos dizer que quanto maior o nível educacional de uma região, 

menor é a desigualdade, encontrada na mesma. Já o Índice de Gini e o Gini Educacional 

possuem uma correlação positiva, indicando que a desigualdade educacional pode afetar 

positivamente a desigualdade de renda. Para tanto, vamos desenhar gráficos de dispersão 

Variável Média Mediana D.P. Mín Máx

ANOS_EST 6,66 6,63 1,18 4,1 10,1

GINI_EDUC 0,458 0,466 0,114 0,0953 0,699

GINI 0,534 0,532 0,0395 0,421 0,634

RDPC 778 684 326 314 2,28E+03

SALMIN 706 698 122 518 870

PIB 2,34E+05 9,22E+04 4,40E+05 3,75E+03 3,23E+06

CRESC 0,122 0,121 0,0561 -0,0746 0,337

INFORM 55,7 56,2 11,7 32,2 80,5

TX_DESEM 8,65 8,43 2,57 3,13 16,9

EF 54,4 54,2 9,33 34,7 76,8

EM 35,1 35,6 5,89 18,6 50,4

ES 10,6 10 4,94 3,49 35,5

EF EM ES ANOS_EST GINI GINI_EDUC RDPC SALMIN PIB CRESC INFORM TX_DESEM

1,00 -0,95 -0,85 -0,98 0,45 -0,98 -0,83 -0,51 -0,45 0,09 0,77 0,10 EF

1,00 0,72 0,91 -0,46 -0,90 0,70 0,47 0,39 -0,08 -0,65 0,00 EM

1,00 0,90 -0,23 -0,93 0,96 0,49 0,39 -0,10 -0,77 -0,20 ES

1,00 -0,37 -0,99 0,88 0,45 0,43 -0,09 -0,80 -0,06 ANOS_EST

1,00 0,37 -0,28 -0,47 -0,27 0,06 0,48 0,43 GINI

1,00 -0,91 -0,50 -0,45 0,10 0,81 0,12 GINI_EDUC

1,00 0,43 0,45 -0,11 -0,84 -0,28 RDPC

1,00 0,17 -0,07 -0,31 -0,29 SALMIN

1,00 -0,12 -0,52 -0,10 PIB

1,00 0,12 0,09 CRESC

1,00 0,26 INFORM

1,00 TX_DESEM
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entre as variáveis refletindo as observações colhidas à fim de entendermos a relação da 

desigualdade de renda com cada variável. 

Figura 16 - Gráfico de Dispersão Gini vs Gini Educacional 

 

Fonte: Elaboração própria, através do programa Gretl, com dados do IPEA e IBGE 

As observações de Gini e Gini Educacional refletem uma tendência de correlação 

positiva entre ambas as variáveis para todos os períodos, ou seja, quanto maior o índice 

de Gini de um estado, maior também o índice de Gini educacional do mesmo. Além disso, 

é possível notar que o Índice de Gini Educacional apresenta um range maior que o Gini. 

Isso significa que há mais estados desiguais em termos de educação do que de renda. 

  



38 
 

Figura 17 - Gráfico de Dispersão Gini vs Anos de Estudo 

 

Fonte: Elaboração própria, através do programa Gretl, com dados do IPEA e IBGE 

Quando olhamos para a variável de média de anos de estudo dos estados 

brasileiros e comparamos com o índice de Gini dos mesmos, a correlação se torna 

negativa, como esperávamos. Isso pode indicar que quanto maior a média de anos de 

estudo, menor a desigualdade educacional e consequentemente menor a desigualdade. O 

aumento de média de anos de escolaridade da população, também afeta positivamente o 

salário e negativamente a taxa de desemprego e o grau de informalidade. O aumento da 

participação de trabalhadores escolarizados, em um país escasso de capital humano, 

obteve efeito positivo na estrutura do mercado de trabalho. Abaixo podemos ver uma 

correlação positiva forte, quanto maior a média de anos de estudo da população, maior a 

renda domiciliar per capita. 
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Figura 18 - Gráfico de Dispersão Renda Domiciliar per Capita e Média vs Anos de Estudo 

 

Fonte: Elaboração própria, através do programa Gretl, com dados do IPEA e IBGE 

É interessante notar que, como Barros et al (2007) defendem no seu livro 

“Desigualdade de Renda no Brasil”, o rendimento médio cresce quanto maior for a 

escolaridade média, mas por outro lado, quanto maior for a desigualdade da distribuição 

de educação, maior será a desigualdade de rendimentos, como vemos nos gráficos de 

dispersão acima. Posto de outra forma: dada uma desigualdade preexistente, o 

funcionamento do mercado de trabalho a traduzirá em uma desigualdade de rendimento. 
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Figura 19 - Gráfico de Dispersão Gini vs Taxa de Desemprego 

 

Fonte: Elaboração própria, através do programa Gretl, com dados do IPEA e IBGE 

Neste gráfico podemos ver que a relação entre desemprego e desigualdade possui 

uma tendência positiva, quanto maior o desemprego, maior a desigualdade. Como o 

desemprego em geral reflete o crescimento econômico, esperamos também que o 

crescimento econômico e o PIB por sua vez, sejam negativamente correlacionados com 

o índice de Gini. 

Figura 20 - Gráfico de Dispersão Gini vs PIB 

 

Fonte: Elaboração própria, através do programa Gretl, com dados do IPEA e IBGE 
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Figura 21 - Gráfico de Dispersão Gini vs Crescimento 

 

Fonte: Elaboração própria, através do programa Gretl, com dados do IPEA e IBGE 

 É interessante notar que a variação do PIB estadual, ou seja o crescimento (ou 

decrescimento) econômico não tem nenhuma correlação direta com o Índice de Gini. Em 

algumas observações, encontramos alta desigualdade de renda e alto crescimento 

econômico como também baixo crescimento econômico. O oposto também ocorre, e 

podemos encontrar uma baixa desigualdade de renda contrastando com um baixo ou alto 

crescimento econômico sem nenhum tipo de tendência linear no tempo. Já o PIB estadual, 

apesar de possuir uma tendência de correlação negativa com o Gini, ainda apresenta um 

número de observações que de fato refletem essa correlação negativa, muito menor que a 

média. Além disso, Barbosa Filho e Pessoa (2009) concluem que o a relação entre 

educação e crescimento econômico depende mais da qualidade da educação do que da 

quantidade em si (variável que estamos usando para comparar com Gini). 

O gráfico mostra de forma bem clara a concentração das observações nos níveis 

menores de PIB estadual. Basicamente, as observações que indicam maior PIB estadual 

são referentes ao estado de São Paulo em sua maioria e também ao Rio de Janeiro. Para 

refletir o PIB estadual, vamos utilizar, portanto a renda domiciliar média per capita 

(RDPC). Já para refletir o crescimento econômico nas nossas regressões, iremos utilizar 

a taxa de desemprego. 
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Figura 22 - Gráfico de Dispersão Gini vs RDPC 

 

Fonte: Elaboração própria, através do programa Gretl, com dados do IPEA e IBGE 

Quando analisamos a desigualdade com a renda domiciliar per capita média, 

vemos que há uma tendência de correlação negativa, indicando que quanto maior a renda 

domiciliar per capita média da população, menor seria a desigualdade de renda. Como 

vimos na sessão anterior, a o crescimento da renda per capita dos decis mais pobres da 

população aconteceu de forma muito mais significativa, principalmente na região Centro-

Oeste, que o crescimento da renda per capita dos decis mais ricos da população, que 

inclusive foi negativo, o que pode ter ocasionado, dentre outros fatores, um efeito direto 

no aumento da renda média da população. 
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Figura 23 - Gráfico de Dispersão Gini vs Informalidade 

 

Fonte: Elaboração própria, através do programa Gretl, com dados do IPEA e IBGE 

 A informalidade é reduzida em períodos de maior estabilidade e também é 

influenciada pela escolaridade média20. O grau de informalidade então, reflete uma 

correlação positiva com a desigualdade de renda. Isso ocorre devido ao maior salário pago 

aos indivíduos formais em relação aos informais, além de elevar a renda dos 

trabalhadores, agora formalizados. 

4.3. Análise Empírica dos Dados 

 

Nessa sessão, iremos estimar as variáveis analisadas acima e o salário mínimo, já 

que a elevação do mesmo possui um impacto direto sobre os mais pobres, uma vez que é 

associado à diversos benefícios sociais. Para não viesar nossa regressão e também para 

não perdermos graus de liberdade ignorando algumas observações, não iremos utilizar o 

crescimento econômico e o PIB nos modelos econométricos, utilizando a taxa de 

desemprego e a renda per capita para refletir respectivamente cada um, à fim de não 

excluirmos as observações relacionadas à estabilidade econômica das regressões que por 

sua vez também é um fenômeno que influencia na desigualdade de renda (gerando 

maiores oportunidades no mercado de trabalho por exemplo).  

                                                           
20 Pereira, Veloso, Bingwen (2013) 
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O método de dados de painel pode ser estimado tanto por Efeitos Fixos (EF), como 

Efeitos Aleatórios (EA), Mínimos Quadrados Ponderados (MQP) e Estimador Entre-

Grupos (EG). Para entender empiricamente a influência da educação na desigualdade, 

vamos estimar as regressões por cada um dos modelos a fim de analisar a influência da 

desigualdade educacional, média de anos de estudo, conclusão de segmentos de ensino 

na desigualdade de renda, salário mínimo, informalidade, taxa de desemprego e renda per 

capita. 

Partiremos então do seguinte modelo: 

Equação 3 - Modelo de Interesse 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡
1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑡

𝑘 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

Onde 𝑦𝑖𝑡 é a variável dependente (o índice de Gini), e os 𝑥𝑖𝑡
𝑘  são as variáveis 

explicativas. Teremos aqui 27 estados (contando o Distrito Federal) observados ao longo 

de 11 anos. O termo 𝑎𝑖 representa um efeito individual não-observado, ou seja, diversos 

fatores omitidos da regressão que variam entre os estados, mas são constantes no tempo, 

como por exemplo características geográficas de cada região. Por fim, o termo 𝑢𝑖𝑡 

representa os demais fatores omitidos da regressão. Definimos então 𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 para 

que possamos estimar os parâmetros das seguintes formas: 

Equação 4 - Estimador de Efeitos Fixos (EF) 

(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦�̅�) = 𝛽1(𝑥𝑖𝑡
1 − �̅�𝑖

1) + ⋯ +  𝛽𝑘(𝑥𝑖𝑡
𝑘 − �̅�𝑖

𝑘) + (𝑢𝑖𝑡 − 𝑢�̅�) 

Equação 5 - Estimador de Efeitos Aleatórios (EA) 

(𝑦𝑖𝑡 − 𝜆𝑦�̅�) = 𝛼(1 − 𝜆) + 𝛽1(𝑥𝑖𝑡
1 − 𝜆�̅�𝑖

1) + ⋯ +  𝛽𝑘(𝑥𝑖𝑡
𝑘 − 𝜆�̅�𝑖

𝑘) + (𝑣𝑖𝑡 − 𝜆𝑣�̅�) 

Equação 6 - Estimador Entre Grupos 

𝑦�̅� =  𝛼 +  ∑𝛽1�̅�𝑖
𝑘 +  𝑣𝑖𝑡 

O método de MQP é equivalente ao método de MQO, transformado ao atribuir 

pesos às variâncias dos dados, fazendo com que a variância do resíduo seja constante. O 

Estimador Entre-Grupos, por sua vez, expressa o modelo em termos de variações entre 

os grupos, que no caso são os estados brasileiros. 

Para estimar as variáveis, escolhemos as observações relacionadas a educação: 

ANOS_EST (média de anos de estudo da população), GINI_EDUC (desigualdade 

educacional) e EF (porcentagem da população com até 7 anos de estudos, equivalente ao 
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Ensino Fundamental) EM (de 8 a 12 anos de estudo) e ES (mais de 12 anos de estudo). 

Como construímos GINI_EDUC a partir de ANOS_EST então estimaremos em 

regressões diferentes para não viesar os resultados. Todos os modelos usam 297 

observações incluídas 27 unidades de corte transversal ao longo de 11 períodos de tempo. 

A variável dependente é o Índice de Gini (GINI) e os asteriscos (*) refletem o nível de 

significância das variáveis a 0,01 (***), 0,5 (**) e 0,1 (*). A variável SALMIN é omitida 

no estimador entre-grupos por conta da colinearidade exata, uma vez que o salário 

mínimo é o mesmo para todos os grupos de estados. A hipótese nula do teste de Hausmann 

diz respeito às estimativas GLS como consistentes. 

Tabela 9 – Estimadores com ANOS_EST 

VARIÁVEL DEPENDENTE: GINI 

 

  

EF EA MQP EG

const
*** 

0,520452 

(0,0641)

*** 

0,482873 

(0,0413)

*** 

0,464355 

(0,0221)

*** 

0,395404 

(0,0578)

SALMIN
*** 

−0,000008    

(0,0001)

*** 

−0,00111 

(0,0001)

*** 

−0,000101 

(0,0001)

-

TX_DESEM
−0,000138   

(0,0008)

** 

0,0019419 

(0,0008)

*** 

0,0059038 

(0,0001)

*** 

0,0109212 

(0,0019)

INFORM
*** 

0,001960 

(0,0006)

*** 

0,002068 

(0,0004)

*** 

0,0021542 

(0,0002)

*** 

0,0022828 

(0,0005)

RDPC
0,0000272    

(0,0001)

*** 

0,0000683 

(0,0001)

*** 

0,0001054 

(0,0001)

*** 

0,0001759 

(0,0001)

ANOS_EST
−0,008374 

(0,0075)

−0,007444

(0,0051)

*** 

−0,01710 

(0,0032)

*** 

−0,033084 

(0,0076)

R2 0,802878 0,776554 0,703414 0,768298

R2 Ajustado 0,535419 0,656287 0,698318 0,72617

T. Hausmann
 Qui-quadrado = 36,813  com p-valor = 

1,96838e-07
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Tabela 10 – Estimadores com GINI_EDUC 

VARIÁVEL DEPENDENTE: GINI 

 

  

EF EA MQP EG

const
*** 

0,391426 

(0,0574) 

*** 

0,389196 

(0,0456)

*** 

0,263047 

(0,0324)

0,0043741 

(0,0868)

SALMIN
** 

−0,000007 

(0,0001)

*** 

−0,000112 

(0,0001)

*** 

−0,000094 

(0,0001)

-

TX_DESEM
−0,000045 

(0,0008)

** 

0,0017147 

(0,0008)

*** 

0,0055268 

(0,0006)

*** 

0,0098226 

(0,0020)

INFORM
*** 

0,0016970 

(0,0006)

*** 

0,0019689 

(0,0004)

*** 

0,0022870 

(0,0002)

*** 

0,0025732 

(0,0006)

RDPC
* 

0,000038 

(0,0001)

*** 

0,00007 

(0,0001)

*** 

0,0001088 

(0,0001)

 *** 

0,0001847 

(0,0001)

GINI_EDUC
* 

0,149286 

(0,08031)

0,0976494 

(0,0596)

*** 

0,169013 

(0,0354)

*** 

0,343168 

(0,1007)

R2  0,804515 0,721393 0,706119 0,718352

R2 Ajustado 0,539277 0,659142 0,701069 0,667144

T. Hausmann Qui-quadrado = 28,8723 com p-valor = 

8,2986e-06
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Tabela 11 – Estimadores com Segmentos de Ensino 

VARIÁVEL DEPENDENTE: GINI 

 

 

Nos modelos rodados, vimos que a variável de média de anos da educação 

apresenta correlação negativa com a variável dependente Índice de Gini, enquanto a 

variável de desigualdade educacional apresenta correlação positiva. Além disso, em 

relação aos segmentos de ensino, tanto o Ensino Fundamental quanto o Médio possuem 

correlação negativa com o Índice de Gini, enquanto o Ensino Superior, positiva. O salário 

mínimo é estatisticamente significativo e negativamente correlacionado com Gini em 

todos os modelos e vai em linha com o que esperávamos. A taxa de desemprego quando 

estatisticamente significativa afeta o Gini positivamente. O grau de informalidade, por 

sua vez, obteve resultado significativo para todos os modelos e também uma correlação 

positiva com o Gini. A renda per capita também apresentar correlação positiva com o 

Gini nos modelos onde é estatisticamente significativa, porém em um nível baixo. Dessa 

EF EA MQP EG

const
*** 

0,568959 

(0,0780)

*** 

0,582489 

(0,0722)

*** 

0,444362 

(0,0847)

−0,131606 

(0,4314)

SALMIN
** 

−0,00007 

(0,0001)

*** 

−0,000113 

(0,0001)

*** 

−0,000102 

(0,0001)

-

TX_DESEM
0,00006 

(0,0008)

*** 

0,0026656 

(0,0007)

*** 

0,0057845 

(0,0006)

** 

0,0063859 

(0,0019)

INFORM
*** 

0,0017899 

(0,0006)

*** 

0,0021605 

(0,0004)

*** 

0,0019656 

(0,0002)

** 

0,0014805 

(),0006)

RDPC
0,0000199 

(0,0001)

** 

0,000041 

(0,0001)

0,0000221 

(0,0001)

−0,000041

(0,0001)

EF
−0,000161 

(0,0008)

 

−0,000867 

(0,0008)

0,0004351 

(0,0009)

0,0061742 

(0,0047)

EM
*** 

−0,002839 

(0,0009)

*** 

−0,003426 

(0,0009)

*** 

−0,002661 

(0,0010)

0,0020303 

(0,0051)

ES
0,0003442

51 

(0,0012)

** 

0,0021996 

(0,0011)

*** 

0,0050503 

(0,0011)

** 

0,0143284 

(0,0054)

R2 0,811759 0,858779  0,734816 0,858341

R2 Ajustado 0,556349 0,669276 0,728392 0,815844

T. Hausmann Qui-quadrado = 48,1105 com p-valor = 

1,12302e-08
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forma, podemos concluir que um aumento no grau de informalidade e taxa de desemprego 

aumentam a desigualdade de renda no país, enquanto um aumento no salário mínimo, 

gera uma queda na mesma. Abaixo analisamos mais especificamente as variáveis 

relacionadas à educação em cada modelo. 

Quando olhamos para o estimador de Efeitos Fixos é possível analisar mais 

precisamente que quando aumentamos em 1 ano a média de anos da população nos 

estados brasileiros, temos uma queda de 0,008 p.p no Índice de Gini. Entretanto, apesar 

dessa análise fazer sentido, a variável ANOS_EST não é significativa para o modelo. Já 

quando aumentamos a desigualdade educacional em 1 p.p, o Gini cresce em 

aproximadamente 0,15 p.p e possui nível de significância de 10%. Agora, quando 

aumentamos em 1% a população com Ensino Médio, variável significativa ao nível de 

1%, vemos uma queda no índice de Gini de 0,003 p.p.  

Quando estimamos por Efeitos Aleatórios, vemos que, mais uma vez, 

GINI_EDUC e ANOS_EST não são estatisticamente significativos enquanto EM 

permanece estatisticamente significativo ao nível de 1%. Aqui a análise segue parecida 

com a do estimador de Efeitos Fixos, onde o aumento de 1% na população com Ensino 

Médio acarreta em uma queda de aproximadamente 0,003 p.p no índice de Gini. 

Quando estimamos por MQP vemos que as variáveis de educação são 

estatisticamente significativas com exceção da variável para Ensino Fundamental. Com 

esse estimador, a desigualdade educacional afeta diretamente e positivamente a 

desigualdade de renda. Mais precisamente uma variação positiva de 1 ponto percentual 

no Gini Educacional acarreta em uma variação também positiva de aproximadamente 

0,17 p.p. no Índice Gini. Quando aumentamos em 1 ano a média de anos de estudo da 

população, o índice de Gini cai em aproximadamente 0,02 pontos percentuais. Em linha 

com os estimadores de Efeitos Aleatórios e Efeitos Fixos, o aumento em 1% na população 

com Ensino Médio gera uma queda de aproximadamente 0,03 p.p. no Índice de Gini. 

Já quando estimamos pelo estimador Entre-Grupo, tanto o Gini Educacional 

quando a média de anos de estudo da população são estatisticamente significativas. Aqui, 

quando aumentamos em 1 ano a média de anos de estudo da população, o Gini cai em 

0,033 p.p. Já quando aumentamos a desigualdade educacional em 1 p.p, o Gini sobe em 

0,34 p.p. Por outro lado, a porcentagem da população com Ensino Médio não possui efeito 

significativo na queda do índice de Gini, neste modelo. Quando aumentos a porcentagem 
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da população com Ensino Superior, vemos que, em linha com os demais modelos, há um 

aumento no Índice de Gini. 

O teste de Hausmann mostra um p-valor muito baixo, dessas forma o estimador 

de Efeitos Aleatórios não é o mais eficiente. Parece haver covariância entre a parcela do 

erro constante no tempo, mas que varia entre estados (𝑎𝑖), como por exemplo 

características regionais especificas de cada estado que afete a desigualdade de renda 

(GINI). Logo, devemos eliminá-la e para isso o estimador de Efeitos Fixos seria melhor.  

O estimador Entre-Grupos trabalha com as médias grupais (no nosso caso, os 

estados) da base de dados, ignorando variações entre os grupos. O estimador de Efeitos 

Aleatórios, por sua vez, é uma média ponderada do estimador Entre-Grupos e Efeitos 

Fixos. Como vimos pelo teste de Hausmann, o estimador de Efeitos Aleatórios não é o 

mais eficiente e o estimador Entre-Grupos também não elimina a parcela do erro 

constante no tempo, mas que varia entre estados. Portanto, o estimador de Efeitos Fixos 

ainda é mais eficiente. 

Além disso, em um artigo recente, Solon, Wooldridge e Haider (2013) afirmam 

que ponderar os dados pode levar a resultados inconsistentes e viesados uma vez que é 

complexo entender exatamente a necessidade de ponderação das observações. Portanto, 

dos modelos estimados, sabemos que para dados de painel, tanto Efeito Fixos, Efeitos 

Aleatórios e Entre Grupos são mais eficientes que MQP. Ao comparamos os três 

primeiros modelos, vimos também, que o estimador de Efeitos Fixos ainda é o mais 

eficiente dos 4 modelos. No entanto, este estimador não apresentou variáveis 

estatisticamente significativas para ANOS_EST, apenas para GINI_EDUC e EM.  

  



50 
 

5. Considerações Finais 

 

Vimos que o Brasil vem passando por grandes transformações nos últimos anos, 

com o aprofundamento da queda na desigualdade. Entre 2003 e 2015 o coeficiente de 

Gini caiu mais de 10%, mas a desigualdade de renda brasileira permanece extremamente 

alta, com cerca de 90% dos países ainda apresentando distribuições menos concentradas 

que a do Brasil. Para que o país possa se alinhar com o padrão internacional, seria preciso 

que esta queda do último triênio permanecesse constante pelo menos nos próximos 25 

anos21. Portanto, o sucesso recente deve ser encarado apenas como o primeiro passo de 

uma longa jornada. 

Como a escolaridade é um dos principais fatores que afetam a produtividade do 

trabalho e, consequentemente, a renda do trabalhador e o grau de informalidade, 

buscamos entender neste trabalho, se uma parcela da queda recente na desigualdade 

estaria associada às melhorias no capital humano na força de trabalho e, em particular, às 

reduções nos diferenciais de remuneração por nível educacional. No entanto dos 4 

modelos estimados (em Efeitos Fixos, Aleatórios, Entre-Grupos e MQP) apenas os dois 

últimos apresentaram estatísticas significativas para a influência da média da 

escolaridade, os modelos, no entanto, não são os mais eficientes. Por outro lado, os 

estimadores de EF, EG e MQP apresentaram estatísticas significativas para a 

desigualdade educacional e os modelos de EA, EF e MQP mostraram que um aumento 

na porcentagem da população com Ensino Médio afeta negativamente a desigualdade 

refletida pelo índice de Gini com uma queda aproximada de 0,003 p.p . Para essa 

observação (EM), os resultados foram estatisticamente significativos nesses 3 modelos. 

Vimos também nos modelos estimados que, enquanto o aumento da porcentagem da 

população com Ensino Médio afeta negativamente o índice de Gini, o aumento da a 

porcentagem da população com Ensino Superior, afeta positivamente. Isso pode ser 

reflexo do fato da conclusão do Ensino Superior estar mais ligada às camadas mais ricas 

da população, que possuem um menor custo de oportunidade em estudar mais anos do 

que as camadas mais pobres. O Ensino Médio possuiu papel chave uma vez que é quando 

grande parte dos adolescentes desiste por meio de incentivos externos. 

                                                           
21 BARROS et al (2006) 
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Essa queda de 0,003 p.p pode parecer pequena, mas quando olhamos a 

porcentagem de alunos com Ensino Médio completo em 2001 (15,5%) e comparamos 

com 2015 (26,6%)22 vemos que houve um aumento de 71,6% nos alunos que concluíram 

o Ensino Médio no período, portanto é uma variável importante. 

Se o Brasil não tivesse passado por um aumento em relação à média de anos de 

estudo da população como um todo (que aumentou em 25% de 2003 a 2015) e se o 

percentual de alunos no Ensino Médio não tivesse crescido (em 26% nesse mesmo 

período) a desigualdade de renda seria maior e o Índice de Gini brasileiro seria 12% mais 

alto.  

Assim, para que o Brasil possa continuar a reduzir de forma significativa a 

desigualdade de renda, é preciso que a o percentual de conclusão do Ensino Médio suba 

ainda mais por meio de políticas públicas voltadas para o aumento da média de anos de 

estudo da população, ao aumento da frequência escolar, qualidade educacional e 

diminuição da evasão escolar. 

Não podemos ignorar que o combate à desigualdade levanta inúmeras outras 

questões como a própria sustentabilidade do processo de queda da desigualdade e as 

consequências da mesma para a pobreza. Além disso, como a desigualdade regional é 

concreta e grande no Brasil, políticas regionais para manutenção de estudantes na escola, 

combate à pobreza e redução da desigualdade educacional devem ser implementadas, 

levando em consideração as características econômicas, sociais e culturais de cada estado 

e região brasileira. Para que o país deixe de possuir um dos maiores níveis de 

desigualdade do mundo, ainda há um longo, porém possível, caminho a percorrer. 

  

                                                           
22 Dados retirados da PNAD 
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