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RESUMO 

O fraco desempenho educacional brasileiro é considerado um obstáculo para o 
crescimento econômico no Brasil. Uma das portas para se reverter tal situação é a 
melhoria na qualidade de ensino a qual depende, devido à restrição orçamentária do 
governo, da correta identificação das prioridades no que se refere aos diferentes níveis 
de ensino existentes. Sendo assim, este estudo tem o intuito de revelar, através dos 
microdados da PNAD de 2005 e da utilização do método de Heckman (1979), qual o 
nível de ensino é mais importante na geração de renda e crescimento econômico no 
estado do Paraná. Identificou-se, então, os retornos em escolaridade de acordo com 
cada nível escolar e, dentre os resultados encontrados, verificou-se que o ensino 
superior foi o que apresentou maior retomo. Entretanto, constatou-se que isso não 
desmerece a importância dos demais níveis. 

Palavras-chave: Retomo em escolaridade; Heckman; Níveis de ensino; Crescimento 
econômico. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação, um dos principais componentes que determinam a quantidade de 

capital humano em uma economia, é objeto de análise e discussão, principalmente pela 

sua importância no desenvolvimento de uma nação. Um bom exemplo é o Brasil, onde 

comumente reporta-se ao desempenho do sistema educacional como sendo um dos 

fatores responsáveis pelo baixo grau do seu desenvolvimento. 

Na literatura, a educação brasileira é descrita como sendo de fraco desempenho 

e de considerável atraso se comparada a um país de padrão de desenvolvimento 

semelhante. Algumas características apresentadas pela população brasileira são suas 

reduzidas capacidades de realização de tarefas mais complexas e de tomada de 

decisões que necessitam de uma boa capacidade analítica. Ambas acabam limitando o 

crescimento econômico. 

Diante disto, uma das apostas possíveis para reverter tal cenário é a melhora na 

qualidade de ensino. No entanto, ainda há dúvidas quanto a prioridades e alocação dos 

recursos, ou seja, como os recursos são escassos, deve-se priorizar o investimento 

educacional nos níveis que tenham maior potencial de alavancar o crescimento 

econômico. Sendo assim, o principal objetivo desta monografia é averiguar, no caso da 

economia paranaense, qual nível de ensino (fundamental, médio ou superior) é mais 

importante na geração de renda e, portanto, de crescimento econômico. 

Para tanto, será feita uma análise acerca dos retornos da educação de acordo 

com os diferentes níveis de ensino, a qual é dividida da seguinte maneira: 

Num primeiro momento se faz uma discussão sobre a educação de uma forma 

geral, apresentando o conceito de capitei humano, as origens da teoria do capital 

humano, bem como a relação entre educação e crescimento econômico e o que se tem 

escrito sobre os retornos gerados pela educação. 

Depois, parte-se para a análise empírica, onde se verifica os retornos em 

educação por nível através do método de Heckman (1979), que busca corrigir o 

chamado viés de seleção amostrai, ocasionado pela estratégia de procura de emprego 

por parte do agente. 



Por fim, têm-se as considerações finais com a discussão dos principais 

resultados encontrados. 
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2 EDUCAÇÃO: UM PANORAMA GERAL 

A educação é um tema que pode ser analisado de diferentes formas. Neste 

capitulo a análise é voltada para a teoria do capital humano, para a relação entre 

educação e crescimento econômico e para os retornos proporcionados pelo estudo. 

2.1 TEORIA DO CAPITAL HUMANO 

Para um melhor entendimento da teoria do capital humano é necessário 

compreender, primeiramente, o significado de capital humano. Após, pode-se partir 

para as origens da teoria, verificando como a questão do capital humano passou a se 

tomar importante nos estudos econômicos e identificando quais são os seus criadores e 

propulsores. 

2.1.1 Conceito de Capital Humano 

Ao analisar a questão do investimento no ser humano, um assunto bastante 

explorado nos dias atuais, verifica-se que a educação é vista de duas formas: por um 

lado como um bem de consumo e por outro como um investimento ou bem de capital. A 

visão que se tem da educação, no primeiro caso, deve-se ao fato de ela poder ser 

desejada por si própria, ou ser considerada recompensadora ao mesmo tempo em que 

serve de estímulo intelectual, enquanto que, no segundo caso, deve-se ao fato de a 

educação adquirida pelas pessoas gerar benefícios futuros (ÁVILA M.; ÁVILA A., 2001). 

Cabe ressaltar que mesmo que as conseqüências da educação, no que se refere 

às habilidades incorporadas às pessoas, sejam consideradas como capital humano, isto 

não significa que as próprias pessoas estejam sendo tratadas como capital, ou seja, o 

capital humano é o valor atual das habilidades adquiridas pelas pessoas e não o valor 

delas mesmas. (BLAUG 1 , 1975 apud ÁVILA M.; ÁVILA A., 2001). 

1 BLAUG, Mark Introdução à Economia da Educação. Porto Alegre: Editora Gtobo, 1975. 
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Enfim, o conceito de capital humano, segundo Mafra (2003), está relacionado 

com o conjunto de qualidades, aptidões e saúde de um indivíduo. Representa o 

estoque de qualidade intrínseca às pessoas, que deve ser visto como uma forma de 

investimento. 

2.1.2 Origens da Teoria 

Foi na década de 1960 que Theodore Schultz, Gary Becker e Jacob Mincer 

acrescentaram ao Capitei e ao Trabalho um importante componente, o Capitei Humano. 

Eles notaram que "nem só de dinheiro, máquina e horas trabalhadas depende uma 

economia: a qualidade de seus homens e mulheres começava a ser incorporada como 

elemento decisivo da riqueza das nações. E nada mais importante do que o processo 

educacional para determinar seu valor" ( IOSCHPE, 2004, p. 29). Isso implica que, 

conforme expôs Blaug (1999), antes desta década era incomum identificar os gastos 

em serviços sociais, como saúde e educação, de forma análoga ao investimento em 

capitei físico, o que era, no caso da educação, algo considerado sem sentido, uma vez 

que se acreditava que os estudantes não tinham as informações necessárias para fazer 

previsões acerca de retornos futuros. 

Segundo loschpe (2004), Schultz fez um ensaio 2, em 1960, que acabou por se 

tomar um grande propagador do conceito de capital humano. Neste, ele demonstrou 

que a educação é vista pelos agentes como um investimento consciente, no qual se 

busca maiores rendimentos futuros no mercado de trabalho. O autor chegou a 

conclusão de que os benefícios gerados pela educação estavam além de um mero 

enriquecimento cultural, significando um aumento de competências, bem como da 

produtividade do trabalhador, o que resultava em maior remuneração. 

Em outro ensaio 3, divulgado no ano posterior, Schultz identificou o nível de 

escolaridade como sendo o fator responsável pelo perfil da renda dos trabalhadores ao 

2 SCHULTZ, Theodore W. Capital Formation by Educatíon. Journal of PoiMcal Economy, 1960, 68:6, 
827-846. 
3 SCHULTZ, Theodore W ínvestment in Human Capital. Journal of Política! Economy, 1961, 68:6, 827¬
846. 
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longo de suas vidas. Além disso, ele verificou duas situações que o deixaram perplexo: 

a redução ao longo do tempo da razão entre capital-produto e o fato de que a renda 

vinha aumentando mais rapidamente do que a quantidade de fatores de produção 

aplicados. A explicação encontrada foi a de que esses efeitos eram frutos da melhora 

na qualidade do fator de produção trabalho, ou seja, de um aumento no nível de capital 

humano, que era conseqüência da popularização da educação. 

Ainda com base em loschpe (2004), tem-se que a contribuição de Becker foi a 

publicação do livro Human Capital?, em 1964, no qual expôs algumas considerações 

sobre treinamento no emprego. Dentre elas, está o fato de que tal treinamento gera 

impactos no perfil da renda do trabalhador, sendo que indivíduos treinados possuem 

salários mais baixos que os não treinados no início da carreira, já que o mesmo arca 

com os custos do treinamento. Mas essa relação se inverte ao longo dos anos, com a 

obtenção dos benefícios advindos do treinamento. 

Em suma, a teoria proposta por Schultz, Becker e Mincer é a de que a educação 

deve ser vista como um investimento, ou seja, gastos em educação proporcionam 

aumentos da renda futura. Assim, a opção pelo estudo vai depender da taxa de retomo 

que se espera obter, cuja medição se dá essencialmente pela diferença de salários 

recebidos por um indivíduo conforme seu nível de instrução. 

2.2 EDUCAÇÃO E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Tendo em vista os estudos de loschpe (2004), a introdução do capital humano 

nos modelos de crescimento econômico começa a criar raízes no modelo desenvolvido 

pelo economista Robert Solow, na década de 1950, com a visão de que o fator 

responsável pelo crescimento concebido de produtividade é o desenvolvimento 

tecnológico. 

Assim, para se obter detalhes acerca do crescimento econômico, nesses 

modelos, utiliza-se o método conhecido como contabilidade do crescimento. Trata-se de 

uma análise com base na observação do crescimento da economia como um todo, 

4 B E C K E R , Gary. Human Capitai investment and Economic Growth: Exptoring the Cross-Country 
Evfdence. Urwefsrty of Chicago Press, 1964, 3 r d edition. 

5 



verificando que porção desse crescimento cabe à expansão do estoque de capital e 

que porção cabe à expansão do estoque de trabalho. Caso a soma do crescimento 

destes estoques seja inferior ao crescimento do PIB, há um crescimento de 

produtividade, o que significa que pessoas e/ou máquinas tomaram-se mais eficientes 

no período, permitindo melhores resultados com o mesmo número de insumos. 

Posteriormente, em meados da década de 1980, surgiram modelos que ficaram 

conhecidos como modelos de crescimento endógeno. Essa teoria foi desenvolvida, 

inicialmente, por Romer 5 (1986,1990) e Lucas 6 (1988). Segundo loschpe (2004), é nela 

que, finalmente, a idéia de capitai humano é introduzida diretamente como um fator que 

índuz o crescimento. 

Os estudos de loschpe (2004) também mostram que o modelo sugerido por 

Romer 7 (1986, 1990) pressupõe que o retorno decrescente do investimento em capital 

físico é compensado pelo retomo positivo do capital humano, que existe devido ao 

conhecimento desenvolvido pela atividade de pesquisa, pois esta tem características 

peculiares (gera externalidades positivas para a sociedade). O modelo de Lucas 8 (1988) 

também aponta para a questão dos retornos externos, dizendo ser este o principal 

diferencial entre o investimento em capital físico e o investimento em capital humano. 

Acredita-se, desse modo, que a elevação do nível médio de capital humano das 

pessoas aumenta a produtividade dos setores ao seu redor mais do que 

proporcionalmente. Um outro ponto enfatizado por Lucas 9 (1988) é a 

complementaridade entre os dois tipos de capital, físico e humano, isto é, a taxa de 

5 ROMER, Paul M Increasing Retums and Long-Run-Run Growth. Journal of Politicai Economy, 1986, 
94:5, 1002-1037. 

ROMER, Paul M. Endogenous Technologicai Change. Journal of Politicai Economy, 1990, vol 98.5, 
p. S71-S102. 

LUCAS, Robert E . On the Mecanics of Economic Development Joumai of Monetary Economics, 
1988, 22,3-42 
7 ROMER, Paul M. Increasing Retums and Long-Run-Run Growth. Joumai of Politicai Economy, 1986, 
94:5, 1002-1037. 

ROMER, Paul M. Endogenous Technologicai Change. Joumai of Politicai Economy, 1990, 98:5, S 7 1 -
S102. 
8 LUCAS. Robert E On the Mecanics of Economic Development, Joumai of Monetary Economics, 
1988, 22. ^ 4 2 . 

9 Idem. 
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capital físico varia de acordo com o crescimento do capital humano. A rentabilidade do 

investimento em capital físico irá depender do nível de capital humano da mão-de-obra. 

Após a criação de modelos de crescimento econômico que incorporam o capital 

humano na análise, ínícíaram-se os estudos empíricos, como é o caso de Barro 1 0 

(1991), Mankíw, Romer e Wei l 1 1 (1992), Levine e Renelt 1 2 (1992), Benhabib e Spiegel 1 3 

(1994), Papageorgiou (2001), entre outros. 

No estudo realizado por Papageorgiou (2001), analisou-se, principalmente, o 

papel do ensino primário e do pós-primário no crescimento econômico. Tal análise se 

deu a partir de dados de 80 países que foram obtidos junto ao Banco de Dados Stars 

(Banco Mundial). A base teórica foi o modelo desenvolvido por Benhabíb-Spiegel 

( B S ) 1 4 , além de outros modelos baseados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

sobretudo o modelo de Romer. 

O autor utilizou três modelos de crescimento econômico, juntamente com o 

modelo B S e o modelo padrão GAR (Growth Accounting Regression) na amostra total 

de dados, num primeiro momento, e em três subamostras, num segundo. Tais 

subamostras referem-se à divisão da amostra de acordo com o nível de renda per 

capita de 1960, em dólares de 1987. A primeira subamostra compreende o grupo de 

países mais ricos, a segunda leva em conta os países de média renda e a terceira 

corresponde aos países mais pobres. 

As conclusões obtidas por ele foram que o GAR possui performance 

insatisfatória; que os resultados obtidos de seus modelos reforçam os obtidos por B S , 

ou seja, os modelos que permitem que o capital humano haja como um facilítador do 

progresso tecnológico são melhores para explicar o crescimento do que o GAR. 

1 0 B A R R O , Robert J Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarteriy Joumai of 
Economics, 1991, voi. 106, issue 2. 407-443. 
1 1 MANKÍW, N. Gregory; ROMER, David e WEIL , David N. A Contríbution to the Empirics of Economic 
Growth. Quarteriy Journal of Economics, 1992,107, 407-437. 
1 2 LEVINE, Ross; R E N E L T , David. A Sensitívity Anaiysís of Cross-Country Growth Regressions 
American Economic Review. 1992, 82:4, 942-963. 
1 3 BENHABIB, J e s s ; S P I E G E L , Mark M. The Role of Human Capital in Economic Development: 
Evídence from Aggregate Cross-Country Data," Journal of Monetary Economics, 34,143-173. 
1 4 O modelo de Benhabib e Spiegel (1994) tem em conta uma investigação empírica acerca do papel do 
capital humano no crescimento econômico, sendo que este papel se deve em parte aos fatores de 
produção e em parte à inovação tecnológica e à imitação. 
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A partir das subamostras, verificou-se que para o grupo de países mais ricos o 

capitai humano é um facilitador da inovação e para os mais pobres é um facilitador da 

imitação/difusão, aiém de ser importante como um fator de produção. Adicionalmente, 

verificou-se que a contribuição relativa do capital humano para a adoção de tecnologia 

aumenta de acordo com a riqueza do país, o que sugere que um país deve alcançar um 

certo nível de desenvolvimento para que investimentos em P&D tragam resultados 

importantes. 

Finalmente, Papageorgiou (2001) encontra evidências de que a educação 

primária contribui, principalmente, para a produção final enquanto que a pós-primária 

contribui, principalmente, para a inovação e adoção de tecnologia. 

Outro estudo que trata da relação entre educação e crescimento econômico foi 

realizado por Souza (1999) em que, após analisar vários modelos, ele adotou dois, 

incluindo seus desdobramentos, para fazer uma análise cross-section do PIB dos 

estados brasileiros, buscando estabelecer, via regressões lineares múltiplas, a 

importância relativa da variável escolaridade no crescimento desses PIBs. 

Os dados utilizados por ele são de 1970-1995, sendo que os estados de Mato 

Grosso do Sul e de Tocantins foram excluídos da amostra, uma vez que os mesmos 

não existiam em 1970. Primeiramente, testou-se a especificação neoclássíca através de 

duas equações distintas (funções de produção): uma sem a variável escolaridade; e 

outra com esta variável. Os resultados encontrados indicam que a segunda 

especificação se ajustou melhor aos dados. 

Numa segunda abordagem, procurou-se testar um modelo de crescimento 

endógeno, ajustando uma função de produção ampliada para incluir um termo de 

progresso técnico. Os resultados, para todos os modelos, foram os esperados, ou seja, 

confirmaram a importância da variável escolaridade no crescimento do PIB entre os 

estados brasileiros. 

É importante ressaltar que o coeficiente estimado por ele para a elasticidade do 

trabalho fortalece os resultados encontrados na literatura, indicando que cada ano 

adicional de escolaridade média na população economicamente ativa eqüivale a um 

aumento de 38% no PIB, no primeiro modelo testado, e de 36%, no segundo. 
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Por fim, constatou-se, nesse estudo, que o produto potencial brasileiro tem, de 

fato, uma relação de longo prazo com a qualidade da força de trabalho do país. Esse 

resultado é compatível com o de outros estudos desenvolvidos sobre esse tema. 

2.3 EDUCAÇÃO COMO INVESTIMENTO 

Em anos recentes, com o desenvolvimento da econometria, tem-se despertado 

novamente um grande interesse por parte dos estudiosos acerca da relação entre a 

educação e o mercado de trabalho, principalmente no que se refere ao retomo da 

escolaridade. 

Os primeiros trabalhos a respeito foram os desenvolvidos por Becker 1 5 (1962, 

1975) e Míncer 1 6 (1958, 1974), dos quais cabe ressaltar o de Becker (1975), em que é 

apresentado "um modelo onde os agentes decidem investir em capital humano tendo 

em vista o custo e o benefício de cada ano a mais de escolaridade" (SACHSIDA; 

LOUREIRO; MENDONÇA, 2004, p. 250). Isto deu início ao desenvolvimento de toda 

uma linha de estudo, tendo como principal instrumento de análise o método 

econométrico, sendo que a maioria dos trabalhos consiste, basicamente, em estimar 

uma versão para a equação de salários (GRIL ICHES, 1977). 

2.3.1 Equação de Salários 

Segundo Griliches (1977), a equação de salários, também conhecida por 

equação minceriana, é representada pela seguinte forma. 

wi - In Wi — a + fiSi + SXi + ui 

1 5 B E C K E R , Gary Jnvestment ín Human Capital: A Theoretícal Analisys. Journal of Politicai Economy, 
1962, 70, 9-49. 

B E C K E R , Gary. Human Capital: A Theoretícal and Empirical Analisys. Coiumbia University Press, 
1975, New York. 
1 6 MINCER, Jacob. btvestment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of 
Politicai Economy, 66:4,281-302. 

MINCER, Jacob. Schoolíng, Experience and Eamings. National Bureau of Economic Research. 
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Onde: 

W = renda ou salário 

S = n° de anos de escolaridade 

P = retomo em escolaridade, representando a variação marginal da renda com relação à escolaridade 

X = conjunto de variáveis de controle que podem ter efeito sobre a renda 

u = distúrbio aleatório que comporta todas as forças não diretamente explicadas no modelo, mas que possuem 

influência sobre os ganhos do indivíduo. 

Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004) trabalham, com base nessa equação, em 

busca das fontes de viés que poderiam estar impedindo uma correta estimação da 

mesma. Sendo assim, faz-se uso de uma análise comparativa entre os resultados 

gerados pelos métodos utilizados para correção de viés específico com os obtidos por 

MQO (Mínimos Quadrados Ordinários). 

As fontes mencionadas referem-se à ocorrência de salário de reserva no 

mercado de trabalho, que seria uma espécie de remuneração mínima aceitável pelo 

indivíduo para que o mesmo participe desse mercado (viés de seleção amostrai 1 7), à 

existência de endogeneidade na decisão por estudo, ou seja, o grau de escolaridade é 

tido como uma escolha racional do agente e, por último, à verificação da possibilidade 

de existir viés de variável omitida causado pela ausência de uma variável que possa 

medir a habilidade do indivíduo (viés de habilidade). 

Sendo assim, tais autores utilizam quatro modelos distintos para verificar a 

robustez dos resultados, enquadrados em 4 categorias diferentes quanto à metodologia 

de estimação. São elas: MQO, Heckman (1979), Ga ren 1 8 (1984) e Pseudo Painel. O 

modelo de MQO, conforme mencionado, é a base de comparação, enquanto que o 

método de Heckman (1979) 1 9 é utilizado para verificar a questão do viés de seleção 

1 7 Grupos que usam regras distintas são analisados de forma idêntica. 
1 8 G A R E N , John. The Retums to Schooling: A Selectivity Bias Approach wtth a Continuous Choice 
Variable. Econometrica, 1984, 52:5,1119-1218. 
1 9 "Heckman (1979) desenvolve uma metodologia própria para tratar esse tema, na qual a equação de 
salário aparece relacionada à equação de seleção, que por sua vez, define a decisão de participar do 
mercado de trabalho" (SACHSIDA; LOUREIRO; MENDONÇA, 2004). 
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amostrai. A metodologia de Garen (1984) 2 0 é empregada para analisar a segunda fonte 

de viés e a técnica de pseudo painel de Deaton 2 1 (1985) para viabilizar a análise do viés 

de habilidade. 

Os dados utilizados foram obtidos da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD), em que, exceto o caso do pseudo painel, as demais estimações 

foram obtidas por meio de duas amostras distintas: dados de corte transversais (1996 -

representando o curto prazo) e dados empilhados (1992 a 1999 - representando o 

longo prazo). 

Foram considerados apenas homens entre 24 e 56 anos, que não estejam 

estudando. As observações que não possuem uma ou mais informações sobre as 

variáveis independentes, bem como as pessoas que trabalham no setor público e 

agrícola não foram levadas em conta. Por fim, buscou-se evitar a inclusão de pessoas 

que possuem salários extremamente altos e que não estejam trabalhando. Os 

resultados obtidos pelos autores são apresentados na tabela abaixo: 

T A B E L A 1 - R E T O R N O S DA E S C O L A R I D A D E PARA HOMENS 
B R A N C O S (1992-19991 2 2  

R E T O R N O EM E S C O L A R I D A D E 
MODELO/AMOSTRA PARA: 

S = 4 S = 8 S = 12 ! S = 16 
(1) MQO/C 0,1664 0,1680 0,1705 0,1715 
(2) MQO/P 0,1686 0,1699 0,1727 0,1733 
(3) Heckman/C 0,1279 0,1430 0,1470 0,1484 
(4) Heckman/P 0,1449 0,1583 0,1619 0,1628 
(5) Garen/C 0,1189 0,1555 0,1927 0,2286 
(6) Garen/P 0,1056 0,1419 0,1802 0,2160 
(7) Ef. F ixo/PP 0,1622 0,1647 0,1703 0,1716 
Média 0,1529 0,1644 0,1761 0,1840 
Mediana 0,1617 0,1654 0,1727 0,1757 
D-P 0,0361 0,0274 0,0256 0,0276 
FONTE: SACHSIDA, L O U R E I R O e MENDONÇA (2004) 
NOTAS: C = Cross-Section, P = Pooling, P P = Pseudo Painel 

Esta metodologia "permite tratar a escolha ótima dos anos de escolaridade tomando como base o fato 
desta variável ser contínua e ordenada, o que faz com que o problema seja tratado com grau bem maior 
de realismo" (SACHSIDA; L O U R E I R O ; MENDONÇA, 2004). 
2 1 DEATON. Angus. Panei Data from Time-Series of Cross-Sections Joumai of Econometrics, 1985, 
30, 109-126. 
2 2 Os dados em cross-section referem-se ao ano de 1996. 
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Constatou-se, por meio do método de Heckman, que o impacto da imposição de 

um salário de reserva possui mais força no curto prazo, tendendo a desaparecer no 

longo prazo com a escassez da oferta de trabalho. Com relação à metodologia de 

Garen, verificou-se a existência de endogeneídade no que se refere à escolha dos anos 

de escolaridade, sendo que o agente, por sua própria iniciativa, possui uma baixa 

propensão em investir em escolaridade caso seu nível corrente de escolaridade esteja 

abaixo do breaking poinf3, uma vez que sua expectativa de retorno é muito baixa. Já 

para o caso de seu nível de escolaridade estar acima deste, o seu incentivo de investir 

em educação é bem elevado devido ao alto retorno. 

De acordo com Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004, p. 263): 

Uma conseqüência do que acabou de ser posto, diz respeito ao fato de que no 
caso da participação do governo no setor de educação, isso deve ser feito 
principalmente para níveis mais elementares de ensino. Uma pessoa de baixa 
renda e com pouca escolaridade não estaria propensa a investir em educação, 
pois teria que suportar um custo muito alto gerado pelo baixo retomo até o 
investimento se tornasse atrativo. O mesmo raciocínio vale para famílias de 
baixa renda, que pelo mesmo motivo não estariam dispostas a investir na 
escolaridade dos filhos. 

Sobre a metodologia de Pseudo Painel, a semelhança nos resultados permite 

supor que o efeito da variável omitida sobre o retomo em escolaridade é nulo ou pouco 

perceptível. Verificou-se, ainda, assim como em outros estudos, que os retornos em 

escolaridade parecem variar com o nível de escolaridade do indivíduo. 

2.3.2 Retornos da Educação Brasileira: Homens X Mulheres 

A educação como investimento ou, dito de outra forma, os retornos gerados pela 

educação também foram analisados por Resende e Wyllie (2006). Seus estudos são 

voltados para o Brasil, tomando como base de dados a Pesquisa sobre Padrão de Vida 

(PPV- IBGE) . E s s a é uma base de dados pouco explorada nessa área, em que foram 

realizadas entrevistas, durante os anos de 1996 e 1997, no âmbito das regiões Sudeste 

Ponto de corte, sendo que abaixo dos 12 anos de estudo os retornos são bem baixos, enquanto que 
acima são bem atos. 
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e Nordeste. A pesquisa corresponde a 10 áreas nas quais estão incluídas áreas 

metropolitanas de Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo, outras áreas urbanas da região Sudeste e áreas rurais das regiões Sudeste e 

Nordeste. 

A idéia de se utilizar a P P V é, principalmente, com vistas à obtenção de uma 

medida mais precisa da variável experiência, já que os autores têm uma preocupação 

com a questão do controle para fatores específicos, associados ao desempenho 

individual, que, em tese, estariam correlacionados com a variável "anos de estudo". 

Além disso, utilizam a qualidade da educação como variável de controle a fim de evitar 

uma superestimação do retorno para educação. Para tanto, adotaram como proxy o 

número médio de estudo de professores na qual o indivíduo realizou sua educação 

(medida por estado). A s estimativas foram feitas com base no procedimento de dois 

estágios de Heckman 2 4 , tendo resultados separados para os dados referentes aos 

homens e para os referentes às mulheres, sendo assim, os retornos em educação 

foram de 15,9% e de 12,6%, respectivamente. 

2.3.3 Fluxo de Rendimentos 

Em conformidade com Ávila M. e Ávila A. (2001), a base das estimativas de 

taxas de retornos dos investimentos em educação está relacionada com o fato de a 

escolaridade estar associada positivamente aos rendimentos das pessoas, bem como 

com o fato de rendimentos mais elevados estarem diretamente relacionados aos 

acréscimos educacionais adquiridos pelos indivíduos. 

Diante disto, pode-se visualizar através do gráfico abaixo, que faz uso do 

conceito de função de produção, a superioridade produtiva de pessoas treinadas e, por 

conseguinte, dos países desenvolvidos. 

2 4 1° estágio - equações de participação no mercado de trabalho para homens e mulheres; 2° estágio -
equações de rendimentos para homens e mulheres. 
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GRÁFICO 1 - FLUXO D E RENDIMENTOS E N T R E INDIVÍDUOS MENOS TREINADOS 

(A) E MELHOR TREINADOS (B). 

1 — » 

/ .»•»— l •"*'—_ 
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/ 
• / 1 

V. J. j J 1 — » 

FONTE: ÁVILA M. e A VILA A. (2001) 

O gráfico compreende as funções de rendimento de dois indivíduos durante a 

idade produtiva, sendo que o indivíduo A é menos treinado do que o indivíduo B. O que 

se espera é que o melhor treinado possua rendimentos maiores, o que seria o mesmo 

que dizer que sua função de produção é superior ao do indivíduo menos treinado. 

Verifica-se que o diferencial de rendimentos aumenta entre A e B ao longo do 

tempo e que o rendimento máximo do indivíduo A (RAc) é obtido em td. Isto condiz com 

a observação de Sheehan 2 5 (1975, apud Ávila M. e Ávila A., 2001) de que os indivíduos 

com escolaridade mais elevada tenderiam a obter rendimentos máximos em idades 

relativamente mais elevadas. 

Os rendimentos marginais decrescentes, verificados no gráfico a partir dos 

pontos máximos, justificam-se pelo fato de ocorrer, após uma certa idade, uma 

depreciação do capital humano, seja pelo esquecimento ou pelo pequeno progresso 

2 5 S H E E H A N , John A. Economia da Educação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 
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diante de um mundo científico que se desenvolve de forma acentuada. Uma 

postergação dessa idade poderia ser alcançada com investimentos adicionais em 

educação. 

2.3.4 Retomo Privado x Retomo Social 

De acordo com Barras e Mendonça (1997), é difícil avaliar os impactos gerados 

petos investimentos em educação, uma vez que estes, além de afetarem as condições 

de vida dos que estão se educando, irão provocar uma série de externalidades sobre 

aqueles que os rodeiam, ou seja, a sociedade. 

No entanto, a forma pela qual se analisa o retomo privado proporcionado pela 

educação é, principalmente, pela elevação dos salários, que se torna possível com o 

aumento de produtividade que o indivíduo obtém ao alcançar maiores níveis 

educacionais. Além disso, há o aumento da expectativa de vida, a partir do momento 

em que os recursos familiares são utilizados de forma mais eficiente e a redução do 

tamanho da família, o que acaba por reduzir o grau de pobreza futuro, já que se tem 

menos filhos e estes são criados com maior qualidade de vida. 

Para Ávila M. e Ávila A. (2001), a taxa de retorno privado é estimada 

considerando-se os custos e os benefícios derivados de um incremento na educação 

em nível de cada indivíduo. A mensuração dos custos se dá pelas despesas realizadas 

com anuidades, livros, cadernos e outros, além dos custos indiretos relacionados à 

renda sacrificada para os casos em que a obtenção de educação exige a recusa a uma 

oportunidade de trabalho remunerado, representando um custo real para o indivíduo. 

Em se tratando dos benefícios, estes são medidos através da renda adicional que o 

estudante pode esperar obter futuramente, ou seja, os rendimentos adicionais àqueles 

que, de outra forma, o indivíduo receberia. 

Com relação aos efeitos externos ocasionados pela educação, verifica-se que a 

magnitude destes é pouco conhecida e de difícil mensuração, possuindo, portanto, uma 

dificuldade maior para que seja avaliada. Sendo assim, essa avaliação "só pode ser 

feita com base em informações agregadas, baseadas em comparações intertemporais 
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(isto é, como têm melhorado as condições de vida em um país ou região com o 

crescimento do estoque de capitai educacional) ou em comparações entre países (isto 

é, qual o impacto de maiores investimentos em educação sobre as condições de vida 

da população)" (BARROS; MENDONÇA, 1997). 

O cálculo da taxa de retomo social segundo loschpe (2004), da mesma forma 

que a taxa de retomo privado, leva em conta os custos e benefícios incorridos, com a 

diferença de que, nesse caso, incluem-se os gastos do governo, onde até então só se 

consideravam os gastos do indivíduo. Os benefícios da educação para a sociedade 

correspondem, além de maiores salários, a uma maior tolerância, consciência social, 

controle de impulsos violentos, pesquisas que levam ao desenvolvimento de 

tecnologias, entre outros. 

2.4 EDUCAÇÃO E RENDA 

Sobre a idéia de que há uma relação direta entre o nível de escolaridade do 

indivíduo e o salário que o mesmo recebe, pode-se dizer que é algo um tanto quanto 

comum. Sendo assim, é possível torná-la mais concreta buscando reforços em dados 

estatísticos como os resumidos na tabela 2 abaixo: 
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T A B E L A 2 - RANKING CONTROLADO RESUMIDO (PRINCIPAIS NÍVEIS EDUCACIONAIS) 

RANKING 
GERAL 

DIFERENCIAIS DE SALÁRIOS 
RANKING 

GERAL Escolaridade 
Ranking Controlado Não Controlado Valor do Salário 

(preços de 2005) 

1 Medtana - Mestrado ou Doutorado 2 1503% 2118% 5090,97 
2 Mediana - Graduação 6 1175% 1573% 3841,31 
3 Administração - Mestrado ou Doutorado 1 1524% 2170% 5210,91 
4 Engenhar» - Mestrado ou Doutorado 4 1365% 2063% 4965,27 

5 Ciências Econômicas e Contábeis -
Mestrado ou Doutorado 3 1367% 1953% 4712,12 

6 Direito - Mestrado ou Doutorado 5 1347% 1843% 4459,97 
7 Propaganda e Marketing - Graduação 14 974% 1162% 2897,94 
8 Cièncsas da Computação - Graduação 27 783% 894% 2281,89 
9 Arquitetura e Urbanismo - Graduação 24 847% 1017% 2564,87 
10 Freqüenta - mestrado ou doutorado 21 864% 979% 2477,54 
11 Engenharia - Graduação 11 1070% 1672% 4068,60 
12 Direito - Graduação 20 896% 1161% 2895,13 
13 Comunicação Social - Graduação 30 755% 819% 2110,23 
14 Psicóloga - Graduação 36 676% 677% 1784,58 
15 Administração - Graduação 34 728% 940% 2386,56 
16 Letras—Graduação 51 476% 461% 1288,24 
17 Ciências Econômicas - Graduação 25 815% 1140% 2845,58 
18 História - Graduação 57 400% 419% 1191,11 
19 Pedagogia - Graduação 52 453% 425% 1204,44 
20 Teotogsa - Graduação 61 286% 415% 1183,27 
21 Freqüenta - superior - graduação 60 327% 262% 831.26 
22 Ensino médio ou 2" grau 65 218% 203% 695.90 
23 Freqüenta - supletivo (2o grau) 68 146% 117% 498,89 
24 Não concluiu - ensino médio ou 2° grau 67 163% 155% 586,48 
25 Ensino fundamental ou 1 o grau 70 135% 135% 538,53 
26 Freqüenta - pré-vestibuíar 64 221% 129% 526.25 
27 Freqüenta - supletivo (1° grau) 75 85% 48% 339,57 

28 Não concluiu - ensino fundamental ou 1 o 

grau 77 72% 52% 348,23 

29 Antjgo primário 78 71% 117% 498,66 
30 Arfabeteaçao de adultos 82 10% 11% 255,46 

31 Freqüenta - ensino fundamental ou 1 o 

grau - regular não-senado 76 74% 20% 276,58 

32 Freqüenta - afabetxzação de adultos 81 10% -7% 214.15 

33 Já freqüentou e não concluiu - antigo 
pnmàno 80 28% 51% 347,78 

34 Nunca Freqüentou 83 0% 0% 229,57 
FONTE. Centro de Políticas Sociais da FGV (processando os mtcrodados do Censo Demográfico - 2000 / IBGE) 

Ao analisar a tabela, verifica-se que indivíduos que possuem níveis de 

escolaridade mais altos, também possuem salários mais altos. Sendo assim, 

considerando os dados controlados, constata-se que uma pessoa que possui o ensino 

fundamental completo possui um diferencial de salário de cerca de 135% acima 

daqueles que nunca freqüentaram a escola e trabalham. No caso daqueles que 
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possuem o ensino médio completo, a diferença de rendimentos aumenta em 83 pontos 

percentuais. Já em se tratando de pessoas com nível superior, e mesmo com níveis 

acima deste, a diferença vai depender da área de formação. Um indivíduo formado em 

Direito, por exemplo, possui um salário 896% maior do que àqueles que não possuem 

nenhuma escolaridade, e alguém que possua mestrado ou doutorado em medicina tem 

rendimentos 1503% superiores. 
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3 ANÁLISE EMPÍRICA DO IMPACTO DA ESCOLARIDADE NO PARANÁ 

O interesse por parte dos estudiosos na relação entre escolaridade e o sucesso 

no mercado de trabalho, além de estar relacionado com a procura por uma explicação 

para a diferença de salários verificada entre pessoas com diferentes níveis 

educacionais (KATZ; A U T O R 2 6 , 1999 apud SACHSIDA; LOUREIRO; MENDONÇA, 

2004), também possui relação com o fato de diversos estudiosos apontarem para a 

importância do capital humano no desenvolvimento de um país ( T O P E L 2 7 , 1999 apud 

SACHSIDA; LOUREIRO; MENDONÇA, 2004). 

No presente trabalho, o foco é a análise do capital humano sobre a diferença 

salarial no estado do Paraná, considerando-se, portanto, a importância do capital 

humano em seu desenvolvimento. O estudo para o caso paranaense se justifica pela 

escassez de trabalhos relacionados a essa temática para essa região. Adicionalmente, 

serve de base para se fazer uma comparação com os resultados de estudos 

semelhantes realizados para o Brasil. É de extrema importância verificar se a dinâmica 

do capital humano sobre o rendimento é ou não semelhante no Brasil e no Paraná. 

Sendo assim, o objetivo deste capítulo consiste em verificar, a partir dos retornos 

da escolaridade, qual nível de ensino é o mais importante na geração de renda e 

crescimento econômico para o estado do Paraná. Para tanto, conforme já mencionado 

no capítulo anterior, isso será feito a partir de uma versão da equação de salários 

(equação minceriana 2 8), mais especificamente, o estudo seguirá a mesma linha de 

Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004). 

Para facilitar o alcance deste objetivo, esta seção foi dividida em três partes, sem 

contar com esta pequena introdução. A primeira compreende a metodologia, onde será 

exposto o modelo utilizado; a segunda diz respeito à base de dados, apresentando a 

KATZ, Lawrence F; AUTOR, David H. Changes in the Wage Structure and Eamings Inequaliry In 
A S H T E N F E L T E R , Ofley and C A R D , David editor. Handbook of Labor Economics, North Holland, 1999, 
volume 3A. 
2 7 T O P E L , Robert H. Labor markets and economic growth. In A S H T E N F E L T E R , Orley and CARD, 
David editor Handbook of Labor Economics, North Holland, 1999, volume 3C. 
2 8 wi = In Wi = a + fiSi + õXi + ui 
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fonte e os filtros da amostra; e, por fim, têm-se os resultados gerados a partir da 

aplicação da metodologia. 

3.1 METODOLOGIA 

Tendo em vista que a análise dos retornos da educação gera a necessidade de 

ter como base de dados somente aqueles que possuem rendimento e, 

conseqüentemente, que estão trabalhando, isso traz a possibilidade de a amostra estar 

viesada. 

A causa disto está na estratégia de demanda por emprego do agente, na qual, 

segundo Heckman (1974), o agente tem implícito um determinado salário de reserva 

que serve de parâmetro para o indivíduo aceitar ou não participar do mercado de 

trabalho (a participação se dará caso o salário ofertado seja superior a este salário de 

reserva). 

Assim, conforme apontado por Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004), a não 

consideração desse fenômeno faz com que as estimativas por MQO sejam 

tendenciosas devido ao aparecimento do denominado viés de seleção amostrai, uma 

vez que se é analisado de forma idêntica grupos que usam regras diferentes. 

Um exemplo clássico disto é o objeto de estudo de Heckman (1974), que se 

refere ao rendimento de um grupo de mulheres, as quais escolhem se vão ou não 

trabalhar, sendo que a opção por trabalhar faz delas participantes da amostra. 

Se as mulheres fizessem essa escolha de forma aleatória, seria possível usar 

MQO para estimar algum modelo para salários. No entanto, essa suposta aleatoriedade 

é pouco provável, pois as mulheres a quem fossem oferecidos baixos salários, 

provavelmente optariam por não trabalhar, fazendo com que o salário observado seja 

viesado para cima. 

Uma solução para esse problema, que já é algo padrão para esse tipo de 

amostra, pode ser encontrada se existirem variáveis que afetam significativamente as 

chances de observação (chance de estar trabalhando), mas não afetam o salário 

oferecido como, por exemplo, o número de filhos que a mulher possui. 
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Desse modo, ao se usar uma equação de seleção que leva em consideração as 

variáveis que afetam a decisão de uma mulher entre trabalhar ou não é possível corrigir 

aquele "viés para cima". Isto é exatamente o que foi proposto por Heckman (1979). 

3 1.1 O Método de Heckman 

O método de Heckman (1979) consiste em estimar, primeiramente, através de 

um modelo Probit 2 9, uma equação de participação no mercado de trabalho (equação de 

seleção). Segundo Loureiro e Carneiro (2001), esta equação irá dizer qual a 

probabilidade de um trabalhador vir a participar ou não do mercado de trabalho, 

levando-se em conta um conjunto de características pessoais e familiares dele. 

Diante disto, Loureiro e Carneiro (2001) afirmam que nessa análise utilizando o 

método de estimação Probit a variável a ser explicada é, numa escolha dicotômica, 

trabalhar ou não trabalhar. Ao decidir por trabalhar ou não, supõe-se que seja avaliado, 

por parte do trabalhador, os ganhos e/ou perdas que o emprego pode oferecer. As 

variáveis que compreendem essa tomada de decisão não costumam ser diretamente 

observáveis para cada indivíduo i. Então, y* pode ser definido como uma preferência 

latente que define a probabilidade de o indivíduo aceitar trabalhar, sendo que y * é uma 

variável ordinal que determina que quanto maior o valor de y*, maior a probabilidade de 

o indivíduo trabalhar. Na equação abaixo é apresentado y* e as variáveis que o 

explicam: 

Assim, X, corresponde ao conjunto de variáveis explicativas relacionadas ao 

trabalhador i e # mede o efeito de uma mudança em X, sobre y *. Como não é possível 

observar y,*, usa-se uma variável dummy que representa se o indivíduo i está ou não 

trabalhando, em que y ; = 1 se a pessoa aceitou a trabalhar e y* = 0 caso o contrário. 

Modelo de escolha binária, isto é, a variável dependente é uma variável binária (dummy) 
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Tendo em vista que para se estimar a equação de salários somente são 

considerados os indivíduos que estão trabalhando, y * deve assumir um valor superior a 

0, tem-se, então, que //, > -f}X,. Isto é usado para explicar os passos seguintes. 

O segundo passo do método de Heckman (1979) consiste em estimar o 

rendimento de acordo com a seguinte equação: 

Onde 

W = logaritmo do salário; 
Z = vetor de características pessoais; 
5 = conjunto de parâmetros; 
e = vetor de erros aleatórios. 

Sendo assim, o viés de seletividade amostrai é ilustrado da seguinte forma: 

E[W Z , v, =l] = SZ,+ E[e, \ JÍJ, > -0X, ] 

E dado que, conforme exposto por Loureiro e Carneiro (2001): 

& ^ - p x ^ ^ K m v o 
au fdaipx,) 

Onde 

fdp = função densidade probabilidade 

fda = função de distribuição acumulada 

Tem-se, então, que quando a cm(ji,e,) * 0, há viés de seletividade, uma vez que 

a esperança da perturbação será diferente de zero. 

Substituindo parte da equação acima por 0 , obtém-se o seguinte: 

b\e, p >-fiXt] = eA 
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Onde 

Á = fdp(PXJaa) 

HECKMAN (1974) observou que estimando os parâmetros p e pt na equação 

de seleção, era possível construir Ã (conhecida como o inverso da razão de Mil!), que 

passaria a entrar como variável explicativa na equação de salários, conforme abaixo: 

W, = SZ! + Ã,& 

Desta forma, corrigi-se o viés gerado pela não aleatoriedade da amostra, a qual 

só pode conter pessoas que estejam trabalhando. 

No caso deste trabalho, utilizou-se o software STATA 9.1 que já tem embutido 

este procedimento. Obteve-se, também, através deste software, a estimativa por MQO, 

possibilitando, assim, uma comparação entre os resultados dos dois métodos como 

poderá ser visto posteriormente. 

3.2 B A S E DE DADOS 

As estimações, por MQO e por Heckman (1979), foram obtidas a partir dos 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) para o Paraná, 

referentes ao ano de 2005. 

A seleção da amostra se deu com a utilização dos mesmos filtros utilizados por 

Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004), a saber: 

1 °) A amostra compreende somente homens entre 24 e 56 anos de idade, uma 

vez que suas decisões são menos complicadas com relação ao nível de escolaridade, 

por considerações de fertilidade30; 

2°) São incluídas apenas pessoas que não estejam estudando 3 1, 

3 0 Os autores se baseiam em outros autores para restringir a amostra desta maneira, como Cameron e 
Heckman (2001), Heckman et ailí (2000), Soares e Gonzaga (1999) e Garen (1984). 
3 1 E s s e filtro é baseado no estudo de G R I L I C H E S (1977). 
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3 o ) A observação que não possui uma ou mais informações sobre as variáveis 

independentes é descartada da amostra 3 2; 

4 o ) Busca-se evitar que sejam incluídas na amostra pessoas que possuam um 

salário extremamente alto que possa viesar os resultados. Considera-se, portanto, 

apenas indivíduos que possuem um salário horário entre R$ 1,00 e R$ 500,00. Busca-

se, também, evitar pessoas que não estejam trabalhando. 

5 o ) Não foram considerados os indivíduos que trabalham nos setores públicos e 

agrícolas devido à dinâmica própria regida por eles ( S O A R E S ; GONZAGA 3 3 , 1999 apud 

SACHSIDA; LOUREIRO; MENDONÇA, 2004) 

3 3 RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

Utilizou-se aqui a mesma forma como foi estimada a equação de salários por 

Sachsída, Loureiro e Mendonça (2004), uma expansão da equação minceriana, como 

pode ser visto a seguir: 

Log* = + &S + p2Exp + fciExpf + p.Raça + 0S(Sx Raça) + PJSx Exp) 

+ PJ {Exp x Raça) + P% (S x Raça x Exp) + P{, (Formal ) + PIZ (Sind) 

+ Pu(Csdo) + e 

Onde 

Log w = logarrtmo do salário/nora mensal; 
S = escolaridade 
P0 = constante, 

Exp - anos de experiência do trabalhador34; 
Raça = representa uma variável dummy em que assume o valor 1 se o trabalhador é branco e 0 caso 

contrário; 
Formal = representa uma variável dummy em que assume o valor 1 se o trabalhador pertence ao setor formal 

e 0 caso contrário; 
Sind = Sindicato = representa uma variável dummy em que assume o valor 1 se o indivíduo é associado a 

algum sindicato e 0 caso contrário; 

3 2 Os autores utilizaram o mesmo procedimento de Heckman et alli (2000) e Soares e Gonzaga (1999). 
3 3 S O A R E S , Rodrigo R.; GONZAGA, Gustavo. Determinação de Salários no Brasil: Dualidade ou não-
duaiidade no retomo à educação. Revista de Econometria, 19.2, 377-404. 
3 4 A experiência é calculada pela forma padrão: Exp = Idade - escolaridade - 6 

O n" 6 representa a idade que a criança começa a estudar. 
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Csdo = Casado = representa uma variável dummy em que assume o valor 1 se o indivíduo è casado e 0 
caso contrário; 

£ = erro da estimativa. 

Entretanto, com a realização da regressão por faixa de anos de estudo, 

constatou-se que muitos dos coeficientes, tanto pelo método de Heckman quanto por 

MQO, apresentaram-se não significativos. Diante disto, verificou-se, através do Fator de 

Inflação da Variância no STATA 9.1, a existência de multicolinearidade prejudicando os 

resultados estimados. Contudo, ao se retirar as interações (S x Raça; S x Exp; Exp x 

Raça; e S x Raça x Exp), o problema acaba por ser amenizado. 

Assim, tendo em vista estes dois modelos (com as interações e sem as 

interações), utilizou-se o C IS (Critério de Informação de Schwarz) para selecionar o 

melhor deles que, segundo Gujarati (2006), quanto menor for o seu valor, melhor o 

modelo. De acordo com os resultados desse critério, o modelo escolhido e apresentado 

na seqüência é o que não apresenta as interações 3 5. Quanto ao modelo com as 

interações, este está disponível no apêndice deste trabalho. 

Com relação à equação de seleção, usou-se como variáveis explicativas a 

escolaridade do indivíduo (S) , a variável dummy Filhos em que assume o valor 1 se o 

trabalhador possui filhos e 0 caso contrário e a variável dummy Csdo em que assume o 

valor 1 se o indivíduo é casado e 0 caso contrário. A variável SM (escolaridade da 

mãe), diferentemente de Sachsida, Loureiro e Mendonça, (2004), não foi utilizada 

nesse estudo, pois, como foi mencionado pelos próprios autores, "os estudos 

conhecidos feitos para o Brasil para explicar a participação na força de trabalho não 

levam em consideração essa variável", o que dificulta a obtenção de conclusões a 

respeito. Outro motivo refere-se ao fato de que a consideração de tal variável acabaria 

por restringir ainda mais a amostra, pois não há dados na PNAD sobre a escolaridade 

da mãe de todos os indivíduos da amostra. 

O modelo de Heckman por nível sem interação apresentou C I S = 4981.847, enquanto que o modelo de 
Heckman por nivei com interação apresentou C I S = 5022.694. 
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3.3.1 Resultados obtidos por Heckman e MQO 

Na tabela abaixo, que mostra os resultados da equação de seleção, o teste de 

razão de máxima verossimilhança para a estatística mo, que verifica a existência de 

correlação entre a equação de salários e a equação de seleção, indica que existe viés 

de seleção amostrai, pois a mesma mostrou-se estatisticamente significante3 6. Isto 

significa que a utilização do método de Heckman permite obter coeficientes mais 

consistentes que os obtidos por MQO. 

T A B E L A 3 - EQUAÇÃO DE SELEÇÃO 
VARIÁVEL | C O E F I C I E N T E S 

Constante -0.0334399 
(0.0801670) 

S j_ 0.0753232 
|_ (0.0071932)* 

Raça 0.0680723 
(0.0609715) 

Csdo 0.4779821 
i_ (0.0820086)* 

Filhos 0.0577683 
(0.0711171) 

mo 0.94074 
(0.0116542) 

Teste Razão Máx. Verossim H 0 : rho = 0 
Ch i 2 (1) = 148.51 

Prob > chi2 = 0.0000 
Amostra 2341 
FONTE: Elaboração Própria a partir dos microdados da 
PNAD 2005 
NOTAS: * Estatisticamente significativo ao nível de 1 % ; 

"Estatisticamente significativo ao nível de 5%; 
Valores entre parênteses correspondem ao desvio-
padrão. 

Alguns autores verificam a existência de viés de seleção amostrai pelo lambda, de forma que se o 
mesmo for significativo haverá viés. Como este estudo segue a mesma linha de Sachsida Loureiro e 
Mendonça (2004), a análise se deu pela estatística mo. 

rho = coeficiente de correlação. 
Lambda = inverso da razão de Mill = variável inserida na equação de salários para corrigir o viés de 

seleção 
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Conforme o observado na literatura, assim como por Sachsida, Loureiro e 

Mendonça (2004), a escolaridade tem efeito positivo sobre o salário de reserva do 

indivíduo, ou seja, a escolaridade aumenta o salário mínimo que o indivíduo toma como 

base para participar do mercado de trabalho. Sendo assim, intuitivamente tem-se que 

esse aumento acaba por reduzir a probabilidade de o indivíduo participar do mercado 

de trabalho. Entretanto, constatou-se pela equação de seleção que a escolaridade (S) 

aumenta a chance de o indivíduo estar trabalhando, o que permite concluir que a 

escolaridade aumenta o salário ofertado ao indivíduo numa proporção maior do que a 

do aumento do salário de reserva, resultando, por fim, em um aumento da 

probabilidade de o indivíduo estar trabalhando. 

A variável casado (Csdo) também apresentou sinal positivo, o que significa que o 

fato de se estar casado aumenta a s chances de o indivíduo estar trabalhando. No 

estudo de Rocha e Campos (2006), para homens e mulheres, essa variável mostrou 

que a condição de se estar casado aumenta a propensão de inserção no mercado de 

trabalho no caso dos homens, enquanto que no caso das mulheres a condição de 

casada é negativa. Os autores explicam que isto se deve à predominância dos homens 

no papel do sustento familiar, mesmo com o constante aumento do número de 

mulheres que são chefes de família, enquanto que as mulheres se tornam donas-de-

casa e convivem com a expectativa de maternidade. Afirmam que "A 'figura' da mulher 

como dona-de-casa ainda persiste na sociedade e atua como fator negativo na 

propensão a procura por emprego das mulheres casadas" (ROCHA; CAMPOS, 2006, p. 

98-99). 

Com relação às variáveis Raça e Filhos, estas não foram significativas ao nível 

de 5%, o que significa que elas não explicam a decisão de participar ou não do 

mercado de trabalho, pelo menos no que se refere ao curto prazo 3 7 . 

Sobre a equação de salários (Tabela 4), pode-se dizer que, tanto em Heckman 

quanto em MQO, da mesma forma que o observado na literatura, os coeficientes das 

variáveis escolaridade (S) e experiência (Exp) foram positivos enquanto que o da 

3 7 No estudo de Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004) a variável raça passa a ser significativa ao 
considerar os resultados por pooling. 
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experiência ao quadrado (Exp 2 ) foi negativo, o que significa que a experiência aumenta 

o salário, mas a taxas decrescentes. No entanto, esta variável não foi significativa ao 

nível de 5%. Isso pode estar relacionado com as variáveis explicativas escolhidas, que 

são diferentes das de outros estudos, uma vez que esta escolha afeta tanto a 

magnitude quanto a significância dos parâmetros. 

T A B E L A 4 - EQUAÇÃO D E SALÁRIOS 
VARIÁVEL ! MQO T HECKMAN 

Constante -0 1996825 -0.410411 

(0.0795191)** (0.0772286)* 
S 0.1097366 0.1106161 

(0.003798)* | (0.0040536)* 
Exp 0.0219063 S 0.014056 

(0.0053341)* (0.0048975)* 
E x p 2 

-0.0001409 | -0.0000638 

(0.001012) j (0.0000911) 
Raça 0.083628 I 0.0821659 

(0.0270217)* j (0.0307007)* 
Formal 0.0957132 I 0.1676692 

(0.0298566)* j (0.0264107)* 
Sind 0.1685227 ! 0.1724089 

(0.0285951)* j (0.0260717)* 
Csdo 0.1185468 I 0.2538994 

(0.0292152)* ! (0.0323514)* 
Lambda : - j 0.6051832 

í (0.017095)** 
R 2 Ajustado 0.3822 \ -
Amostra 1923 ! 1923 
FONTE: Elaboração Própria a partir dos microdados da PNAD 2005 

NOTAS. "Estatisticamente significativo ao nível de 1%; 
"Estatisticamente significativo ao nível de 5%; 
Valores entre parênteses correspondem ao desvio-padrão. 
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As variáveis referentes à raça, ao trabalho formal, à associação a algum 

sindicato e ao estado civil apresentam um efeito positivo sobre os rendimentos do 

agente. Conforme esperado, indivíduos brancos e/ou que trabalham no setor formal 

e/ou são associados a algum sindicato tendem a ter um retorno salarial superior ao dos 

indivíduos que estão em situações contrárias. O fato de o indivíduo ser casado gerar 

um impacto positivo sobre o rendimento pode estar relacionado com a necessidade de 

o indivíduo ter de se dedicar mais ao trabalho, buscando melhorar seu salário, uma vez 

que é responsável por outros membros da família. 

Acerca do retorno em escolaridade, constatou-se que o mesmo foi de 11 ,1% pelo 

modelo de Heckman e de 10,9% por MQO. Isto significa que um ano a mais de estudo 

gera, em média, um retorno de 11 ,1% de acordo com o primeiro modelo e de 10,9% 

conforme o segundo. 

Rocha e Campos (2006), a partir de dados do Paraná do Censo Demográfico de 

2000, estimaram que o retorno da educação pelo método de Heckman é de 14,7% para 

os homens e de 18,8% para as mulheres. Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004), ao 

estudar o caso brasileiro com dados da PNAD de 1996, obtiveram um retorno de 12,9% 

pelo método de Heckman e de 14 ,1% por MQO. Sampaio (2007), através dos 

microdados da PNAD 2004, constatou que o retomo da educação no Brasil por MQO foi 

de 7,4%, enquanto que para o Paraná foi de 6,2%. Pelo método de Heckman os 

retornos encontrados foram de 5,2% e de 4,6%, respectivamente. 

Pelos dados acima, nota-se que este estudo está bem próximo dos resultados 

encontrados por Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004). A diferença verificada, 

principalmente com relação ao estudo de Sampaio (2007), pode estar relacionada com 

a seleção das variáveis explicativas, bem como da amostra. 

3 1 2 Resultados obtidos por Heckman e MQO por faixa de anos de estudo 

Com o intuito de alcançar o propósito deste trabalho, a variável escolaridade (S) 

foi dividida em 4 variáveis, cada uma compreendendo uma faixa de anos de estudo que 

representa um dentre os níveis de instrução abaixo, de modo que a escolaridade dos 
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indivíduos que compõem a amostra é inserida na faixa correspondente ao seu nível, 

enquanto todas as outras faixas são zeradas: 

• S1 = primário (1-4 anos de estudo); 

• S2 = ensino fundamentai (5-8 anos de estudo); 

• S3 = ensino médio (9-11 anos de estudo); e 

• S4 = ensino superior (12 anos ou mais de estudo). 

Isso permite levar em conta os anos de estudo agregados peio indivíduo, uma 

vez que os mesmos geram impactos nos retornos de cada ano adicional de estudo. 

Então, ao analisar a Tabela 5 abaixo, no que se refere aos resultados obtidos por 

Heckman, verifica-se que um ano a mais de estudo gera, em média, um retorno de 

7,0% para os indivíduos que estão na primeira faixa, de 7,4% para os que estão na 

segunda faixa, de 8,2% para os da terceira faixa e de 11,7% para os da última faixa. 

Esses resultados apontam para o ensino superior como sendo o nível que 

apresenta maior retorno, entretanto, independentemente do nível do ensino, verifica-se 

que há um retorno elevado gerado pela educação. 
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T A B E L A 5 - EQUAÇÃO D E SALÁRIOS POR FAIXA D E 
ANOS DE E S T U D O 

VARIÁVEL MQO HECKMAN 
Constante 

S 1 

S2 

S 3 

S4 

Exp 

E x p 2 

Raça 

Formal 

Sind 

Csdo 

Lambda 

0.0355591 

(0 0806292) 

0.0539322 

(0.0140466)* 

00614816 

(0.0075966)* 

0.0721086 

(0.0051756)* 

0.113422 

(0.0042998)* 

00268259 

(0.0052645)* 

-0.0003128 

(0.0001005)* 

0.0710924 

(0.0259367)* 

0.1192585 

(0.0287552)* 

01611064 

(0.0274584)* 

0.1363892 

(0.0280581)* 

0.4319 

1923 

-02487331 

(0.0784196)* 

00702772 

(0.0127509)* 

00739337 

(0.0072043)* 

0.0821936 

(00050869)* 

01169445 

(0 0044099)* 

0.0211432 

(0.0049999)* 

-0 0002417 

(0.0000937)** 

0.0703489 

(0.0292373)** 

0.1696697 

(0.0264878)* 

0.167141 

(00259522)* 

0 2541158 

(0.0309859)* 

0.5547089 

(0.019454)** 

R 2 Ajustado 

Amostra 

C I S 
FONTE: Elaboração Própria a partir dos microdados da PNAD 2005 
NOTA: 'Estatisticamente significativo ao nível de 1%; 

"Estatisticamente significativo ao nível de 5%, 
Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

1923 

4981.847 



literatura (para o caso brasileiro), os retornos no estado do Paraná são maiores 

conforme aumenta o número de anos de estudo. 

G R A F I C O 2 - R E T O R N O S E M E S C O L A R I D A D E P O R FAIXA D E ANOS D E 
E S T U D O (PARANÁ - 2005) 

14.00% 

12.00% 

10.00% 

I 8.00% 
O 
ir, 6.oo% 

4.00% 

2.00% 

0.00% ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ANOS DE ESTUDO 

FONTE: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD 2005. 

Com relação aos retornos obtidos por MQO, tem-se os seguintes resultados: 

5,4% para a primeira faixa, 6 , 1 % para a segunda, 7,2% para a terceira e 11,3% para a 

última. 

Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004), a partir dos dados da PNAD de 1996, 

verificaram que o retomo pelo método de Heckman de 4 anos completos de estudo no 

Brasil é de 12,8%, para 8 anos completos de estudo é de 14,2%, para 12 anos 

completos é de 14,7% e para 16 anos completos é de 14,8%. Já por MQO foram de 

16,6%, 16,8%, 17,0% e 17,1%, respectivamente. 

Barbosa Filho e Pessoa (2006) também realizaram um estudo do retorno da 

educação para o Brasil. Os dados por eles utilizados são da PNAD, do Censo 

Demográfico de 2000, da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) e do INEP. Os 

retornos identificados para um ano a mais de estudo em 2004, considerando 30 anos 

de experiência, foram os seguintes: 1) primário = 9,8%; 2) ensino fundamental (ou 

ginásio) = 14,8%; 3) ensino médio = 13,9%; e 4) ensino superior = 13,8%. Para analisar 

qual o nível que traz mais benefícios os autores consideram, ainda, o prêmio salarial 
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resultante de cada ciclo de educação que se completa, a saber: 1) primário = 11,9%; 2) 

ensino fundamental = 14,9%; 3) ensino médio = 16,4%; e 4) ensino superior = 32,8%. 

Assim, verificaram que o nível em que se deve focar os investimentos é o superior3 8. 

Porém, por questões sociais, deixam claro que os dois primeiros níveis (primário e 

ginásio) não devem ser esquecidos. 

Utilizando variáveis dummies, é possível verificar diferenças salariais para os 

diferentes níveis de estudo, tendo como base de comparação os indivíduos que não 

possuem o primário completo (indivíduos com menos de 4 anos de estudo), a saber: 

3 8 Os autores também estudaram acerca do retomo da pré-escola que, da mesma forma que o superior, 
gera grandes benefícios e deve, portanto, também ser foco dos investimentos. 
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TABELA 6 - DIFERENÇAS SALARIAIS 
VARIÁVEL MQO HECKMAN 

Constante 0.1150586 0.2034925 
(0.0764292) (0.085288)** 

Primário 0.2110559 0.1996955 
(0.039868)* (0.0399978)* 

Fundamental 0.4618666 0.4408676 
(0.0468989)* (0.0476618)* 

Médio 0.7453549 0.7175347 
(0.0458213)* (0.0473157)* 

Superior 1.692598 1.654284 
(0.0601297)* (0.0623672)* 

Exp 0.0278407 0.027807 
(0.0053703)* (0.0053576)* 

Exp 2 

-0.0003623 -0.0003603 
(0.0001026)* (0.0001023)* 

Raça 0.0881898 0.0871831 
(0.0264525)* (0.026653)* 

Formai 0.1202969 0.1194756 
(0.0293059)* (0.0292163)* 

Sind 01672089 0.1668249 
(0.0281166)* (0.0280557)* 

Csdo 0.1468808 0.1150429 
(0.0286913)* (0.0318696)* 

Lambda _ -0.1511404 
(0.064534)** 

R 2 Ajustado 0.4060 -
Amostra 1923 1923 
FONTE: Elaboração Própria a partir dos microdados da PNAD 2005 
NOTAS. "Estatisticamente significativo ao nível de 1%; 

"Estatisticamente significativo ao nível de 5%; 
Valores entre parênteses correspondem ao desvio-padrão 

A estatística rfio não foi significativa, o que significa que o 
modelo MQO é o mais indicado para este caso. 

Assim, por MQO, quem possui o primário completo ( 1 a a 4 a série) tem, em 

média, um salário 2 1 , 1 % maior do que quem não possui; quem possui o ensino 

fundamental completo (5 a a 8 a série) tem, em média, um salário 46,2% maior do que 

quem não possui o primário; quem possui o ensino médio completo tem, em média, um 
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salário 74,5% maior do que quem não possui o primário; e quem possui o superior 

completo tem um salário, em média, 169,2% maior do que quem não possui o primário. 

Pelo procedimento de Heckman, os valores verificados foram 19,9%, 44 ,1%, 

71,7% e 165,4%, respectivamente. 

Diante desses resultados, constata-se mais uma vez que o ensino superior é o 

que mais beneficia o indivíduo, além de mostrar que a tendência dos salários é 

crescente conforme aumenta a escolaridade, da mesma forma que o apresentado para 

o Brasil no item 2.4 (Tabela 2 ) 3 9 . 

A base de comparação neste caso são os indivíduos que não possuem nenhum estudo 

35 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou identificar qual nível de ensino é o mais importante 

na geração de renda e crescimento econômico no estado do Paraná. Conforme exposto 

no item 3.1 deste trabalho, isto se deu a partir da estimação da equação de 

rendimentos com o modelo de Heckman (1979), uma vez que estimativas por MQO não 

levam em conta decisões do agente quanto a participar ou não do mercado de trabalho, 

o que acaba por gerar o chamado viés de seleção amostrai. Sendo assim, o modelo de 

MQO foi utilizado unicamente com o intuito de tê-lo como base de comparação. 

Constatou-se que, assim como no Brasil, a educação no Paraná possui grande 

importância no rendimento do indivíduo. Os resultados mostraram que um ano a mais 

de estudo gera, em média, um retorno de 11,1%, considerando o método de Heckman, 

e de 10,9%, por MQO. Verificou-se, ainda, ao analisar os retornos por faixa de anos de 

estudo, que um ano adicional de escolaridade, por Heckman, gera um retorno de 7,0% 

no primário ( 1 a a 4 a série), de 7,4% no ensino fundamental (5 a a 8 a série), de 8,2% no 

ensino médio e de 11,7% no ensino superior. Por MQO, os retornos encontrados foram 

5,4%, 6 ,1%, 7,2% e 11,3%, respectivamente. 

Assim, detectou-se que, dentre os níveis de ensino, o superior foi o que 

demonstrou maior relevância (maior retorno). Isto indica que seria um erro, tanto por 

parte do governo, em seu papel de buscar melhoras no que se refere ao padrão de vida 

da população, quanto por parte do próprio indivíduo, em prol de seu benefício, deixar de 

investir neste nível. 

No entanto, deixar de lado o ensino de base também seria um erro, uma vez que 

o menor retomo observado tem conseqüências no que se refere ao estímulo ao estudo. 

Isto implica que pessoas de baixa renda tendem a continuar nesta faixa, já que há um 

custo elevado de se estar estudando até que se obtenha maiores retornos. Neste caso, 

o papel do governo torna-se de extrema importância, tanto na ampliação da oferta do 

ensino público e melhoria de sua qualidade, quanto no desenvolvimento de estratégias 

e/ou políticas sociais visando tomar a opção pelo estudo uma escolha atrativa. 
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Para estudos futuros, propõe-se a inclusão de variáveis referentes às diversas 

regiões e setores paranaenses na equação de rendimentos, buscando identificar as 

heterogeneidades existentes que acabam por gerar impactos nos salários. Pode 

ocorrer, por exemplo, de pessoas com o mesmo nível educacional ganharem salários 

bem diferentes por estarem em regiões diferentes, como é o caso de alguns cargos no 

interior do estado que remuneram melhor do que a capital devido à escassez de 

profissionais. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - EQUAÇÃO D E SELEÇÃO (COM A S INTERAÇÕES) 
VARIÁVEL C O E F I C I E N T E S 

Constante 0.0020769 

(0.0786608) 
S 0.0725975 

(0.0071581)* 
Raça 0.0534174 

(0.0616970) 
Csdo 0.4736594 

(0.0818914)* 
Filhos 0.0560465 

(0.0710574) 
rho 0.9400062 

(0.0121610) 
Teste Razão Máx. Verossim H 0 : rho = 0 

Ch i 2 (1) = 139.93 

Prob > chí2 = 0.0000 
Amostra 2341 
FONTE. Elaboração Própria a partir dos microdados da PNAD 2005 

NOTAS. "Estatisticamente significativo ao nível de 1 %; 
Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão 



APÊNDICE 2 - EQUAÇÃO DE SALÁRIOS (COM A S INTERAÇÕES) 
VARIÁVEL ! MQO | HECKMAN 

Constante -03652306 -0.4397538 

(0.2026158) (0.1885852)** 
S i 0.1195446 ! 0.1074269 

j (0.0171713)* | (0.0162315)* 
Exp i 0.0461145 0.0288863 

j (0 0111585)* (0.0104131)* 
E x p 2 

i -0.0004938 -0.0003046 

| (0.0001566)* | (0.0001445)** 
Raça \ 0 0296455 -0 2893674 

| (0.0171597) (0.1496022) 
S x Raça \ -0.0017712 0.0324297 

| (0.0006465)* (0.0158358)** 
S x Exp i 0 0038402 -0.001042 

\ (0.0051715) (0.0006034) 
Exp x Raça i 0.0006016 0.0045639 

(0.0006386) (0.0044821) 
S x Raça x Exp S -0.3005677 0.0002658 

\ (01651972) (0.0005750) 
Formal \ 0 0987779 0.1712402 

(0.0296383)* (0.0263476)* 
Sind 0.159672 0.1601547 

\ (0 0283686)* (0.0259806)* 
Csdo 0.1168484 0.2528465 

\ (0.0290061)* (0.0321279)* 
Lambda 

! 0.5989045 

) (00173453)** 
R 2 Ajustado 0.3939 -

Amostra \ 1923 1923 
FONTE: Elaboração Própria a partir dos microdados da PNAD 2005 
NOTA: * Estatisticamente significativo ao nível de 1%; 

"Estatisticamente significativo ao nível de 5%; 
Valores entre parênteses correspondem ao desvio-padrão. 



APÊNDICE 3 - EQUAÇÃO DE SALÁRIOS POR FAIXA DE ANOS DE 

VARIÁVEL ! MQO HECKMAN 
Constante í 0.5629299 0.1942427 

j (0.2195775)** (0.2031575) 
S1 0.0174493 0.0389433 

(0.0249075) (0.0231400) 
S2 0.0247085 0.0423232 

(00209990) (0.0195295)** 
S3 I 0.0387075 0.0536567 

| (0.0188542)** (0.0175291)* 
S4 0.0834031 0.0912811 

j (0.0179293)* (0.016786)* 
Exp | -0.0007178 -0.0015428 

(0.0115564) (0.0106736) 
Exp 2 

0.0000759 0.0000746 
| (0.0001585) (0.0001466) 

Raça I 0.0660342 0.0602633 
| (0.1625412) (0.1478375) 

S x Raça -0.008053 -0.0058971 
\ (0.0169139) (0.0157021) 

S x Exp 0 0006286 0.0005671 
(0.0006796) (0.0006309) 

Exp x Raça -0.0044831 -0.0034403 
j (0.0050621) (0.0044757) 

S x Raça x Exp 0.0011967 0.0009561 
(0.0006237) (0.0005721) 

Formal 0.1250733 0.1706566 
! (0.0287358)* (0.0263924)* 

Sind | 0.1597831 0.167506 
(0.0273761)* (0.025968)* 

Csdo 0.1450441 0.259154 
| (0.0280766)* (0.0308487)* 

Lambda i 0.5486171 
j (0.0195028)** 

R 2 Ajustado ! 0.4365 . 
Amostra ! 1923 1923 
CIS j 5022.694 
FONTE. Elaboração Própria a partir dos microdados da PNAD 2005 
NOTA: 'Estatisticamente significativo ao nível de 1%; 

"Estatisticamente significativo ao nível de 5%; 
Valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 
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