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Apresentação 

Criado em 2004, o Programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais ocorre em 

parceria entre a Fundação Itaú Social e Itaú Unibanco. Desta forma, o Itaú Unibanco leva 

suas competências na área econômica para o campo social. 

O Programa possui duas vertentes principais de atuação, a realização de avaliações 

de projetos e a disseminação da cultura de avaliação para gestores de projetos sociais e de 

políticas públicas. No campo da avaliação, tem-se por premissa sua realização para todos os 

programas próprios. A disseminação da cultura de avaliação é feita tanto através da 

avaliação de projetos de terceiros, como também de ações de disseminação de 

conhecimento, por meio de cursos, seminários e informações disponibilizadas na página 

eletrônica da Fundação Itaú Social. 

A avaliação econômica engloba a avaliação de impacto, que verifica se os impactos 

esperados foram alcançados, e se foram efetivamente causados pelo programa; e o cálculo 

do retorno econômico, que é fruto de uma análise de custo-benefício do programa. 

Acreditando que a participação de todos os interessados na avaliação é o melhor 

meio de validar e perpetuar a cultura de avaliação, o Programa procura incluir os gestores 

do projeto a ser avaliado nas discussões sobre o desenho da avaliação. Este trabalho 

conjunto possibilita, de um lado, um maior conhecimento do programa em questão, 

importante para um bom desenho de avaliação, e, por outro, leva à apropriação pelos 

gestores da cultura de avaliação. 
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ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO ESCOLAR 

E RENDA DO TRABALHO – O CASO BRASILEIRO 

 

Sumário Executivo 

O objetivo deste relatório é apresentar novas evidências da relação entre 

desempenho escolar e renda do trabalho. Para isso, usamos dados da Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE, de onde extraímos informações de 

renda e características individuais, e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), de responsabilidade do INEP/MEC, de onde vêm as informações sobre o 

desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática. 

Como as duas pesquisas não entrevistam os mesmos indivíduos, adotou-se uma 

estratégia de relacionar o desempenho médio no terceiro ano do ensino médio de pessoas de 

uma mesma geração com o salário médio desta mesma geração, uma vez no mercado de 

trabalho. 

Na literatura acadêmica, evidências já mostram uma relação positiva e 

estatisticamente significativa entre o desempenho (principalmente em Línguas e 

Matemática) e o salário. Os resultados internacionais variam largamente entre os países, e 

mesmo entre as evidências dentro de um mesmo país. As evidências nacionais variam não 

apenas em suas estimativas, mas nos métodos aplicados, todos tentando associar dados de 

bases de educação com bases de mercado de trabalho, dada a inexistência até hoje de 

pesquisas que relacionem desempenho escolar e renda das mesmas pessoas. 

Este trabalho adota estratégia parecida com a de Curi e Menezes-Filho (2007), 

fazendo, porém, extensões ao usar bases de dados mais recentes, incluir seis gerações na 

análise e incluir os indivíduos com atraso escolar. 

A metodologia consistiu, primeiramente, em montar células com valores médios das 

variáveis de interesse com base em coortes, indivíduos com características comuns que 

podem ser seguidas ao longo do tempo e entre diferentes pesquisas. Neste caso, as coortes 

foram montadas com base no ano de nascimento dos indivíduos, seu estado de residência e 

gênero. No total chegamos a 324 observações. 
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A partir desta base de dados em coortes, estimou-se uma modelo linear relacionando 

o logaritmo do salário/hora com a nota nos exames de Matemática e Língua Portuguesa do 

Saeb. Variáveis de controle foram consideradas, inclusive os anos de estudo concluídos. 

De maneira geral, os resultados não se mostraram estatisticamente significantes a 

10% em nenhuma das especificações. A provável causa deve estar associada ao baixo 

número de indivíduos encontrado em cada coorte, além da perda de variância em 

consequência do próprio uso das médias por coorte.  

O resultado que chega mais próximo dos níveis aceitos de significância (12%) é o 

da relação entre a nota de Matemática e o salário/hora, com a inclusão de variáveis de 

controle. Considerando este resultado, conclui-se que um ponto a mais na nota de 

Matemática deve ter um impacto de 0,17% sobre o salário/hora. Isto significa que 10% de 

aumento da nota impactaria o salário em 4,68% ou que um desvio-padrão de aumento de 

nota elevaria o salário/hora em 3,34%. 

Em comparação com os resultados da literatura, devido à diferença entre os países 

analisados ou entre os métodos utilizados, a comparabilidade fica comprometida. O 

trabalho de Curi e Menezes-Filho (2007) é o mais comparável e, neste caso, podemos 

perceber que as estimativas pontuais obtidas aqui são 2 p.p. maiores, porém não são 

estatisticamente significativas. 

Portanto, encontramos neste estudo mais uma evidência de que deve existir uma 

relação positiva entre desempenho escolar e salário no Brasil. Tal evidência, no entanto, 

não é robusta devido a características das bases de dados e dos métodos utilizados – baixo 

número de observações e baixa variância das informações. Com isto, conclui-se que para 

obter estimativas mais robustas desta relação seria necessário usar bases de dados com 

maior número de observações (como as censitárias) ou ainda pesquisas capazes de 

relacionar desempenho escolar e salário por indivíduo (ainda inexistentes o Brasil). 
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1. Introdução 

 

Após a ampliação do acesso à escola no Brasil (que já é universal para o ensino 

fundamental), o próximo passo crucial para o país é a melhoria da qualidade da educação.  

Dados do PISA 2009 (Programme for International Student Assessment), projeto da 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que realiza exames 

de proficiência em diversos países (inclusive fora da OCDE), indicam que a educação 

brasileira foi uma das que mais evoluiu na última década. Esta evolução, no entanto, não 

tirou o Brasil de uma das piores posições entre os 65 países avaliados. Nesta última 

pesquisa, o país encontra-se na 53ª posição, abaixo de todos os países da OCDE e de outros 

em desenvolvimento, como Turquia, México e Chile. 

Ao mesmo tempo em que se discute como melhorar a qualidade do ensino básico, 

há um grande investimento para gerar meios e incentivos aos jovens para que eles busquem 

o ensino superior. Porém, entre 30 países analisados pela OCDE, o Brasil é o que tem 

menor gasto por aluno no ensino básico em relação ao gasto total com educação. 

 

Gráfico 1 – Gastos por aluno no ensino básico como proporção do gasto total 

com educação (do básico ao superior – exceto gastos com pesquisas) 
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Embora haja evidências de que o investimento em educação deva começar o “mais 

cedo possível” no ciclo de vida das pessoas (Cunha et al., 2006), o Brasil parece não ter 

esta prática, pelo menos em comparação com uma série de países. 

Porém, a decisão sobre quanto investir em educação básica passa pelo 

conhecimento de seus benefícios. De maneira geral, o benefício mais direto da educação, 

do ponto de vista econômico, é a aquisição de habilidades que tornarão os indivíduos mais 

produtivos (Becker, 1964). Desta relação, inferem-se consequências positivas diretas sobre 

salário e crescimento econômico. 

Quando tratamos de educação enquanto treinamento para uma atividade produtiva 

(on-the-job training) ou mesmo um curso técnico ou superior, a relação entre o que se 

ensina e a produtividade do indivíduo deve ser mais direta. Já o ensino básico, supõe-se que 

deva impactar a produtividade dos indivíduos por fornecer um conjunto de habilidades e 
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competências que subsidiam o aprendizado nas etapas de ensino que preparam mais 

diretamente para o mercado de trabalho
1,2

. 

Assim, o conteúdo adquirido durante esta etapa da educação tem, potencialmente, 

benefícios econômicos. Porém, ainda não se sabe ao certo qual a magnitude deste benefício. 

Para gerar subsídios para a questão de quanto se investir em educação básica, este 

estudo tem como objetivo estimar a importância das habilidades cognitivas no salário 

recebido pelos jovens que concluem o ensino médio no mercado de trabalho.  

Na literatura internacional, há artigos que buscam estimar esta relação. Em comum, 

encontram a evidência de que as habilidades cognitivas impactam de forma importante e 

estatisticamente significante a renda do trabalho, e que seu efeito não ocorre apenas via 

maior escolaridade. 

Hanushek e Zhang (2009) encontram, a partir de uma amostra de 13 países, que 

maiores habilidades cognitivas, medidas por um aumento de um desvio-padrão em exames 

padronizados, aumentam o salário anual dos trabalhadores de diversas idades e níveis 

educacionais entre 4,5% (Itália) e 24% (EUA).  

De forma independente, e com base em amostras diferentes que acompanham o 

desempenho no mercado de trabalho de jovens que completaram o ensino médio, Murnane, 

Willett, Duhaldeborde e Tyler (2000) e Lazear (2003) estimam que o impacto de um 

aumento de um desvio-padrão em testes padronizados aumenta o salário entre 12% e 15%.  

Para o Brasil, a falta de bases de dados que possuam medidas de habilidades 

cognitivas e de salários para um mesmo indivíduo dificulta esse tipo de estudo. Curi e 

Menezes-Filho (2007), por exemplo, constroem coortes formadas por indivíduos nascidos 

em 1977 e 1978 que cursavam o 3º ano do ensino médio em 1995 para analisar a relação 

entre o desempenho escolar e o salário recebido no mercado de trabalho. Os autores 

encontram que um aumento de 10% na nota de Matemática do Saeb no 3º anos do ensino 

médio aumenta o salário médio recebido aos 23 anos em 3,1%. 

                                                 
1
 O termo “habilidades e competências” usado aqui se refere, simplesmente, ao conjunto de conhecimentos 

adquiridos em determinada disciplina, geralmente medido por escalas padronizados derivadas de exames de 

proficiência. 
2
 As habilidades cognitivas não são apenas afetadas por investimentos escolares, mas também são resultantes 

de fatores genéticos e familiares (Winship e Korenman, 1997 e Hansen, Heckman e Mullen, 2004). 
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A relevância da pergunta e o baixo número de evidências para o Brasil sugerem que 

novas estimativas da relação entre habilidades cognitivas e salários sejam buscadas. Neste 

trabalho, também será utilizada uma estimativa com base em coortes, já que mesmo hoje 

em dia não existe uma pesquisa que avalie tanto a habilidade cognitiva dos indivíduos 

quanto sua renda no mercado de trabalho.  

Porém, este estudo amplia a amostra investigada por meio da incorporação de dados 

mais recentes e da inclusão de jovens que concluem o ensino médio com defasagem 

escolar. A ampliação temporal da amostra permite obter estimativas mais robustas e a 

exploração de heterogeneidades entre gerações da relação habilidade e renda.  

O restante do texto se organiza da seguinte forma. A segunda seção destaca os 

principais resultados encontrados por estudos internacionais e o caso brasileiro. A terceira 

seção descreve a metodologia e as bases de dados utilizadas, seguida da seção de 

estatísticas descritivas. A seção cinco apresenta os resultados encontrados e, por fim, 

tecem-se as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

2. Revisão da literatura 

 

2.1 Literatura internacional 

 

Hanushek e Zhang (2009) buscam estimativas internacionais dos retornos à 

habilidade e à escolaridade. Para estimar retornos à escolaridade, o procedimento 

“tradicional” seria estimar uma equação de Mincer (1970) padrão para cada país, utilizando 

dados em cross-section com indivíduos de diversas idades e níveis de escolaridade. 

Os autores ressaltam que há dois problemas em estimar essa equação. O primeiro é 

a questão de seleção: indivíduos com mais habilidade podem escolher sistematicamente 
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maior escolaridade (o que, caso não se controlasse, geraria um estimador com viés para 

cima). O segundo problema é a medida de anos de escolaridade. 

Se a qualidade das escolas sofre alterações ao longo do tempo, ou se há alterações 

na população que alcança um dado nível de escolaridade, o retorno estimado à escolaridade 

em uma equação de Mincer padrão pode ser viesado. O erro de medida em relação à 

escolaridade já seria um problema se o interesse fosse o retorno para um dado país, porém é 

ainda mais grave quando o interesse é em comparações internacionais. 

O artigo explora a base International Adult Literacy Survey (IALS), que contém 

medidas de escolaridade e habilidades cognitivas para indivíduos de diversos países, para 

obter estimativas não-viesadas para o retorno à escolaridade.  

A base de dados IALS foi construída pela OCDE, com a participação de 23 países e 

regiões da OCDE em três diferentes anos, 1994, 1996 e 1998. A pesquisa foi desenhada 

para permitir a comparação das habilidades de letramento de indivíduos de um mesmo país 

e de países diferentes. Para isso, foram construídas amostras representativas de adultos 

entre 16 e 65 anos, que realizaram uma série de testes de habilidades de letramento. Para 

esses indivíduos, foram também coletadas outras características individuais, como sexo, 

idade, escolaridade e renda.  

As habilidades de letramento são medidas em testes desenhados para medir as 

habilidades básicas necessárias para se participar plenamente da sociedade. São feitos três 

diferentes testes de letramento: “Prose Literacy”, “Document Literacy” e “Quantitative 

Literacy”. O primeiro mede as habilidades necessárias para compreender e utilizar 

informações de diversos tipos de texto, o segundo mede as habilidades necessárias para 

localizar e utilizar informações em diversos tipos de documentos (mapas, gráficos, 

formulários). O último teste mede as habilidades necessárias para aplicar operações 

aritméticas com números exibidos em materiais impressos, como, por exemplo, calcular 

uma gorjeta ou os juros pagos em um empréstimo. 

A pontuação dos testes é de 0 a 500 pontos, e eles apresentam alta correlação entre 

si. Comparando a pontuação média de cada país no teste de “Quantitative Literacy” com a 

pontuação no teste TIMSS, que inclui conteúdos mais sofisticados em matemática (como 

geometria, cálculo, probabilidade e estatística) e que é aceito como um bom teste para 

habilidades em matemática, há grande correlação entre elas (0,77, estatisticamente diferente 



12 

 

de zero). Portanto, as habilidades de letramento aparentam ser uma boa medida de 

habilidades cognitivas. 

Para obter estimativas não-viesadas dos retornos à habilidade e à escolaridade, os 

autores constroem uma medida de escolaridade ajustada à qualidade. A partir dessa medida, 

é estimada uma equação de Mincer com a seguinte especificação: 

 

 

 

O retorno à escolaridade para o país k é , e o retorno às habilidades cognitivas é 

. “Literacy skills test score” é normalizada, e a escolaridade ajustada é normalizada 

relativamente à qualidade da escolaridade da coorte mais nova. 

Os coeficientes estimados para cada país estão exibidos na Tabela 1, e estão entre 

0,8% (Polônia) e 24,1% (EUA). Os resultados sugerem que as habilidades cognitivas têm 

um papel importante na determinação da renda individual, já que os coeficientes estimados 

para as habilidades cognitivas são positivos para todos os países e significantes em todos os 

países da amostra, com exceção da Polônia.  

 

 

 

Tabela 1 – Estimativas da relação proficiência-renda de Hanushek e Zhang (2009) 
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S
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E
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Escolaridade 

ajustada 
0,088 0,065 0,05 0,036 0,057 0,082 0,047 0,049 0,072 0,058 0,048 0,074 

Proficiência 0,134 0,05 0,066 0,094 0,079 0,072 0,172 0,059 0,013 0,038 0,153 0,197 

Escolaridade 0,089 0,054 0,047 0,039 0,042 0,069 0,038 0,045 0,082 0,034 0,04 0,08 

Proficiência 0,131 0,052 0,064 0,086 0,082 0,065 0,158 0,056 0,008 0,049 0,152 0,193 

Nota: Estimativas correspondem, respectivamente, aos modelos 3 e 4 da Tabela 5 de Hanushek e Zhang (2009); 

coeficientes em negrito são significativos a pelo menos 5%. 
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Lazear (2003) também encontra estimativas da elasticidade entre habilidades 

cognitivas e salários. Para isso, o autor analisa a National Educational Longitudinal Study 

(NELS), que acompanhou um grupo de jovens de 1988, quando cursavam no mínimo a 8ª 

série, até 1999. A pesquisa contém dados dos salários dos indivíduos em 1999, quando 

possuíam em média 25 anos, e notas de exames em matemática, leitura, história e ciências 

realizados em 1988 e 1992. A Tabela 2 mostra o resumo das principais características dessa 

pesquisa. 

 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas de Lazear (2003) 

Variável Média Desvio Padrão 

SCORE 202,8 49,6 

∆SCORE 4,36 39,4 

Salário anual $23.609 $20.209 

Ln (salário anual) 9,97 0,77 

Idade atual 25,3 0,54 

Pais com ens. sup. 0,29 - 

Branco 0,69 - 

Escolaridade 13,1 2,6 

Nota: Adaptado da Tabela 1 de Lazear (2003). 

 

A variável SCORE se refere a resultados de um teste padronizado realizado em 

1988, na primeira edição da pesquisa (ao final do ensino primário), e a variável ∆SCORE 

se refere à variação entre essa nota e a nota obtida no mesmo teste quatro anos depois (ao 

final do ensino secundário). O salário anual foi medido em 1999, quando os indivíduos 

pesquisados tinham entre 24 e 26 anos.  

A Tabela 3 mostra os resultados da regressão do logaritmo do salário anual em 

SCORE e ∆SCORE. 

 

Tabela 3 – Estimativas da relação proficiência-renda 

de Lazear (2003) 

Variável 
1 2 

ln(renda anual) ln(renda anual) 

SCORE 
0,00318 0,00145 

(0,000030) (0,000020) 
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∆SCORE 
0,00317 

 - 
(0,000040) 

R² 0,02000 0,01000 

Nota: estimativas das especificações 1 e 2 da tabela 2 de Lazear 

(2003). 

 

No modelo 1, onde apenas SCORE e ∆SCORE são incluídas como variáveis 

explicativas, o aumento de um ponto na nota (SCORE) provoca um aumento de 0,32% do 

salário anual. Já no modelo 2, em que ∆SCORE é excluído, o coeficiente torna-se menor – 

0,145% de aumento salarial para cada ponto de proficiência. 

Murnane, Willett, Duhaldeborde e Tyler (2000) buscam observar o papel do 

conhecimento cognitivo no diferencial de salários de americanos com cerca de 30 anos. 

Para isso, utilizam informações de duas bases de dados distintas. 

A primeira delas é a NLS72 (National Longitudinal Survey of the High School Class 

of 1972), que acompanha uma amostra de alunos que estavam no último ano do ensino 

médio nos Estados Unidos em 1972. Ela inclui características pessoais, notas de habilidade 

matemática e leitura de uma prova realizada no ano de conclusão do EM e rendimentos dos 

alunos em 1985, quando os alunos tinham 31 anos. Essa prova, realizada pelo “Educational 

Testing Service”, cobrava conhecimentos básicos de matemática e também a compreensão 

de textos.  

A segunda base de dados é a HS&B (High School and Beyond), que acompanha os 

alunos que estavam no 2º ano do ensino médio em 1980. Também inclui características 

pessoais dos alunos e seus rendimentos anuais em 1991, quando os entrevistados tinham 31 

anos, além das suas notas em uma prova semelhante e comparável à da outra pesquisa. 

Os autores optaram por fazer regressões separadas para cada uma das bases de 

dados e também para homens e mulheres. Primeiramente (Modelo 1 da Tabela 4), eles 

regrediram o logaritmo dos salários (a valores de 1990) no resultado do exame de 

matemática, em dummies de raça, em anos de experiência (linear e ao quadrado) e em um 

conjunto de características familiares como escolaridade dos pais, número de irmãos e 

região do país onde frequentaram o ensino médio
3
. 

                                                 
3
 Foram usados apenas os dados para as pessoas encontradas no último acompanhamento de cada pesquisa, e 

foram excluídas da amostra as pessoas com rendimento menor que US$ 1.000, aquelas que não completaram 

o EM, que não fizeram os exames, que são fazendeiros, e que não se designaram como brancos, negros ou 

hispânicos. 
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Em média, o aumento de um ponto na nota de Matemática aumenta o salário futuro 

do aluno em 2%, no caso dos homens da pesquisa NLS72, por exemplo. Como o desvio-

padrão da nota de Matemática é de 7 pontos para os homens dessa base, o aumento de 1 

desvio-padrão na nota aumenta em 15% o salário anual aos 30 anos do aluno
4
. 

Em seguida, os autores incluem indicadores para o nível de escolaridade alcançado 

na regressão (Modelo 2). Dessa forma, o modelo passa a medir o efeito direto do 

conhecimento cognitivo em Matemática nos rendimentos futuros, enquanto o modelo 2 

media seu efeito total (passando por aumentar as chances de completar o ensino superior).  

Para homens, com a base NLS72, o aumento de 1 desvio padrão na nota de Matemática 

aumenta em 9% o salário anual. Este resultado, comparado ao anterior, sugere que parte da 

melhora de salário proveniente de uma melhor nota de Matemática pode ser explicada pelo 

aumento das chances de concluir o ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Estimativas da relação proficiência-renda de Murnane et al. (2000). 

População Indicador 
NLS72 HS&B 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

Homens 

Alguns anos 

de Superior 
- 

0,092
**

 
- 

-0,032 

(0,0330) (0,0320) 

  

Superior 

completo 
- 

0,249
**

 
- 

0,236
**

 

(0,0390) (0,0320) 

  
Pós completa - 

0,357
**

 
- 

0,284
**

 

(0,0720) (0,0780) 

  
Nota Mat. 

0,020
**

 0,013
**

 0,015
**

 0,009
**

 

(0,0030) (0,0020) (0,0020) (0,0020) 

  R² 0,131 0,157 0,079 0,107 

  N. Obs. 3645 3645 3798 3798 

                                                 
4
 Os autores também utilizaram a nota de leitura na regressão, mas ela não se mostrou estatisticamente 

significante.  
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Mulheres 

Alguns anos 

de Superior 
- 

0,193
**

 
- 

0,094
**

 

(0,0390) (0,0350) 

  

Superior 

completo 
- 

0,421
**

 
- 

0,276
**

 

(0,0530) (0,0380) 

  
Pós completa - 

0,602
**

 
- 

0,432
**

 

(0,0680) (0,0670) 

  
Nota Mat. 

0,013
**

 0,002 0,017
**

 0,009
*
 

(0,0030) (0,0030) (0,0020) (0,0020) 

  R² 0,178 0,217 0,156 0,18 

  N. Obs. 3256 3256 3729 3729 

 

 

2.2 O caso brasileiro 

 

Para o Brasil, não há bases de dados que possuam medidas de habilidades 

cognitivas e de salários para um mesmo indivíduo, mesmo que referentes a diferentes 

momentos do tempo. O que existe são bases de dados com medidas de habilidades 

cognitivas para indivíduos em idade escolar (Prova Brasil e Saeb, por exemplo) e base de 

dados com medidas de desempenho no mercado de trabalho (Censo, PNAD e PME, por 

exemplo). Os dois tipos de bases de dados contêm também características individuais, 

como idade, raça e gênero. 

Essa dificuldade sugere o uso de coortes como observações, ao invés de indivíduos. 

Uma coorte, genericamente, é definida como um grupo de indivíduos com características 

fixas em comum, e que podem ser seguidas ao longo do tempo e em diferentes pesquisas. 

Se as pesquisas obtêm a cada ano uma amostra aleatória da população, então o 

acompanhamento das coortes através e ao longo das pesquisas produz uma série de 

amostras aleatórias de uma mesma coorte. Se o modelo que se deseja estimar é linear nos 

parâmetros, o comportamento médio da coorte reproduz o comportamento individual, e as 

coortes podem ser tratadas como indivíduos (Deaton, 1985). 

Há dois pontos que valem a pena ser mencionados em relação ao uso de coortes. O 

primeiro deles é o trade-off entre o número de cortes e o número de observações dentro de 

cada coorte. Quanto menor o número de observações dentro de cada coorte, menor a 

precisão das médias calculadas, e, por outro lado, maior o número de observações.  



17 

 

O segundo ponto é em relação à importância dos dados individuais. Para obter 

médias das variáveis de interesse é necessário ter os dados individuais, para então se 

calcular a média. Além disto, a existência dos dados individuais permite utilizar 

estimadores de erros nas variáveis, que utilizam a estrutura de variância e covariância dos 

dados individuais para corrigir possíveis erros de medida gerados pelo uso de médias 

amostrais para fazer inferência sobre indivíduos. 

Curi e Menezes-Filho (2007) seguem a estratégia descrita acima para analisar a 

relação entre o desempenho escolar da geração de 1978 no fim do ensino médio e o salário 

recebido por essa geração no mercado de trabalho. Para isso, os autores constroem coortes 

formadas por indivíduos nascidos em 1977 e 1978 com mesmo sexo, mesma raça e mesmo 

estado de residência em que cursavam o 3º ano do ensino médio em 1995 (com 17 ou 18 

anos de idade). 

A base de dados utilizada é formada a partir dos dados do Censo 2000, do SAEB de 

1995 e das PNADs de 1982 e 1995. A partir do Censo 2000, são selecionados os indivíduos 

pertencentes à geração de 1977 e 1978 que possuem renda, têm ao menos 10 anos de estudo 

e que residem no mesmo estado desde o ano de 1995. A partir do SAEB 1995, são obtidas 

as notas no exame dessa geração. Da PNAD de 1982 eles extraem a informação de 

educação dos pais destas coortes (quando os indivíduos tinham entre 4 e 5 anos) e da 

PNAD 1995 constrói-se uma variável que mede a probabilidade de cada coorte chegar ao 

ensino médio.  

Os autores destacam dois tipos de viés que existem na amostra construída, 

provenientes da autosseleção dos indivíduos por educação e por migração (identificados 

pelos autores como “viés educacional” e “viés de migração”, respectivamente). Em 

primeiro lugar, os indivíduos que realizam o SAEB no fim do ensino médio não formam 

uma amostra aleatória da população, pois se autosselecionam pela continuidade dos estudos 

até pelo menos o terceiro ano. Em segundo lugar, os dados de renda são obtidos apenas 

para os indivíduos que decidem não migrar para outros estados nos primeiros anos após o 

ensino médio. Portanto, os autores consideram que sua amostra não é aleatória.  

Em uma regressão do logaritmo do salário/hora em 2000 (quando os indivíduos têm 

22 ou 23 anos) na nota de Matemática, sexo, raça, dummies de UF, probabilidade de 

migração, probabilidade de terminar o EM, escolaridade e controles adicionais, o 
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coeficiente da nota de matemática do SAEB é 0,186, revelando que 10% de aumento na 

nota estaria associado a um aumento de 1,9% no salário/hora
5
. 

Estimando o mesmo modelo por 2SLS, com características dos diretores e 

professores (salários e nível educacional) e das escolas (número de computadores, presença 

de biblioteca, presença de laboratório de ciências), das células como instrumentos para a 

nota de Matemática, o coeficiente da nota de Matemática aumenta para 0,319, isto é, 

aumentando em 10% a nota, o salário aumentaria 3,2%. 

Soares (2010) traz evidências a partir do Censo 2000 e dos exames do Provão 

(antigo exame do ensino superior) e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para 

grupos de indivíduos migrantes residentes nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de 

Janeiro e no Distrito Federal. Em uma primeira estratégia de estimação, o autor constrói 

células com base no município de origem, gênero e curso superior feito pelo indivíduo (no 

caso do uso do Provão). 

Para a Região Metropolitana de São Paulo os resultados são bastante relevantes: um 

desvio-padrão na nota do Provão tem impacto de 33% sobre o salário e a mesma medida 

para o ENEM, impacto nos rendimentos em 48%. Estes resultados substantivos podem ser 

explicados, em parte, pelo uso de uma amostra de migrantes (após aplicar uma correção de 

seleção de Heckman, os impactos caem para menos da metade), restritos à Região 

Metropolitana de São Paulo (os resultados para o Rio de Janeiro são não significativos e 

para o Distrito Federal são menos da metade), e pelo fato de o ENEM ser um exame 

voluntário (seleção não controlada pelo autor). 

Na segunda estratégia, o autor tenta parear indivíduos que fizeram ENEM com 

indivíduos pesquisados pela PME (Pesquisa Mensal de Emprego, do IBGE) por 

informações pessoais. Encontra apenas 53 casos em que estas informações fazem 

correspondências únicas. As estimativas, portanto, mostram-se pouco significativas. 

Estima-se que um desvio-padrão na nota do ENEM teria impacto de cerca de 6% sobre o 

salário (com p-valor de 11%). 

                                                 
5
 As probabilidades de terminar o ensino médio e de migração para cada célula de indivíduos são adicionadas 

na regressão para se buscar corrigir o viés de seleção da amostra. O impacto da inclusão destas duas 

probabilidades, no entanto, é apenas marginal (o coeficiente passa de 0,237 para 0,243, ambos com erro-

padrão em torno de 0,099). 
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Não obstante os resultados da literatura nacional, o presente trabalho pretende 

prover uma nova estimativa do impacto das habilidades cognitivas na renda dos indivíduos. 

Especificamente, deseja-se medir quanto a habilidade cognitiva dos adolescentes que 

concluem o ensino médio contribui para a sua renda futura.  

Como em Curi e Menezes-Filho (2007), será utilizada uma estimativa com base em 

coortes, já que o problema de não existir uma base com dados brasileiros de renda e de 

habilidades cognitivas ainda existe. Porém, este estudo amplia análise realizada pelos 

autores ao incorporar mais dados, conforme detalhado na seção metodológica. 

 

3. Metodologia e base de dados 

 

Para obter uma relação entre desempenho escolar e renda, optou-se por uma 

especificação de Mincer, em que a escolaridade dá lugar a uma medida de desempenho 

escolar: 

 

        (1) 

 

Em que: 

: log natural da renda do trabalho do indivíduo i. 

: desempenho escolar de i. 

: variáveis de controle do mercado de trabalho. 

 

Esta especificação nos dará uma relação condicional entre renda do trabalho e 

desempenho escolar, isto é, o prêmio que o mercado de trabalho paga por um indivíduo 

com determinada proficiência, dados os demais atributos do mercado de trabalho. 

Usaremos aqui como variáveis e controle de mercado de trabalho as características 

individuais normalmente adotadas na literatura de Economia do Trabalho (gênero, raça, 

idade, quadrado da idade, dummies para as unidades da federação).  

Como já foi dito anteriormente, o Brasil ainda carece de bases de dados que avaliem 

a proficiência de adultos no mercado de trabalho ou que acompanhem o resultado no 

mercado de trabalho de pessoas cujo desempenho escolar tenha sido avaliado enquanto 
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estudavam. Esta restrição nos impede de fazer a associação direta entre o desempenho 

escolar e os resultados no mercado de trabalho individuais. 

Isto é, o modelo (1) proposto não pode ser estimado da forma como está. Por esta 

razão optou-se por construir um banco de dados baseado em coortes, usando duas bases em 

cross-section: a PNAD e o Saeb.  

A PNAD é uma pesquisa domiciliar de abrangência nacional que traz informações 

socioeconômicas individuais, incluindo diversas questões sobre o mercado de trabalho 

(renda, experiência, horas trabalhadas etc.).  

O Saeb é um sistema de avaliação educacional amostral e de abrangência nacional. 

Alunos da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, de escolas 

públicas e privadas, são selecionados para fazer exames de Matemática e Língua 

Portuguesa. Estes exames têm questões baseadas nas diretrizes curriculares do ensino 

básico e sua escala é construída a partir da Teoria da Resposta ao Item (TRI), o que permite 

a comparação do desempenho entre séries e ao longo do tempo. 

As duas pesquisas não têm qualquer relação entre si (não avaliam as mesmas 

pessoas), mas ambas têm um processo de amostragem que permite representatividade 

nacional e estadual das informações coletadas. Assim, é possível usá-las para construir um 

painel de cross-sections, em que o que se segue no tempo são coortes – grupos de 

indivíduos com um conjunto de características em comum.  

No caso das duas pesquisas, foi possível agrupar os indivíduos segundo três 

características: ano de nascimento, gênero e UF de residência. É possível encontrar também 

outras variáveis comuns às duas pesquisas que permitam a construção das células (como 

raça), porém, como será mostrado adiante, o custo em termos de redução do tamanho das 

células seria alto demais. 

A partir deste agrupamento é possível juntar um grupo de alunos do Saeb em 

determinada UF com o grupo de adultos correspondente (de mesmo gênero, residentes na 

mesma UF e nascidos no mesmo ano) na PNAD alguns anos depois. Além disto, é possível 

também seguir estes grupos ao longo do tempo nas PNADs. 

Assim, o modelo (1) seria estimado usando médias amostrais dentro das coortes: 

 

       (2) 
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Em que os subscritos significam: 

: coorte (combinação UF e ano de nascimento) 

: ano da PNAD 

: intervalo de tempo entre a saída do ensino médio e o ano em que encontramos a coorte 

no mercado de trabalho. Assim,  é o ano em que a coorte fez Saeb no ensino médio. 

 

Agora a relação que se estabelece ao estimar  é entre o desempenho escolar médio 

de uma geração de indivíduos em determinado estado com a renda do trabalho média desta 

mesma geração anos depois. 

Neste estudo avaliaremos o benefício salarial da proficiência avaliada no 3º ano do 

ensino médio. A escolha desta série se dá por ser a última do ensino básico, de modo que o 

desempenho medido nesta etapa deve captar em certa medida o desempenho acumulado 

dos 11 anos de ensino básico. 

A PNAD é realizada todos os anos desde 1967 (exceto nos anos em que há censo 

populacional), já o Saeb acontece a cada dois anos desde 1995. Assim, tomando as coortes 

de alunos que fazem 3º ano do ensino médio em cada ano do Saeb, é possível encontrá-los 

nos seguintes anos da PNAD (assumindo que a partir dos 19 anos já sejamos capazes de 

encontrar os jovens que fizeram Saeb no mercado de trabalho): 

 

 

 

Quadro 1 – Cruzamento das idades observadas na PNAD com os anos de Saeb. 

Ano de nascimento 
Saeb (3º ano 

EM) 

Ano da PNAD 

2001 2003 2005 2007 2009 

1977/78 1995 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 

1979/80 1997 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 

1981/82 1999 19/20 21/22 23/24 25/26 27/28 

1983/84 2001 - 19/20 21/22 23/24 25/26 

1985/86 2003 - - 19/20 21/22 23/24 

1987/88 2005 - - - 19/20 21/22 
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Por esta tabela é possível ver algumas formas de se combinar as duas bases de dados 

de modo a estimar o modelo (2). Primeiro, é possível montar uma cross-section com a 

PNAD 2009 em que encontramos seis gerações que fizeram Saeb no terceiro ano do ensino 

médio em diferentes anos. Neste caso, a base teria 324 observações (27 UFs, 2 gêneros e 6 

grupos etários). 

 

Quadro 2 – Cruzamento das idades observadas na PNAD 2009 

com os anos de Saeb. 

Geração 
Saeb (3º ano 

EM) 

Ano de PNAD = 2009 

Idade 

1977/78 1995 31/32 

1979/80 1997 29/30 

1981/82 1999 27/28 

1983/84 2001 25/26 

1985/86 2003 23/24 

1987/88 2005 21/22 

 

Neste caso, temos uma base em que o ano em que observamos os indivíduos no 

mercado de trabalho é fixo, mas tanto as gerações quanto as idades são variáveis. Desta 

forma, é possível adicionar à equação (2) efeitos fixos que controlem estes últimos fatores 

conjuntamente, além de podermos explorar a heterogeneidade do prêmio da proficiência 

por geração/idade. 

 

  (3) 

 

 

Em que: 

: é o vetor de dummies que capta o efeito fixo da geração. 

: ano da PNAD, fixo em 2009. 

 

Com este efeito fixo estaremos controlando, além de possíveis efeitos geracionais – 

diferentes gerações podem ter capacidades diferentes para usar a proficiência que adquirem 

na escola –, efeitos também associados ao tempo no mercado de trabalho. É possível supor 
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que o conhecimento adquirido no ensino básico se reflita sobre o salário de formas 

diferentes dependendo do momento em que os indivíduos estão no mercado de trabalho. 

Outra possibilidade de combinação dos bancos seria a de painéis de gerações. 

Adotando um painel em que se acompanha a geração 1978 (que fez Saeb em 1995) por 5 

anos de PNAD, temos uma base com 270 observações (27 UFs, 2 gêneros e 5 anos de 

PNAD). 

 

Quadro 3 – Cruzamento das idades para nascidos em 1978 nas PNADs com o ano em que 

fizeram Saeb. 

Ano de nascimento Anos Saeb 
Anos PNAD 

2001 2003 2005 2007 2009 

1977/78 1995 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 

 

Nesta base, temos o efeito da geração fixo, enquanto os efeitos da idade dos 

indivíduos no mercado de trabalho e o ano da PNAD podem ser explorados, conforme a 

equação abaixo: 

 

   (4) 

 

Em que: 

: é o vetor de dummies que capta o efeito fixo da idade. 

: ano de nascimento fixo em 1978. 

 

 Aqui os efeitos fixos podem estar captando os efeitos do tempo no mercado de 

trabalho (como no modelo 3), mas também podem estar captando efeitos do ambiente de 

mercado, isto é, condições específicas do mercado de trabalho em cada ano, que estejam 

afetando a todos os trabalhadores e, possivelmente, a relação entre proficiência e renda. 

Por fim, é possível construir uma base de dados em que mantemos fixa a idade em 

que encontramos os indivíduos no mercado de trabalho. Neste caso, tomamos os indivíduos 

com 23 ou 24 anos (que fizeram Saeb em diferentes anos) em cada PNAD, totalizando 270 

observações (27 UFs, 2 gêneros e 5 anos de PNAD). Esta base gerará as estimativas mais 

comparáveis às de Curi e Menezes-Filho (2007). 
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Quadro 4 – Cruzamento de indivíduos de 23 e 24 anos encontrados nas PNADs com o 

ano em que fizeram Saeb. 

Ano de nascimento Anos Saeb 
Anos PNAD 

2001 2003 2005 2007 2009 

1977/78 1995 23/24 - - - - 

1979/80 1997 - 23/24 - - - 

1981/82 1999 - - 23/24 - - 

1983/84 2001 - - - 23/24 - 

1985/86 2003 - - - - 23/24 

 

Neste formato, temos a idade em que observamos os trabalhadores no mercado de 

trabalho fixa aos 23 anos e podemos controlar efeitos fixos associados à geração e ao ano 

da PNAD. 

 

    (5) 

 

Em que: 

: é o vetor de dummies que capta o efeito fixo da geração. 

 

Nesta equação os efeitos fixos refletem uma combinação de efeito geracional, como 

em (3), e efeito do mercado de trabalho, como em (4). 

Portanto, a estratégia de estimação consiste basicamente em estimar os modelos 

propostos usando as médias das variáveis por coorte. Esta estratégia, apesar de ser a mais 

factível, tem um custo associado à perda de variância das covariadas em relação ao modelo 

(1) e ao baixo número de observações que restam deste procedimento, ambos em 

consequência do fato de usarmos médias por coorte. Estes dois fatos juntos devem levar a 

uma alta variância dos estimadores. 

Para diminuir este problema, propõe-se uma etapa anterior à estimação dos modelos 

de (3) a (5): fazer o partialling out da renda (usando apenas as variáveis de controle do 

mercado de trabalho) a partir dos dados individuais da PNAD e então usar os resíduos da 

renda para estimar as equações principais. A estimação das equações principais consiste 
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então em uma regressão do resíduo da renda (livre dos efeitos dos controles) contra o 

desempenho escolar. 

 

1ª etapa:         (6) 

 

Calculamos  para cada indivíduo da PNAD. 

 

2ª etapa:     (7) 

 

Em que: 

: é um vetor que combina as dummies referentes a três dimensões que formam as células 

(tempo, UF e gênero). 

 

Assim,  medirá a relação entre proficiência e renda do trabalho ceteris paribus, 

após o controle de características individuais de mercado de trabalho. Os coeficientes e seus 

erros-padrão serão calculados usando um sistema de pesos que consiste, basicamente, em 

ponderar cada coorte por seu tamanho relativo (razão entre o número de observações em 

cada célula e o total de observações na amostra dos microdados). 

 

4. Estatísticas descritivas 

 

Como explicado na seção anterior, os modelos propostos serão estimados usando 

médias de coortes construídas a partir de microdados. Quão bem estas médias representarão 

o comportamento da população de cada coorte depende do desenho da pesquisa que gerou 

os dados. 

No caso da PNAD, as amostras são construídas com base em um desenho amostral 

complexo, de modo a tornar suas estimativas representativas em nível nacional e estadual. 

Com relação às informações de indivíduos de cada coorte não se garante representatividade 

em todas as situações. Assim, a confiança nas estimativas por coorte dependerá do tamanho 

da amostra em cada uma delas. 
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A tabela 5 ilustra esta questão. Ela traz o número de homens de cada geração 

estudada encontrados em cada unidade da Federação na PNAD 2009
6
. Perceba que, em 

média, há um bom número de homens em cada geração (em torno de 50), porém a variância 

entre os estados é muito grande. 

Em estados como São Paulo, Minas Gerais e Bahia, encontram-se mais de cem 

pessoas por geração, enquanto em alguns estados do Norte e Nordeste, menos de dez 

homens participaram da pesquisa. Os números para as mulheres têm o mesmo 

comportamento e podem ser encontrados na Tabela A.1 do anexo. 

Nos estados em que o número de observações é muito pequeno podemos estar 

obtendo estimativas imprecisas das médias das características de mercado de trabalho 

(inclusive renda). Como resultado, a presença destes estados na amostra deve produzir 

estimativas finais imprecisas também. 

Para analisar a sensibilidade dos resultados à presença destes estados, estimaremos 

os modelos propostos com e sem UFs com, em média, menos de 20 observações por coorte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Tamanho das células da PNAD 2009 – apenas homens 

UF\Gerações 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 Média 

RO 16 15 20 19 19 18 18 

AC 6 12 8 11 19 10 11 

AM 33 41 51 34 27 31 36 

RR 5 9 7 10 13 11 9 

PA 51 64 83 50 55 47 58 

                                                 
6
 Correspondente ao primeiro cruzamento entre as bases proposto (cross-section com seis gerações em 2009). 

Para o tamanho das células nos demais cruzamentos, ver tabelas do anexo. 
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AP 5 4 13 16 12 4 9 

TO 19 24 21 22 23 17 21 

MA 11 28 16 19 19 12 18 

PI 10 12 15 16 14 4 12 

CE 48 78 94 99 78 78 79 

RN 11 13 25 17 15 14 16 

PB 12 15 23 14 17 16 16 

PE 69 75 60 71 63 55 66 

AL 4 7 6 7 12 10 8 

SE 10 10 23 21 17 20 17 

BA 119 107 102 104 102 84 103 

MG 85 132 148 130 113 111 120 

ES 14 37 30 23 24 21 25 

RJ 82 107 102 87 96 75 92 

SP 161 200 208 209 198 186 194 

PR 72 90 81 73 62 57 73 

SC 38 45 53 49 44 44 46 

RS 83 108 118 110 99 78 99 

MS 22 16 36 22 22 27 24 

MT 25 22 20 29 16 19 22 

GO 51 47 46 58 58 56 53 

DF 44 54 75 58 37 42 52 

Média 41 51 55 51 47 42 48 

 

Com relação às coortes do Saeb, não devemos encontrar os mesmos problemas de 

tamanho amostral, pois a pesquisa é feita com um grupo etário menor, gerando maior 

número de observações por geração. A próxima tabela mostra bem isto. 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Tamanho das células do Saeb – apenas homens 

UF\Gerações 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 Média 

RO 144 197 240 521 432 405 323 

AC 136 214 184 302 201 172 202 

AM 203 486 523 659 477 355 451 

RR 73 129 145 166 160 128 134 
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PA 247 443 589 903 507 381 512 

AP 127 262 245 342 207 204 231 

TO 195 231 193 269 146 198 205 

MA 279 832 719 1120 693 621 711 

PI 224 570 606 735 608 507 542 

CE 322 534 646 863 633 678 613 

RN 189 558 621 822 471 459 520 

PB 241 694 696 955 819 473 646 

PE 246 513 622 830 763 415 565 

AL 231 645 607 679 539 455 526 

SE 171 464 567 583 399 413 433 

BA 289 587 756 912 1016 392 659 

MG 337 506 782 1380 1201 710 819 

ES 212 396 524 946 790 661 588 

RJ 337 489 736 834 767 470 606 

SP 416 384 672 1571 1404 796 874 

PR 289 443 593 919 1416 644 717 

SC 196 411 492 994 1047 675 636 

RS 329 392 505 1053 1060 782 687 

MS 170 388 519 1124 803 655 610 

MT 149 270 488 991 639 435 495 

GO 207 484 600 853 549 586 547 

DF 303 337 418 544 360 323 381 

Média 232 439 529 810 671 481 527 

 

 

Esta tabela traz o número de alunos homens de cada geração que fizeram Saeb no 

ensino médio em cada unidade da Federação (a Tabela A.2 do anexo traz também o número 

de mulheres). Note que o tamanho de cada célula não é menor que 134, o que dá maiores 

garantias de que as estimativas de proficiência por geração representam bem o desempenho 

de cada geração. 

Repare também que as células foram montadas por geração e não por ano de 

realização do Saeb. Isto porque, devido ao atraso escolar observado no ensino médio 

brasileiro, é possível encontrar parcela significativa dos alunos de cada geração fazendo 

Saeb anos depois do que seria esperado. 
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Tabela 7 - Distribuição das gerações por Saeb 

  Ano do Saeb 

Ano de nascimento 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Antes de 1977 9.242 2.363 - - - - 

1977 3.870 1.292 3.831 - - - 

1978 3.690 2.065 1.418 - - - 

1979 296 3.901 2.119 11.109 - - 

1980 - 5.218 3.114 3.910 - - 

1981 - 355 5.812 6.080 2.671 - 

1982 - - 6.698 9.638 2.100 - 

1983 - - 410 18.252 3.348 - 

1984 - - 54 20.846 5.939 2.725 

1985 - - - 1.369 14.771 2.605 

1986 - - - 210 19.337 4.680 

1987 - - - - 1.238 12.003 

1988 - - - - 285 17.918 

Depois de 1988 - - - - - 1.675 

Totais 17.098 15.194 23.456 71.414 49.689 41.606 

 

As linhas tracejadas representam o agrupamento das seis gerações analisadas (1977-

1988). A tabela mostra que é possível encontrar parcelas relevantes de cada geração 

fazendo Saeb mesmo quatro anos depois da edição correspondente à idade correta para o 

terceiro ano do ensino médio. Por exemplo, alunos nascidos em 1977 devem ser 

encontrados no exame do 3º ano do ensino médio do Saeb de 1995, mas também são 

encontrados em quantidade relevante nos Saebs de 1997 e 1999. 

Ao construir células agrupando todos os alunos que fizeram Saeb em determinado 

ano estaríamos juntando diferentes gerações, impossibilitando estabelecer relações com 

células dos indivíduos da PNAD. Por outro lado, se selecionássemos apenas os alunos em 

idade correta em cada Saeb, poderíamos relacioná-los com os indivíduos da PNAD, porém 

estaríamos selecionando os alunos com melhor desempenho, o que traria viés aos 

resultados. 

Então, ao construir as células a partir do ano de nascimento estamos incluindo os 

alunos atrasados, representando melhor o desempenho escolar de cada geração. É possível 

agregar as notas de provas feitas em diferentes anos por diferentes grupos de alunos, devido 

ao fato de o Saeb ser construído com base na TRI. 
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Outra questão que surge da estratégia de usar médias por coortes é a perda de 

variação, devida à passagem dos dados individuais para os agrupados. A principal 

consequência disto seria a menor precisão das estimativas (perda de significância). A 

próxima tabela dá uma ideia desta perda em nosso caso. 

 

Tabela 8 - Estatísticas comparadas (microdados e coortes) 

  Profic. Mat. Profic. Port. Renda trab. principal 

  Microdados Coortes Microdados Coortes Microdados Coortes 

Observações 100.087 324 100.441 324 15.337 324 

Média 295,59 283,46 279,06 268,85 1.122,04 1.046,29 

Desvio-padrão 63,79 21,72 55,96 15,14 3.160,38 492,42 

Variância 4.069,33 471,89 3.131,88 229,24 9.988.026 242.474,1 

 

A tabela revela que a perda de variação foi mais significativa na renda (o desvio-

padrão reduz-se em 84% quando tomamos as médias por coorte). Isto já era esperado, dada 

a alta desigualdade de renda individual, que é minimizada quando analisamos as coortes. 

Comparando a perda de variabilidade das notas entre as disciplinas, percebe-se que 

ela foi maior para Português. A queda no desvio-padrão de Matemática é de 65% e em 

Português é de 73%. A expectativa é, portanto, que as estimativas obtidas aqui sejam bem 

menos precisas do que seriam caso tivéssemos microdados com desempenho escolar e 

renda individuais. 

Nas tabelas que seguem, analisaremos a evolução da renda e da proficiência nas três 

configurações de base de dados que propomos. Para facilitar a ilustração usaremos valores 

médios nacionais, e não separados por UF. Os dados detalhados por UF encontram-se no 

anexo. 

 

 

Tabela 9 - Evolução do salário médio do trabalho principal por cada base de dados 

Salário médio em 2009 

  1977/78 1979/80 1981/82 1983/84 1985/86 1987/88 

Homens 1841,99 1492,2 1331,45 1105,62 868,08 750,88 

Mulheres 1098,14 1001,26 916,94 843,89 722,05 582,96 

Salário médio de pessoas nascidas em 1977/78 (em R$ de 2009) 

  2001 2003 2005 2007 2009 - 
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Homens 303,31 460,21 683,23 955,58 1470,06 - 

Mulheres 338,06 490,87 626,03 827,88 1130,67 - 

Salário médio para pessoas de 23/24 anos (em R$ de 2009) 

  2001 2003 2005 2007 2009 - 

Homens 330,15 402,27 521,99 664,9 868,08 - 

Mulheres 337,84 396,58 476,79 631,36 767,79 - 

 

 Os primeiros dados correspondem à primeira base de dados, em que o ano da PNAD 

é fixado em 2009 e observamos seis gerações, o segundo conjunto de dados referem-se ao 

salário dos nascidos em 1977/78 e o terceiro contém informações para pessoas entre 23 e 

24 anos. Nestes dois últimos casos, os salários estão em valores de 2009. 

 Os dados mostram forte tendência de crescimento dos salários médios ao longo do 

tempo. Em parte, esta tendência se reflete via efeito idade, presente na primeira base, em 

que observamos que em dado ano pessoas mais velhas ganham mais que as mais novas 

(crescimento médio de 20% por ano), e na segunda base, em que observamos que em dada 

geração os salários aumentam à medida que as pessoas vão envelhecendo (crescimento 

médio de 48% por ano). 

Em parte também, a tendência temporal ou por efeito de melhorias econômicas ao 

longo do tempo, presente na segunda e terceira bases, em que, dada a idade das pessoas, 

seus salários se elevam ao longo do tempo (crescimento médio de 27% por ano). 

 Isto deve significar que boa parte da variação dos salários em nossa amostra deve 

ser atribuída ao fator temporal, de modo que os controles por dummies de tempo deverão 

ser incluídos nos dois estágios de estimação. 

 O mesmo fenômeno não necessariamente acontece com a proficiência. A próxima 

tabela mostra a evolução da proficiência cada geração, independentemente de quando fez o 

Saeb
7
. 

 

Tabela 10 - Evolução da proficiência média por geração 

  Homens 

  1977/78 1979/80 1981/82 1983/84 1985/86 1987/88 

Matemática 287,14 291,82 284,11 283,15 296,67 320,86 

Português 271,8 263,7 257,51 255,64 269,06 285,76 

                                                 
7
 Os dados detalhados por UF encontram-se no anexo. 
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  Mulheres 

Matemática 266,71 270,62 264,87 262,12 273,76 299,64 

Português 273,25 264,58 261,86 259,78 271,75 291,55 

 

 Estes dados mostram que as notas médias nas duas disciplinas cresceram ao longo 

das gerações. Entre os grupos nascidos em 1977/78 e 1987/88 há uma diferença em torno 

de 30 pontos em Matemática e 15 pontos em Português, em favor da geração mais nova. Ao 

contrário da renda, o crescimento não foi tão expressivo (2% a cada geração) nem contínuo, 

com exceção das últimas três gerações. 

 Assim, nossa tentativa é a de relacionar duas variáveis com comportamentos um 

tanto diferentes: a renda do trabalho, que cresceu forte e continuamente ao longo do tempo 

e entre as gerações, e a proficiência, que cresceu pouco e sem consistência no mesmo 

período. O próximo gráfico apresenta as duas variáveis juntas em escala logaritma, para 

viabilizar a comparação entre elas. 

 

Gráfico 2 – Evolução de salários e proficiência 
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O gráfico da esquerda mostra o salário em 2009 de homens das seis gerações 

avaliadas e suas notas em Matemática e Português, enquanto o gráfico da direita traz os 

salários de homens de 23/24 anos, de diferentes gerações, e suas respectivas notas. 

 Visualmente pode-se perceber apenas uma leve relação negativa entre as notas e os 

salários no primeiro gráfico e uma relação positiva no segundo, apesar de a proficiência ter 

se mantido praticamente constante no período. Mais precisamente, a correlação no primeiro 

gráfico é de -0,70 e no segundo é de 0,20. 
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Porém, conforme já foi discutido, há uma forte dependência temporal nos salários. 

Por um lado, os salários, em geral, têm relação positiva com a idade, o que explica a curva 

descendente no gráfico esquerdo. Por outro lado, os salários têm crescido fortemente nos 

últimos anos no Brasil, explicando a curva positivamente inclinada à direita. 

Além disto, estamos relacionando as médias nacionais, sem explorar qualquer 

heterogeneidade, seja entre os indivíduos ou entre os estados. Por estas razões, estas 

correlações não condicionais devem ser espúrias. 

A próxima seção mostra os resultados da correlação condicional entre proficiência e 

salários, conforme os modelos propostos. 

 

5. Resultados 

 

Seguem reportados nesta seção os resultados das estimativas de , nosso 

coeficiente de interesse, enquanto os demais coeficientes encontram-se nas tabelas do 

anexo. 

A tabela 11 traz os resultados do modelo (3), estimado usando a primeira base de 

dados, em que fixamos o ano da PNAD em 2009 e calculamos a relação entre proficiência e 

salário para seis gerações diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 – Estimativas do modelo (3) – ano da PNAD fixo (2009), gerações e idades 

variáveis 

Variável dependente: log(salário/hora) 

  I II III IV V VI 

Matemática 

Proficiência na escala 

Saeb  

0,0003 0,0019 -0,0001 0,0018 -0,0000 0,00167 

(0,0008) (0,0013) (0,0003) (0,0013) (0,0002) (0,0011) 
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R² 0,0004 0,8838 0,0008 0,0502 0,0001 0,0652 

Português 

Proficiência na escala 

Saeb 

-0,0029
***

 0,0006 -0,0003 0,0003 -0,0001 0,0002 

(0,0011) (0,0017) (0,0004) (0,0017) (0,0003) (0,0015) 

R² 0,0205 0,8813 0,0022 0,0325 0,0002 0,0297 

Controles de mercado 

de trabalho 
Não Não Sim Sim Sim Sim 

Anos de estudo Não Não Não Não Sim Sim 

Efeitos fixos Não Sim Não Sim Não Sim 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  

 

As colunas I e II mostram os resultados de uma regressão do logaritmo do 

salário/hora, sem adição de variáveis de controle de mercado de trabalho no primeiro 

estágio de estimação. As demais colunas apresentam dos resultados após a inclusão dos 

controles de mercado de trabalho no primeiro estágio, com a diferença que apenas nas duas 

últimas colunas (V e VI) incluímos a variável de anos de estudo como um destes controles. 

As colunas pares (II, IV e VI) diferenciam-se apenas pelo fato de incluirmos no 

segundo estágios os efeitos fixos das variáveis que compõem as células (UF, geração e 

gênero), além das interações entre geração e proficiência (como na equação 3). 

Uma associação não condicional entre proficiência no ensino médio (coluna I) das 

seis gerações consideradas e sua renda no mercado de trabalho revela-se positiva para 

Matemática (não significante) e negativa para Português. Porém, como ressaltado 

anteriormente, há grandes chances de estas associações serem espúrias. 

De fato, quando incluímos as dummies de efeitos fixos, os dois modelos passam a 

ter um R
2
 de 88%, o que indica que a heterogeneidade entre gerações, estados e gêneros é 

capaz de explicar quase toda a variação no salário/hora, restando muito pouco para ser 

explicado pela proficiência. Como resultado, os coeficientes que relacionam proficiência e 

renda para as duas disciplinas tornam-se não significativos. 

O mesmo parece se repetir nas demais especificações. Na coluna IV, em que 

usamos uma medida de salário “limpa” de variáveis de mercado de trabalho (que incluem 

também dummies de UF, geração e gênero), o R
2
 não é tão alto (entre 3 e 5%). Mas isto 

pode ser explicado pelo fato de que boa parte da variação dos salários relacionada à 

geração, estado e gênero foi extraída no primeiro estágio (em que o R
2
 é de 36%, conforme 

a tabela A.6 do anexo). 
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Na última coluna, em que incluímos anos de estudo como variável explicativa no 

primeiro estágio, encontramos para Matemática um coeficiente positivo e com o menor 

nível de significância mínimo entre todas as estimativas (12,73%), porém ainda fora dos 

padrões aceitáveis, de até 10% de significância mínima. Para Português este nível fica 

ainda mais distante do aceitável (87,24%). 

Assim, apesar de encontramos uma relação positiva entre proficiência e salário, 

mesmo depois de controlados os principais atributos de mercado de trabalho, tal relação 

não é precisa, isto é, não podemos afirmar com níveis de confiança razoáveis que ela seja 

de fato positiva. 

Algumas possíveis explicações já foram expostas. A primeira delas é que as células 

construídas a partir da amostra da PNAD não representem com precisão as coortes 

populacionais, devido ao tamanho das células amostrais. A segunda razão é a perda de 

variação na renda após tomarmos as médias por célula, devido ao baixo número de células 

que pudemos construir. 

Ambos os problemas poderiam ser resolvidos usando pesquisas com amostras 

maiores que a da PNAD, como o Censo, por exemplo. Com isto, teríamos maior precisão 

nas estimativas de cada coorte e seria possível construir maior número de células, elevando 

também a variabilidade entre elas. 

Assumindo que a principal causa da ausência de resultados significativos seja a 

variabilidade, e que não haja grandes problemas de viés nas estimativas, ainda podemos 

fazer um exercício de interpretar os coeficientes encontrados e compará-los às evidências 

internacionais. Faremos este esforço para Matemática, pois é o resultado com precisão mais 

próxima dos níveis aceitos, isto é, trata-se do resultado mais robusto encontrado. 

Como primeiros parâmetros para comparação, considere os cálculos reportados na 

tabela abaixo. Eles correspondem ao resultado sobre os salários, dadas diferentes variações 

na nota do Saeb e as estimativas reportadas na coluna VI. 

 

Tabela 12 – Variações percentuais no salário dadas 

variações na nota do Saeb 

Variações na nota do Saeb em: 
Variações no 

salário/hora (%) 

    Matemática 
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1 ponto na escala Saeb 0,17 

50 pontos (1 desvio na escala) 8,36 

10% sobre a nota média 4,68 

1 desvio-padrão na amostra 3,34 

Equivalente a 1 ano do ensino 

básico 
2,17 

 

A primeira linha traz o próprio resultado do ponto estimado do modelo completo 

(com controles e efeitos fixos). A segunda linha simula o resultado de uma variação de um 

desvio-padrão na escala do Saeb, o que corresponde a um importante salto em termos de 

aquisição de habilidades e competências. A terceira projeção procura tornar nosso resultado 

mais comparável aos de Curi e Menezes-Filho (2007), propondo um aumento de 10% na 

nota sobre sua média. A terceira simulação é baseada em uma variação de nota equivalente 

a um desvio-padrão observado na amostra para o Brasil. Já a quarta situação simula o 

aumento do salário, dado um aumento de nota correspondente à evolução anual observada 

das notas dos alunos brasileiros. 

O desvio-padrão da escala em geral é usado como referência dentro da escala da 

prova, definindo diferentes níveis de proficiência que podem ser alcançados, isto é, 

diferentes conjuntos de habilidades e competências que podem ser alcançadas pelos 

estudantes em cada disciplina. 

Trata-se, portanto de uma medida de variação bastante significativa e, em geral, 

usada como parâmetro do que seria ótimo que se alcançasse com programas educacionais. 

Este “grande salto” na proficiência geraria um aumento salarial de, em média, 8,36%. 

Para entender a segunda simulação (aumento de 10% sobre a nota média), considere 

uma proficiência média de 280 em Matemática
8
. Um aumento de 10% sobre estas médias 

equivaleria a 28 pontos. Assim, temos que um aumento de 10% na proficiência de 

Matemática, a partir da nota média, elevaria a renda em 4,68%. 

Ao compararmos com os resultados da especificação II da tabela 4 de Curi e 

Menezes-Filho (2007) – com a especificação mais parecida com as que usamos aqui – 

vemos que 10% de aumento da nota de Matemática eleva em 2,3% o salário. Isto é, nosso 

resultado é pouco mais de 2 p.p. maior. 

                                                 
8
 Aproximadamente igual à média observada para o 3º ano do EM no período 1995-2005. 
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Se considerarmos uma variação de notas equivalente a um desvio-padrão amostral, 

em torno de 20 pontos para Matemática
9
, a variação no salário/hora seria em torno de 

3,34%. 

Ao comparar esta simulação com os resultados com Soares (2010), vemos nossas 

estimativas bem abaixo da evidência do autor. Porém, cabe ponderar as diferenças entre as 

duas estratégias adotadas pelo autor. A primeira consiste em uma estimação por células 

(próxima da adotada aqui, mas restrita à Região Metropolitana de São Paulo e ao Distrito 

Federal). Neste caso, os impactos de um desvio na nota do ENEM sobre os salários ficam 

entre 16 e 48%. 

Já na segunda estratégia, de pareamento individual entre ENEM e PME (mais 

distante da nossa estratégia, mas válido para uma área maior do país – sete regiões 

metropolitanas), o principal resultado mostra que um desvio da nota impacta o salário em 

6%. 

Por fim, fazemos uma simulação com a pontuação equivalente a cursar um ano a 

mais no ensino básico. Em média, cada ano a mais da educação básica adiciona 13 pontos 

de proficiência em Matemática
10

. Sendo assim, um ano a mais de educação básica, em 

termos das habilidades e competências adicionadas em Matemática, estaria associado a um 

salário/hora 2,17% mais alto. 

Outro parâmetro para comparação dos nossos resultados é a literatura internacional. 

O trabalho de Hanushek e Zhang (2009) chega a resultados sobre a relação entre 

proficiência e renda que variam de 0,049 (Suécia) a 0,193 (EUA). Como a variável 

dependente é o logaritmo do salário anual e a proficiência está medida em termos de seu 

desvio-padrão, estes resultados significam que um desvio-padrão (em torno de 60 pontos) a 

mais na nota elevaria os salários de 4,9% na Suécia a 19,3% nos EUA
11

. 

Ajustando nossos resultados a este padrão (renda anual e proficiência normalizada), 

temos que um desvio-padrão amostral na nota de Matemática do Saeb tem impacto de 

elevar os salários anuais em 7,11%. 

                                                 
9
 Válido para a amostra usada nas estimações. 

10
 Esta conta é feita tomando-se a diferença entre a nota média brasileira de uma série em determinado ano (8ª 

série em 2005, por exemplo) e a nota média da série anterior avaliada pelo Saeb no passado (4ª série em 2001, 

seguindo o primeiro exemplo). 
11

 Modelo 4, tabela 5 de Hanushek e Zhang (2009). 
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Assim, em comparação com esta evidência internacional, nossos resultados apontam 

que o prêmio pela proficiência no Brasil está dentro do intervalo dos países analisados (em 

sua maioria da OCDE), aproximando-se mais dos prêmios estimados para Itália e Hungria 

(em torno de 6,5%). O único país da América Latina contido nesta amostra é o Chile, com 

prêmio estimado de 13,1%. 

Já o artigo de Lazear (2003) constata que nos EUA o prêmio em salário anual por 

cada ponto de proficiência estaria em torno de 0,145%. Nossos resultados, se calculados em 

termos de salário anual, ficariam acima desta estimativa, em 0,181%. 

O mesmo não acontece quando comparamo-nos com Murnane et al. (2001). Com 

dados dos EUA, os autores estimam que o prêmio salarial da proficiência estaria entre 0,9 e 

1,3%, para salário anual e proficiência medida em pontos. Nosso resultado em termos de 

salário é de 1 ponto de proficiência em Matemática impactando o salário em 0,35%, 

coeficiente bem abaixo da evidência norte-americana. 

Portanto, o resultado obtido nesta primeira abordagem se mostra acima, porém 

muito próximo, da única evidência, até então, do prêmio da proficiência para o Brasil. A 

principal hipótese para explicar tal diferença é a inclusão de outras gerações em nossa 

análise. É possível supor que os resultados de Curi e Menezes-Filho (2007) sejam 

específicos para uma geração (no caso a nascida em 1977/78) e que, ao incluir outras 

gerações, neste caso mais velhas, na análise, chegamos a resultados diferentes, neste caso 

maiores. 

Quando comparados a algumas evidências internacionais, estes resultados situam-se 

ora acima ora abaixo dos obtidos nos EUA, dependendo do estudo a que se comparam, e 

dentro de um intervalo de resultados obtidos em diversos países, situando-se muito próximo 

das estimativas para Itália e Hungria. 

Cabe a ressalva de que nossos resultados não são totalmente comparáveis aos dos 

artigos internacionais revisados aqui, pois todos eles utilizam notas que combinam 

desempenho de Matemática e Linguagem, além de outras disciplinas.  

Além disso, no caso do trabalho de Hanushek e Zhang (2009), estima-se a relação 

entre as habilidades de adultos com seus salários, diferentemente do que fazemos, que é 

relacionar a proficiência de jovens com seus salários futuros. Os dois tipos de estimativa 
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são potencialmente diferentes se supusermos que as pessoas continuam adquirindo 

habilidades cognitivas mesmo depois de terminarem o ensino básico. 

Como abordado na seção 4, em algumas unidades da Federação encontramos um 

número muito reduzido de observações na PNAD, o que pode gerar problemas de precisão 

das estimativas. Por isto, decidiu-se estimar os modelos incluindo apenas as UFs com pelo 

menos 20 observações por célula. Mais precisamente, excluímos os estados de Rondônia, 

Acre, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. 

A tabela abaixo mostra os resultados para o primeiro modelo. 

 

Tabela 13 – Estimativas do modelo (3) excluindo células com menos de 20 observações – ano 

da PNAD fixo (2009), gerações e idades variáveis 

Variável dependente: log(salário/hora) 

  I II III IV V VI 

Matemática 

Proficiência na escala 

Saeb 

-0,0002 0,0008 -0,0002 0,0006 -0,0001 0,0006 

(0,0009) (0,0014) (0,0003) (0,0013) (0,0002) (0,0012) 

R² 0,000 0,916 0,003 0,059 0,001 0,069 

Português 

Proficiência na escala 

Saeb 

-0,0036
***

 -0,0002 -0,0004 -0,0005 -0,0002 -0,0009 

(0,0014) (0,0019) (0,0004) (0,0019) (0,0004) (0,0017) 

R² 0,032 0,916 0,005 0,062 0,001 0,052 

Controles de mercado 

de trabalho 
Não Não Sim Sim Sim Sim 

Anos de estudo Não Não Não Não Sim Sim 

Efeitos fixos Não Sim Não Sim Não Sim 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  

 

Os resultados são, essencialmente, os mesmos em termos de significância. Porém, 

os pontos estimados mudam radicalmente, tornando-se muito menores. Ao excluir as 

menores células estamos então melhorando a precisão das estimativas como se poderia 

supor, ou podemos até ter melhorado a precisão usando células com maior número de 

observações, mas não o suficiente para compensar a baixa variância da renda entre as 

células, algo que só conseguiríamos elevando a amostra para construir maior número de 

células. 
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Quanto aos resultados para as demais abordagens, com diferentes bases de dados, a 

tabela abaixo revela que eles, em geral, não se mostraram significantes após a inclusão das 

variáveis de controle. 

 

Tabela 14 – Estimativas do modelo (4) – geração fixa (1977/78), ano da PNAD e idades 

variáveis. 

Variável dependente: log(salário/hora) 

  I II III IV V VI 

Matemática 

Proficiência na escala 

Saeb 

0,0071
***

 0,0007 0,0026
**

 0,0007 0,0024
**

 0,0006 

(0,0013) (0,0015) (0,0013) (0,0015) (0,0012) (0,0014) 

R² 0,0943 0,9368 0,0152 0,9225 0,0151 0,9248 

Português 

Proficiência na escala 

Saeb 

0,0025 -0,0015 -0,0015 -0,0018 -0,0015 -0,0013 

(0,0022) (0,0020) (0,0020) (0,0020) (0,0019) (0,0019) 

R² 0,0046 0,9372 0,0022 0,9231 0,0025 0,9239 

Controles de mercado 

de trabalho 
Não Não Sim Sim Sim Sim 

Anos de estudo Não Não Não Não Sim Sim 

Efeitos fixos Não Sim Não Sim Não Sim 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 15 – Estimativas do modelo (5) – idade no mercado fixa (23/24), ano da PNAD e 

gerações variáveis. 

Variável dependente: log(salário/hora) 

  I II III IV V VI 

Matemática 

Proficiência na escala 

Saeb 

0,0066
***

 0,0010 0,0001 0,0003 -0,00001 -0,0006 

(0,0015) (0,0018) (0,0004) (0,0018) (0,0003) (0,0016) 

R² 0,0668 0,9459 0,0002 0,0454 0,0000 0,0534 

Português 

Proficiência na escala 0,0078
***

 -0,0026 -0,0003 -0,0032 -0,0003 -0,0019 
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Saeb (0,0025) (0,0022) (0,0006) (0,0022) (0,0005) (0,0020) 

R² 0,0349 0,9453 0,0007 0,0368 0,0008 0,0410 

Controles de mercado 

de trabalho 
Não Não Sim Sim Sim Sim 

Anos de estudo Não Não Não Não Sim Sim 

Efeitos fixos Não Sim Não Sim Não Sim 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  

 

Percebemos que alguns resultados aparecem negativos, porém sem qualquer 

robustez. O que parece mesmo robusto entre estas estratégias é o fato de elas não 

conseguirem identificar um impacto da proficiência sobre o salário. 

 

6. Considerações finais 

 

Nos últimos 20 anos, o ensino básico brasileiro evoluiu muito, principalmente em 

termos de acesso e de fluxo. Porém, ainda há muito que se evoluir na qualidade do que é 

ensinado, em comparação com países com nível de desenvolvimento parecido. 

Apesar da necessidade de melhorias no ensino básico, um dado que chama atenção 

na educação brasileira: o baixo investimento feito, até os dias de hoje, neste nível de ensino, 

em relação ao investido no ensino superior. Quando comparado a dados internacionais, 

conclui-se novamente que seria necessário investir mais no ensino básico. 

Porém, só se pode ter uma ideia clara da importância de se investir no ensino básico 

se conhecermos melhor os benefícios de se melhorar sua qualidade. Para ajudar a responder 

esta questão, este estudo tem como objetivo estimar a importância das habilidades 

cognitivas no salário recebido pelos jovens que concluem o ensino médio em seus 

primeiros anos no mercado de trabalho. 

Na literatura internacional encontram-se evidências de uma relação positiva entre as 

habilidades adquiridas na escola e os salários no mercado de trabalho, mesmo controlando 

por anos de estudo. As estimativas, no entanto, variam muito entre os países. 

No Brasil, as evidências conhecidas até então (Curi e Menezes-Filho, 2007, e 

Soares, 2010) mostram uma associação positiva e significativa entre o desempenho no 

ensino médio dos jovens e seu salário no mercado de trabalho. 
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Este trabalho tem o propósito de gerar uma nova evidência brasileira, estendendo o 

trabalho de Curi e Menezes-Filho (2007) ao considerar outras gerações (são incluídos os 

nascidos entre 1977 e 1988) e incluir os indivíduos que se encontram atrasados no ensino 

médio (parcela significativa dos estudantes de ensino médio). 

Para tanto, construímos coortes baseadas no ano de nascimento, estado de residência 

e gênero dos indivíduos a partir de dados do Saeb – onde coletamos dados de proficiência 

em Português e Matemática para o terceiro ano do ensino médio – e da PNAD – de onde 

extraímos informações sobre salário e demais atributos individuais. Com os dados 

agrupados em células, estimamos a relação entre a nota em cada disciplina e os salários. 

Os resultados da especificação mais completa, em que controlamos atributos 

individuais, efeitos fixos e os anos de estudo, mostram uma relação positiva entre a nota de 

Matemática no ensino médio e o salário/hora, porém é significativo apenas as 12%, nível 

geralmente não aceitável. Para Língua Portuguesa os resultados são ainda menos 

significativos. 

Estes resultados não indicam necessariamente a inexistência de relação entre 

qualidade do ensino e salários. Isto porque, com a estratégia de estimação adotada, tende-se 

a perder muito da variância dos salários e da proficiência, o que eleva a variância dos 

estimadores adotados. 

Levando-se em consideração apenas o ponto estimado, ignorando as questões de 

precisão das estimativas, fizeram-se algumas simulações para melhor entendimento dos 

resultados. As estimativas para o modelo completo em Matemática apontam que um ponto 

a mais de proficiência estaria associado a 0,167% a mais de salário. Isto significa que um 

aumento de 10% na nota de Matemática aumentaria em 4,68% o salário-hora ou que um 

salto de 1 desvio-padrão nas habilidades dos indivíduos elevaria em 8,36% seu salário/hora. 

Em comparação aos resultados da literatura, este ponto estimado estaria cerca de 2 

p.p. acima de uma das evidências nacionais, mas abaixo dos resultados da outra, e dentro de 

um intervalo de resultados obtidos nas evidências internacionais, aproximando-se mais dos 

resultados obtidos na Itália e na Hungria e bem abaixo do observado para o Chile. Estas 

comparações, no entanto, não passariam de simulações, pois os resultados obtidos neste 

estudo não se mostraram estatisticamente significantes. 
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Sobre os resultados obtidos, conclui-se que é possível encontrar evidências, ainda 

que frágeis, de uma relação positiva entre habilidades cognitivas e renda do trabalho. Além 

disso, dadas as características das amostras utilizadas, e os potenciais problemas gerados 

por elas, conclui-se que para obter estimativas mais robustas desta relação seria necessário 

usar bases de dados com maior número de observações. Uma oportunidade para novas 

estimativas será dada pela publicação dos microdados do Censo 2010. 
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Anexo 

 

Tabela A.1 - Tamanho das células da PNAD - homens e mulheres 

  Gerações 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 Média 

RO 
Mulheres 9 29 19 22 18 18 19 

Homens 16 15 20 19 19 18 18 

AC 
Mulheres 11 13 14 9 14 8 12 

Homens 6 12 8 11 19 10 11 

AM 
Mulheres 38 31 21 27 21 18 26 

Homens 33 41 51 34 27 31 36 

RR 
Mulheres 15 10 11 15 7 5 11 

Homens 5 9 7 10 13 11 9 

PA 
Mulheres 51 45 61 51 47 40 49 

Homens 51 64 83 50 55 47 58 

AP 
Mulheres 8 7 10 11 5 6 8 

Homens 5 4 13 16 12 4 9 

TO 
Mulheres 18 19 22 20 21 14 19 

Homens 19 24 21 22 23 17 21 

MA 
Mulheres 22 13 15 13 11 15 15 

Homens 11 28 16 19 19 12 18 

PI 
Mulheres 14 8 14 11 18 11 13 

Homens 10 12 15 16 14 4 12 

CE 
Mulheres 65 76 85 84 98 60 78 

Homens 48 78 94 99 78 78 79 

RN 
Mulheres 15 23 18 14 12 9 15 

Homens 11 13 25 17 15 14 16 

PB 
Mulheres 16 21 19 17 12 10 16 

Homens 12 15 23 14 17 16 16 

PE 
Mulheres 60 71 68 56 47 53 59 

Homens 69 75 60 71 63 55 66 

AL 
Mulheres 8 7 5 8 9 11 8 

Homens 4 7 6 7 12 10 8 

SE 
Mulheres 14 15 17 22 17 19 17 

Homens 10 10 23 21 17 20 17 

BA 
Mulheres 106 125 120 111 117 92 112 

Homens 119 107 102 104 102 84 103 

MG 
Mulheres 124 149 132 122 133 142 134 

Homens 85 132 148 130 113 111 120 

ES 
Mulheres 17 31 22 25 22 14 22 

Homens 14 37 30 23 24 21 25 
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Cont. tabela A.1 

RJ 
Mulheres 97 96 116 86 77 57 88 

Homens 82 107 102 87 96 75 92 

SP 
Mulheres 144 175 197 184 182 155 173 

Homens 161 200 208 209 198 186 194 

PR 
Mulheres 74 77 76 75 64 79 74 

Homens 72 90 81 73 62 57 73 

SC 
Mulheres 36 42 44 54 40 30 41 

Homens 38 45 53 49 44 44 46 

RS 
Mulheres 90 108 116 124 92 92 104 

Homens 83 108 118 110 99 78 99 

MS 
Mulheres 26 18 27 27 25 17 23 

Homens 22 16 36 22 22 27 24 

MT 
Mulheres 28 26 30 24 21 20 25 

Homens 25 22 20 29 16 19 22 

GO 
Mulheres 49 57 52 55 56 57 54 

Homens 51 47 46 58 58 56 53 

DF 
Mulheres 47 54 61 48 44 39 49 

Homens 44 54 75 58 37 42 52 

  Média mul. 45 50 52 49 46 40 47 

  Média hom. 41 51 55 51 47 42 48 

 

Tabela A.2 - Tamanho das células do Saeb - homens e mulheres 

  Gerações 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 Média 

RO 
Mulheres 246 313 301 734 669 615 480 

Homens 144 197 240 521 432 405 323 

AC 
Mulheres 168 289 221 377 274 236 261 

Homens 136 214 184 302 201 172 202 

AM 
Mulheres 281 668 621 865 604 426 578 

Homens 203 486 523 659 477 355 451 

RR 
Mulheres 95 157 150 190 193 165 158 

Homens 73 129 145 166 160 128 134 

PA 
Mulheres 444 594 778 1301 676 493 714 

Homens 247 443 589 903 507 381 512 

AP 
Mulheres 184 393 322 467 251 256 312 

Homens 127 262 245 342 207 204 231 

TO 
Mulheres 276 396 244 354 211 269 292 

Homens 195 231 193 269 146 198 205 

MA 
Mulheres 395 1085 943 1560 925 813 954 

Homens 279 832 719 1120 693 621 711 
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Cont. tabela A.2 

PI 
Mulheres 366 1023 951 1101 731 674 808 

Homens 224 570 606 735 608 507 542 

CE 
Mulheres 476 870 1017 1236 806 683 848 

Homens 322 534 646 863 633 678 613 

RN 
Mulheres 308 907 792 1186 590 679 744 

Homens 189 558 621 822 471 459 520 

PB 
Mulheres 381 1132 1045 1295 1219 613 948 

Homens 241 694 696 955 819 473 646 

PE 
Mulheres 415 763 867 1270 1020 650 831 

Homens 246 513 622 830 763 415 565 

AL 
Mulheres 376 1038 904 1101 854 708 830 

Homens 231 645 607 679 539 455 526 

SE 
Mulheres 286 717 781 890 589 638 650 

Homens 171 464 567 583 399 413 433 

BA 
Mulheres 471 865 1085 1254 1407 647 955 

Homens 289 587 756 912 1016 392 659 

MG 
Mulheres 559 671 954 1668 1540 864 1043 

Homens 337 506 782 1380 1201 710 819 

ES 
Mulheres 244 431 595 1148 954 865 706 

Homens 212 396 524 946 790 661 588 

RJ 
Mulheres 577 595 839 1101 1047 567 788 

Homens 337 489 736 834 767 470 606 

SP 
Mulheres 713 562 688 1720 1463 806 992 

Homens 416 384 672 1571 1404 796 874 

PR 
Mulheres 353 551 722 1108 1686 790 868 

Homens 289 443 593 919 1416 644 717 

SC 
Mulheres 301 611 689 1174 1162 829 794 

Homens 196 411 492 994 1047 675 636 

RS 
Mulheres 409 501 569 1375 1383 937 862 

Homens 329 392 505 1053 1060 782 687 

MS 
Mulheres 282 577 643 1413 955 836 784 

Homens 170 388 519 1124 803 655 610 

MT 
Mulheres 257 384 663 1373 854 644 696 

Homens 149 270 488 991 639 435 495 

GO 
Mulheres 285 605 705 1255 785 818 742 

Homens 207 484 600 853 549 586 547 

DF 
Mulheres 421 438 516 615 400 372 460 

Homens 303 337 418 544 360 323 381 

  Média mul. 354 635 689 1079 861 626 707 
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  Média hom. 232 439 529 810 671 481 527 

Tabela A.3 - Renda média por célula na PNAD 2009 - homens e mulheres 

  Gerações 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 Média 

RO 
Mulheres 1073,3 848,6 755,5 710,3 778,4 1033,6 866,6 

Homens 1504,6 1353,0 1657,0 1442,0 1020,1 857,6 1305,7 

AC 
Mulheres 1269,5 1035,4 761,6 680,6 613,6 527,3 814,6 

Homens 1350,0 1459,6 2312,5 874,5 978,4 754,5 1288,3 

AM 
Mulheres 1205,5 833,2 789,1 910,3 792,4 581,1 851,9 

Homens 1536,1 1296,1 1188,8 1012,5 822,6 743,6 1099,9 

RR 
Mulheres 1126,4 810,6 1002,7 863,7 718,6 549,0 845,2 

Homens 2624,6 1189,4 1490,0 828,2 725,7 626,8 1247,5 

PA 
Mulheres 891,4 624,6 735,4 765,0 532,8 434,6 664,0 

Homens 1283,7 1355,6 931,3 921,1 772,8 616,6 980,2 

AP 
Mulheres 831,9 788,6 866,0 921,4 451,8 613,8 745,6 

Homens 1399,0 692,5 1286,2 838,2 1042,8 992,5 1041,9 

TO 
Mulheres 946,4 1037,8 827,2 843,2 786,2 406,4 807,9 

Homens 1641,8 1708,4 1382,0 1139,3 848,2 682,6 1233,7 

MA 
Mulheres 530,1 1117,2 632,2 517,2 441,7 502,5 623,5 

Homens 1562,7 1214,5 773,4 873,1 680,1 581,3 947,5 

PI 
Mulheres 465,5 532,0 781,1 707,9 517,6 411,8 569,3 

Homens 927,0 1531,2 556,7 744,0 705,0 527,0 831,8 

CE 
Mulheres 895,0 1006,1 837,6 889,4 579,4 541,6 791,5 

Homens 905,6 925,4 1028,6 1008,4 812,7 533,7 869,1 

RN 
Mulheres 918,4 1227,0 503,1 621,8 572,5 503,1 724,3 

Homens 2064,1 812,5 924,0 939,5 803,2 700,1 1040,6 

PB 
Mulheres 703,9 766,7 941,6 641,7 495,8 460,5 668,4 

Homens 1372,6 1137,3 1241,0 787,1 442,9 622,1 933,8 

PE 
Mulheres 1013,4 874,2 976,1 816,5 707,1 539,1 821,1 

Homens 1191,9 1256,6 1223,4 1187,5 637,6 565,7 1010,4 

AL 
Mulheres 656,4 597,9 806,0 493,1 613,9 463,2 605,1 

Homens 977,5 1213,6 1430,8 793,9 529,2 539,5 914,1 

SE 
Mulheres 1087,5 772,5 669,1 689,5 688,5 465,4 728,8 

Homens 1968,2 1834,5 891,7 1026,9 515,4 781,6 1169,7 

BA 
Mulheres 987,5 898,1 756,8 723,6 559,9 455,3 730,2 

Homens 1414,4 1254,3 1161,0 977,8 703,8 670,0 1030,2 

MG 
Mulheres 1064,5 1027,7 898,9 758,8 713,0 558,8 836,9 

Homens 1693,0 1581,2 1117,2 1097,8 874,7 733,6 1182,9 
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Cont. tabela A.3 

ES 
Mulheres 1792,7 875,1 915,0 772,2 822,2 698,9 979,4 

Homens 2040,7 1511,8 1303,6 1202,9 757,4 632,8 1241,5 

RJ 
Mulheres 1168,8 1187,7 1122,9 1000,5 783,0 668,8 988,6 

Homens 1607,6 1705,6 1584,5 1231,0 1064,8 884,3 1346,3 

SP 
Mulheres 1374,0 1326,9 1093,4 878,5 880,6 712,7 1044,4 

Homens 3986,0 2194,0 1449,0 1199,2 1073,3 886,1 1797,9 

PR 
Mulheres 1000,4 1406,0 980,0 1076,5 805,0 651,0 986,5 

Homens 2030,5 1807,6 1463,7 1286,2 1191,1 948,6 1454,6 

SC 
Mulheres 1403,3 1372,0 1204,8 1156,9 823,9 647,7 1101,4 

Homens 2145,3 1583,6 1703,9 1501,9 1114,0 840,0 1481,4 

RS 
Mulheres 1404,9 1125,4 1148,3 973,1 855,5 688,5 1032,6 

Homens 2031,8 1813,7 1418,9 1247,9 1062,4 963,5 1423,0 

MS 
Mulheres 1142,1 872,4 1065,7 823,3 1035,9 634,3 928,9 

Homens 2035,5 1426,6 1516,5 1212,0 885,6 793,9 1311,7 

MT 
Mulheres 1243,6 1120,2 1218,6 1332,9 1246,2 687,1 1141,4 

Homens 3209,3 2565,0 1315,5 1015,2 1378,1 927,6 1735,1 

GO 
Mulheres 863,8 741,1 762,3 934,3 657,8 634,6 765,7 

Homens 1766,5 1342,4 1024,9 1099,3 971,6 810,8 1169,3 

DF 
Mulheres 2589,2 2209,1 1706,4 1282,8 1021,9 669,4 1579,8 

Homens 3463,8 2523,6 2573,0 2364,3 1024,8 1057,4 2167,8 

  Média mul. 1759,0 1455,2 1240,6 1098,5 890,4 727,5 1195,2 

  Média hom. 1787,9 1464,2 1233,6 1109,8 903,7 734,4 1205,6 

 

Tabela A.4 - Proficiência média em Matemática por célula - homens e 

mulheres 

  Gerações 1977/78 1979/80 1981/82 1983/84 1985/86 1987/88 

RO 
Mulheres 279,0 260,7 251,9 253,1 261,1 277,8 

Homens 280,8 283,0 272,2 284,7 283,9 309,8 

AC 
Mulheres 257,8 246,3 244,5 248,4 252,4 259,8 

Homens 271,0 276,4 270,4 270,3 278,3 279,2 

AM 
Mulheres 264,6 254,4 248,6 243,3 257,3 285,2 

Homens 275,3 269,6 263,0 266,5 281,1 314,4 

RR 
Mulheres 257,0 244,0 240,6 242,6 259,2 257,7 

Homens 266,6 274,3 268,7 260,9 276,2 288,4 

PA 
Mulheres 272,7 273,8 258,9 261,8 268,4 293,8 

Homens 278,7 285,4 279,3 281,5 282,0 325,0 

AP Mulheres 267,8 244,3 258,3 251,5 255,3 266,5 
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Homens 275,9 274,3 269,3 267,5 272,0 286,7 

Cont. tabela A.4 

TO 
Mulheres 260,1 253,9 227,3 237,7 251,2 257,3 

Homens 279,4 273,8 253,5 268,9 265,3 302,2 

MA 
Mulheres 250,2 249,3 254,1 248,1 260,1 283,8 

Homens 267,8 281,4 268,4 271,6 278,9 313,0 

PI 
Mulheres 268,7 274,9 263,5 266,8 282,8 305,0 

Homens 282,8 306,0 291,2 296,3 318,1 351,6 

CE 
Mulheres 274,8 259,8 257,8 257,6 269,2 294,3 

Homens 295,4 300,1 283,2 278,7 293,8 335,1 

RN 
Mulheres 259,7 263,0 257,1 255,8 262,8 281,3 

Homens 278,8 288,3 276,5 286,9 292,9 315,1 

PB 
Mulheres 268,2 258,2 253,6 254,0 264,2 283,9 

Homens 274,6 283,4 283,0 273,2 294,9 320,7 

PE 
Mulheres 265,6 259,6 250,4 252,6 262,7 289,9 

Homens 273,3 283,1 280,1 279,8 294,6 316,2 

AL 
Mulheres 265,3 251,8 242,5 252,1 259,3 276,9 

Homens 278,3 284,8 278,7 268,8 294,0 311,4 

SE 
Mulheres 281,7 260,5 262,4 258,9 278,8 300,7 

Homens 316,5 300,6 290,8 288,4 306,9 341,0 

BA 
Mulheres 279,1 270,7 261,5 251,3 273,1 289,0 

Homens 299,0 302,5 293,4 286,5 311,6 326,9 

MG 
Mulheres 292,7 279,8 269,7 261,3 291,8 302,3 

Homens 307,5 312,7 303,5 288,1 336,8 339,7 

ES 
Mulheres 260,2 275,4 256,2 241,1 267,7 290,2 

Homens 278,1 302,8 283,9 279,4 298,9 321,4 

RJ 
Mulheres 266,6 256,9 273,6 263,7 277,4 298,0 

Homens 288,4 278,9 295,6 284,4 310,0 332,5 

SP 
Mulheres 272,8 255,4 264,7 276,5 278,8 284,9 

Homens 289,0 285,0 288,9 308,2 307,8 316,1 

PR 
Mulheres 273,5 276,6 258,5 261,8 270,7 285,1 

Homens 298,4 303,5 301,6 286,6 312,5 327,5 

SC 
Mulheres 289,1 278,7 266,0 269,2 274,5 283,7 

Homens 300,5 311,7 304,5 302,2 313,6 327,0 

RS 
Mulheres 285,6 279,1 266,7 259,9 284,9 299,8 

Homens 300,6 312,1 301,8 301,3 314,8 339,2 

MS 
Mulheres 268,2 271,2 263,9 259,7 268,2 293,8 

Homens 292,7 296,2 294,5 291,4 298,1 329,4 

MT Mulheres 276,4 263,9 256,3 252,6 263,2 278,1 
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Homens 277,7 286,0 281,3 274,2 282,3 320,0 

 

Cont. tabela A.4 

GO 
Mulheres 286,8 270,8 267,6 250,6 267,0 294,4 

Homens 307,3 302,3 292,5 286,9 297,3 327,4 

DF 
Mulheres 294,4 286,9 276,5 270,2 302,6 302,5 

Homens 318,4 320,8 301,3 311,8 313,5 346,5 

  Média mul. 266,7 270,6 264,9 262,1 273,8 299,6 

  Média hom. 287,1 291,8 284,1 283,2 296,7 320,9 

 

Tabela A.5 - Proficiência média em Português por célula - homens e 

mulheres 

  Gerações 1977/78 1979/80 1981/82 1983/84 1985/86 1987/88 

RO 
Mulheres 276,8 258,7 257,9 265,9 267,4 279,8 

Homens 266,3 265,2 260,9 262,3 271,8 283,1 

AC 
Mulheres 252,2 253,9 253,6 248,9 266,4 265,0 

Homens 253,5 251,9 248,3 246,6 253,9 258,4 

AM 
Mulheres 271,1 259,3 252,1 250,9 264,4 287,6 

Homens 259,5 262,3 250,3 248,9 262,9 294,3 

RR 
Mulheres 267,0 243,7 253,0 259,7 254,9 265,8 

Homens 258,6 240,7 246,2 243,3 258,8 265,4 

PA 
Mulheres 271,5 263,6 269,0 260,7 266,6 304,9 

Homens 253,1 257,3 260,5 257,1 267,5 302,9 

AP 
Mulheres 267,4 260,6 257,4 252,2 260,1 266,8 

Homens 250,5 256,4 247,4 254,5 260,5 262,2 

TO 
Mulheres 262,9 250,0 240,5 243,0 253,7 262,9 

Homens 264,4 258,8 245,5 250,2 254,1 279,5 

MA 
Mulheres 256,1 254,3 254,2 250,1 261,1 287,0 

Homens 251,1 258,9 250,2 246,0 257,7 288,8 

PI 
Mulheres 264,0 264,6 263,3 262,2 278,8 308,4 

Homens 260,3 276,4 264,7 267,7 279,4 314,5 

CE 
Mulheres 266,0 262,9 260,6 253,5 268,1 300,0 

Homens 264,4 273,6 263,6 250,6 266,6 302,5 

RN 
Mulheres 263,0 256,7 252,3 255,0 267,2 291,7 

Homens 258,3 270,0 257,5 259,4 263,3 294,1 

PB 
Mulheres 266,5 255,0 257,7 253,7 263,9 285,1 

Homens 257,7 266,0 261,8 253,9 265,8 295,0 

PE 
Mulheres 258,0 260,0 251,9 250,6 273,1 291,5 

Homens 261,7 263,6 256,3 256,2 270,9 293,7 
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AL 
Mulheres 265,3 259,5 250,7 250,5 262,6 280,7 

Homens 261,7 262,0 259,6 255,3 266,0 285,4 

Cont. tabela A.5 

SE 
Mulheres 286,9 259,2 268,8 257,9 277,5 301,6 

Homens 284,9 271,4 274,3 257,7 270,9 316,5 

BA 
Mulheres 275,1 268,6 267,1 262,1 277,8 300,5 

Homens 270,7 281,1 266,6 264,4 284,3 314,9 

MG 
Mulheres 286,7 280,9 270,4 267,2 281,3 306,1 

Homens 284,2 287,7 280,7 271,0 300,8 325,1 

ES 
Mulheres 280,3 274,3 270,5 261,1 279,0 297,3 

Homens 280,0 282,9 272,9 275,2 282,8 302,5 

RJ 
Mulheres 279,4 266,1 273,3 265,7 279,8 299,3 

Homens 268,5 264,8 275,5 264,1 287,6 315,4 

SP 
Mulheres 271,2 264,5 267,1 262,1 267,7 289,4 

Homens 263,3 268,8 272,5 259,0 269,5 304,0 

PR 
Mulheres 288,9 276,9 266,7 259,5 277,6 298,0 

Homens 274,9 287,8 285,8 274,0 291,0 309,9 

SC 
Mulheres 285,0 281,2 277,1 277,4 284,6 297,1 

Homens 275,9 287,9 275,8 281,8 289,9 314,3 

RS 
Mulheres 286,4 276,4 276,7 279,2 290,3 307,2 

Homens 287,7 284,5 284,9 289,7 292,1 323,5 

MS 
Mulheres 278,5 265,5 270,6 268,3 274,8 299,8 

Homens 267,9 275,4 270,2 273,8 278,3 304,7 

MT 
Mulheres 275,0 267,2 259,2 261,7 268,7 288,2 

Homens 257,5 271,7 264,8 264,6 268,2 299,5 

GO 
Mulheres 284,1 278,3 264,9 261,4 270,4 300,8 

Homens 280,4 286,2 277,6 274,3 271,9 315,4 

DF 
Mulheres 292,7 281,7 263,4 273,7 299,5 309,1 

Homens 284,2 293,6 277,0 275,9 305,5 324,9 

  Média mul. 273,2 264,6 261,9 259,8 271,8 291,5 

  Média hom. 271,8 263,7 257,5 255,6 269,1 285,8 
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Tabela A.6 - Estimativas de primeiro estágio para o modelo (3) - ano da PNAD 

fixo (2009), gerações e idade variáveis 

Dummy gênero 

(homem = 1) 

0,199
***

 0,262
***

 
Pernambuco 

-0,219
***

 -0,180
***

 

(0,011) (0,010) (0,050) (0,045) 

Dummy raça 

(branco = 1) 

0,241
***

 0,103
***

 
Alagoas 

-0,331
***

 -0,271
***

 

(0,012) (0,011) (0,080) (0,070) 

Idade 
0,195

***
 0,056

**
 

Sergipe 
-0,199

***
 -0,154

***
 

(0,028) (0,024) (0,064) (0,056) 

Idade ao quadrado 
-0,003

***
 -0,000 

Bahia 
-0,209

***
 -0,159

***
 

(0,001) (0,000) (0,048) (0,043) 

Anos de estudo 
- 0,201

***
 

Minas Gerais 
-0,074 -0,038 

- (0,003) (0,046) (0,042) 

Dummies UF (Rondônia como default) Espírito Santo 
-0,065 -0,060 

(0,058) (0,051) 

Acre 
0,019 -0,007 

Rio de Janeiro 
0,008 0,023 

(0,073) (0,062) (0,047) (0,043) 

Amazonas 
-0,065 0,003 

São Paulo 
0,021 0,077

*
 

(0,055) (0,049) (0,046) (0,042) 

Roraima 
-0,004 0,062 

Paraná 
0,029 0,036 

(0,076) (0,067) (0,048) (0,043) 

Pará 
-0,163

***
 -0,101

**
 

Santa Catarina 
0,041 0,069 

(0,050) (0,046) (0,050) (0,046) 

Amapá 
-0,113 -0,043 

Rio Grande do Sul 
-0,003 0,069 

(0,077) (0,068) (0,047) (0,043) 

Tocantins 
-0,021 -0,031 Mato Grosso do 

Sul 

0,033 0,048 

(0,060) (0,054) (0,058) (0,053) 

Maranhão 
-0,336

***
 -0,230

***
 

Mato Grosso 
0,106

*
 0,110

**
 

(0,067) (0,060) (0,062) (0,055) 

Piauí 
-0,342

***
 -0,307

***
 

Goiás 
-0,120

**
 -0,075

*
 

(0,077) (0,068) (0,049) (0,045) 

Ceará 
-0,314

***
 -0,234

***
 

Distrito Federal 
0,379

***
 0,283

***
 

(0,049) (0,044) (0,055) (0,048) 

Rio Grande do 

Norte 

-0,217
***

 -0,166
***

 
Constante 

-1,683
***

 -2,158
***

 

(0,067) (0,059) (0,361) (0,316) 

Paraíba 
-0,334

***
 -0,229

***
 R

2
 0,151 0,364 

(0,071) (0,063) N. Obs. 15,337 15,337 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1. 
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Tabela A.7 - Estimativas de primeiro estágio para o modelo (4) - geração fixa 

(1977/78), ano da PNAD e idades variáveis 

Dummy gênero 

(homem = 1) 

0,194
***

 0,262
***

 
Pernambuco 

-0,242
***

 -0,171
***

 

(0,015) (0,013) (0,074) (0,065) 

Dummy raça 

(branco = 1) 

0,280
***

 0,128
***

 
Alagoas 

-0,253
***

 -0,115
***

 

(0,016) (0,014) (0,135) (0,121) 

Idade 
0,367

***
 0,262

**
 

Sergipe 
-0,118

***
 -0,059

***
 

(0,058) (0,050) (0,100) (0,087) 

Idade ao quadrado 
-0,004

***
 -0,002 

Bahia 
-0,072

***
 -0,045

***
 

(0,001) (0,001) (0,072) (0,064) 

Anos de estudo 
- 0,220

***
 

Minas Gerais 
-0,061 -0,025 

- (0,004) (0,072) (0,063) 

Dummies UF (Rondônia como default) Espírito Santo 
0,017 -0,002 

(0,088) (0,076) 

Acre 
0,228 0,180 

Rio de Janeiro 
0,078 0,084 

(0,133) (0,108) (0,074) (0,065) 

Amazonas 
-0,064 0,046 

São Paulo 
0,164 0,187

*
 

(0,078) (0,068) (0,071) (0,062) 

Roraima 
0,075 0,180 

Paraná 
0,055 0,103 

(0,122) (0,107) (0,073) (0,065) 

Pará 
-0,109

***
 -0,051

**
 

Santa Catarina 
0,077 0,113 

(0,077) (0,069) (0,078) (0,070) 

Amapá 
-0,043 0,070 

Rio Grande do Sul 
0,053 0,081 

(0,106) (0,100) (0,072) (0,064) 

Tocantins 
-0,015 0,009 Mato Grosso do 

Sul 

0,030 0,031 

(0,093) (0,083) (0,086) (0,077) 

Maranhão 
-0,281

***
 -0,164

***
 

Mato Grosso 
0,117

*
 0,147

**
 

(0,100) (0,089) (0,088) (0,077) 

Piauí 
-0,417

***
 -0,361

***
 

Goiás 
-0,018

**
 0,011

*
 

(0,106) (0,088) (0,076) (0,067) 

Ceará 
-0,253

***
 -0,191

***
 

Distrito Federal 
0,527

***
 0,422

***
 

(0,077) (0,068) (0,079) (0,068) 

Rio Grande do 

Norte 

-0,202
***

 -0,175
***

 
Constante 

-6,372
***

 -7,397
***

 

(0,100) (0,087) (0,785) (0,683) 

Paraíba 
-0,404

***
 -0,310

***
 R

2
 0,335 0,509 

(0,093) (0,082) N. Obs. 10,425 10,414 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  

 

 

 



55 

 

 

Tabela A.8 - Estimativas de primeiro estágio para o modelo (5) - idade no 

mercado fixa (23/24), ano da PNAD e gerações variáveis 

Dummy gênero 

(homem = 1) 

0,148
***

 0,204
***

 
Pernambuco 

-0,392
***

 -0,356
***

 

(0,014) (0,013) (0,071) (0,067) 

Dummy raça 

(branco = 1) 

0,165
***

 0,053
***

 
Alagoas 

-0,266
***

 -0,221
***

 

(0,015) (0,014) (0,114) (0,106) 

Idade 
- - 

Sergipe 
-0,400

***
 -0,362

***
 

- - (0,089) (0,082) 

Idade ao quadrado 
0,001

***
 0,001 

Bahia 
-0,329

***
 -0,305

***
 

(0,000) (0,000) (0,068) (0,065) 

Anos de estudo 
- 0,194

***
 

Minas Gerais 
-0,299 -0,267 

- (0,004) (0,067) (0,064) 

Dummies UF (Rondônia como default) Espírito Santo 
-0,210 -0,246 

(0,081) (0,075) 

Acre 
0,021 0,019 

Rio de Janeiro 
-0,059 -0,053 

(0,096) (0,089) (0,068) (0,065) 

Amazonas 
-0,152 -0,101 

São Paulo 
-0,029 -0,016

*
 

(0,077) (0,072) (0,065) (0,062) 

Roraima 
-0,107 -0,049 

Paraná 
-0,097 -0,094 

(0,092) (0,084) (0,070) (0,066) 

Pará 
-0,304

***
 -0,282

**
 

Santa Catarina 
-0,063 -0,055 

(0,074) (0,070) (0,073) (0,069) 

Amapá 
-0,175 -0,107 

Rio Grande do Sul 
-0,124 -0,099 

(0,103) (0,097) (0,067) (0,064) 

Tocantins 
-0,230 -0,209 Mato Grosso do 

Sul 

-0,149 -0,187 

(0,088) (0,082) (0,083) (0,076) 

Maranhão 
-0,507

***
 -0,412

***
 

Mato Grosso 
-0,068

* 
-0,073

**
 

(0,094) (0,091) (0,086) (0,080) 

Piauí 
-0,371

***
 -0,362

***
 

Goiás 
-0,197

**
 -0,207

*
 

(0,112) (0,105) (0,070) (0,067) 

Ceará 
-0,400

***
 -0,346

***
 

Distrito Federal 
0,169

***
 0,108

***
 

(0,070) (0,067) (0,073) (0,068) 

Rio Grande do 

Norte 

-0,361
***

 -0,326
***

 
Constante 

0,498
***

 -1,564
***

 

(0,093) (0,088) (0,194) (0,185) 

Paraíba 
-0,475

***
 -0,425

***
 R

2
 0,073 0,217 

(0,086) (0,082) N. Obs. 11,362 11,355 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  
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Tabela A.9 - Estimativas de primeiro estágio para o modelo (3), excluindo 

células com menos de 20 observações - ano da PNAD fixo (2009), gerações 

e idade variáveis 

Dummy gênero 

(homem = 1) 

0,198
***

 0,263
***

 
Espírito Santo 

-0,000 -0,062 

(0,012) (0,010) (0,052) (0,043) 

Dummy raça 

(branco = 1) 

0,249
***

 0,107
***

 
Rio de Janeiro 

0,071 0,020 

(0,013) (0,011) (0,040) (0,033) 

Idade 
0,188

***
 0,051

**
 

São Paulo 
0,084 0,074 

(0,029) (0,026) (0,038) (0,031) 

Idade ao 

quadrado 

-0,003
***

 -0,000 
Paraná 

0,090
***

 0,033
**

 

(0,001) (0,000) (0,041) (0,034) 

Anos de estudo 
- 0,199

***
 

Santa Catarina 
0,102 0,065 

- (0,003) (0,044) (0,037) 

Dummies UF (Amazonas como 

default) 

Rio Grande do 

Sul 

0,058 0,065 

(0,040) (0,033) 

Pará 
-0,097 -0,104 Mato Grosso do 

Sul 

0,096 0,046 

(0,043) (0,037) (0,052) (0,045) 

Tocantins 
0,045 -0,033 

Mato Grosso 
0,170 0,107 

(0,055) (0,047) (0,057) (0,048) 

Ceará 
-0,249 -0,236 

Goiás 
-0,056 -0,077 

(0,042) (0,035) (0,042) (0,035) 

Pernambuco 
-0,155

***
 -0,182

**
 

Distrito Federal 
0,443 0,282 

(0,043) (0,036) (0,049) (0,039) 

Bahia 
-0,143 -0,161 

Constante 
-1,669

***
 -2,092

***
 

(0,041) (0,034) (0,375) (0,328) 

Minas Gerais 
-0,010 -0,040 R

2
 0,151 0,365 

(0,039) (0,032) N. Obs. 13,743 13,743 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  
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Tabela A.10 - Estimativas de primeiro estágio para o modelo (4), excluindo 

células com menos de 20 observações - geração fixa (1977/78), ano da 

PNAD e idades variáveis 

Dummy gênero 

(homem = 1) 

0,153
***

 0,207
***

 
Espírito Santo 

-0,067 -0,150 

(0,013) (0,012) (0,061) (0,055) 

Dummy raça 

(branco = 1) 

0,191
***

 0,081
***

 
Rio de Janeiro 

0,087 0,045 

(0,015) (0,014) (0,047) (0,043) 

Idade 
- - 

São Paulo 
0,120 0,085 

- - (0,043) (0,039) 

Idade ao 

quadrado 

0,001
***

 0,001 
Paraná 

0,053
***

 0,008
**

 

(0,000) (0,000) (0,049) (0,044) 

Anos de estudo 
- 0,187

***
 

Santa Catarina 
0,077 0,037 

- (0,004) (0,052) (0,048) 

Dummies UF (Amazonas como 

default) 

Rio Grande do 

Sul 

0,026 0,002 

(0,045) (0,041) 

Pará 
-0,151 -0,179 Mato Grosso do 

Sul 

0,001 -0,084 

(0,053) (0,048) (0,064) (0,055) 

Tocantins 
-0,096 -0,125 

Mato Grosso 
0,096 0,043 

(0,069) (0,062) (0,067) (0,060) 

Ceará 
-0,263 -0,259 

Goiás 
-0,054 -0,111 

(0,048) (0,044) (0,049) (0,045) 

Pernambuco 
-0,233

***
 -0,248

**
 

Distrito Federal 
0,331 0,225 

(0,049) (0,045) (0,053) (0,047) 

Bahia 
-0,178 -0,204 

Constante 
0,463

***
 -1,441

***
 

(0,046) (0,042) (0,184) (0,171) 

Minas Gerais 
-0,146 -0,163 R

2
 0,088 0,245 

(0,044) (0,040) N. Obs. 10,286 10,279 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  
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Tabela A.11 - Estimativas de primeiro estágio para o modelo (5), excluindo 

células com menos de 20 observações - idade no mercado fixa (23/24), ano 

da PNAD e gerações variáveis 

Dummy gênero 

(homem = 1) 

0,202
***

 0,270
***

 
Espírito Santo 

0,083 -0,044 

(0,015) (0,013) (0,068) (0,056) 

Dummy raça 

(branco = 1) 

0,287
***

 0,132
***

 
Rio de Janeiro 

0,141 0,039 

(0,017) (0,015) (0,049) (0,041) 

Idade 
0,275

***
 0,174

**
 

São Paulo 
0,226 0,142 

(0,060) (0,052) (0,044) (0,036) 

Idade ao 

quadrado 

-0,003
***

 -0,001 
Paraná 

0,116
***

 0,058
**

 

(0,001) (0,001) (0,048) (0,040) 

Anos de estudo 
- 0,218

***
 

Santa Catarina 
0,140 0,070 

- (0,004) (0,055) (0,048) 

Dummies UF (Amazonas como 

default) 

Rio Grande do 

Sul 

0,115 0,037 

(0,046) (0,039) 

Pará 
-0,043 -0,095 Mato Grosso do 

Sul 

0,091 -0,016 

(0,053) (0,047) (0,066) (0,058) 

Tocantins 
0,058 -0,027 

Mato Grosso 
0,176 0,097 

(0,075) (0,066) (0,069) (0,057) 

Ceará 
-0,187 -0,235 

Goiás 
0,047 -0,032 

(0,053) (0,045) (0,051) (0,044) 

Pernambuco 
-0,179

***
 -0,216

**
 

Distrito Federal 
0,593 0,382 

(0,049) (0,041) (0,056) (0,045) 

Bahia 
-0,007 -0,090 

Constante 
-4,309

***
 -5,244

***
 

(0,046) (0,039) (0,820) (0,713) 

Minas Gerais 
0,004 -0,069 R

2
 0,237 0,439 

(0,045) (0,038) N. Obs. 9,482 9,474 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1.  
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Tabela A.12 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (3) - ano da PNAD fixo (2009), gerações 

e idade variáveis - Matemática 

Matemática Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid. c/ 

educa 

Resid. c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,000 0,002 -0,000 0,002 -0,000 0,002 

(0,001) (0,001) (0,000) (0,001) (0,000) (0,001) 

Dummies gerações (1977/78 como default) 

Geração = 1979/80 
- 0,170 - 0,273 - 0,087 

- (0,355) - (0,354) - (0,304) 

Geração = 1981/82 
- 0,548 - 0,654

*
 - 0,565

*
 

- (0,364) - (0,363) - (0,312) 

Geração = 1983/84 
- 0,665

*
 - 0,851

**
 - 0,686

**
 

- (0,348) - (0,346) - (0,298) 

Geração = 1985/86 
- 0,455 - 0,778

**
 - 0,625

**
 

- (0,342) - (0,341) - (0,293) 

Geração = 1987/88 
- 0,403 - 0,887

**
 - 0,936

***
 

- (0,413) - (0,411) - (0,354) 

Interações 

Ger_79_80*profic_saeb 
- -0,001 - -0,001 - -0,000 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_81_82*profic_saeb 
- -0,002 - -0,002

*
 - -0,002

*
 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_83_84*profic_saeb 
- -0,003

* 
- -0,003

**
 - -0,002

**
 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_85_86*profic_saeb 
- -0,003 - -0,003

**
 - -0,002

**
 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_87_88*profic_saeb 
- -0,003 - -0,003

**
 - -0,003

***
 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Acre 
- -0,003 - -0,003 - 0,000 

- (0,078) - (0,077) - (0,067) 

Amazonas 
- -0,092 - 0,002 - 0,006 

- (0,060) - (0,060) - (0,052) 

Roraima 
- -0,032 - -0,004 - 0,001 

- (0,081) - (0,081) - (0,070) 

Pará 
- -0,188

***
 - 0,006 - 0,007 

- (0,055) - (0,055) - (0,047) 

Amapá 
- -0,159

*
 - -0,006 - -0,002 

- (0,085) - (0,085) - (0,073) 
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Cont. tabela A.12 

Tocantins 
- -0,055 - -0,006 - -0,001 

- (0,066) - (0,066) - (0,057) 

Maranhão 
- -0,367

***
 - 0,003 - 0,005 

- (0,070) - (0,069) - (0,060) 

Piauí 
- -0,346

***
 - 0,013 - 0,009 

- (0,076) - (0,076) - (0,065) 

Ceará 
- -0,319

***
 - 0,001 - 0,001 

- (0,053) - (0,053) - (0,045) 

Rio Grande do Norte 
- -0,215

***
 - 0,005 - 0,005 

- (0,070) - (0,070) - (0,060) 

Paraíba 
- -0,316

***
 - 0,006 - 0,006 

- (0,069) - (0,069) - (0,060) 

Pernambuco 
- -0,206

***
 - 0,005 - 0,005 

- (0,054) - (0,054) - (0,046) 

Alagoas 
- -0,324

***
 - 0,000 - -0,000 

- (0,087) - (0,086) - (0,074) 

Sergipe 
- -0,198

***
 - 0,003 - 0,002 

- (0,070) - (0,070) - (0,060) 

Bahia 
- -0,249

***
 - 0,005 - 0,002 

- (0,053) - (0,053) - (0,045) 

Minas Gerais 
- -0,045 - 0,010 - 0,003 

- (0,056) - (0,056) - (0,048) 

Espírito Santo 
- -0,050 - 0,004 - -0,000 

- (0,064) - (0,064) - (0,055) 

Rio de Janeiro 
- 0,079 - 0,011 - 0,010 

- (0,053) - (0,053) - (0,046) 

São Paulo 
- 0,096

*
 - 0,008 - 0,005 

- (0,050) - (0,050) - (0,043) 

Paraná 
- 0,116

**
 - 0,005 - 0,000 

- (0,056) - (0,056) - (0,048) 

Santa Catarina 
- 0,169

***
 - 0,008 - 0,002 

- (0,060) - (0,060) - (0,051) 

Rio Grande do Sul 
- 0,116

**
 - 0,010 - 0,004 

- (0,057) - (0,056) - (0,048) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,084 - 0,008 - 0,005 

- (0,064) - (0,064) - (0,055) 

Mato Grosso 
- 0,126

**
 - 0,004 - 0,004 

- (0,063) - (0,063) - (0,054) 

Goiás 
- -0,108

*
 - 0,002 - -0,001 

- (0,057) - (0,057) - (0,049) 
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Distrito Federal 
- 0,403

***
 - 0,007 - 0,000 

- (0,061) - (0,061) - (0,052) 

 

Cont. tabela A.12 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,198
***

 - 0,005 - -0,001 

- (0,023) - (0,022) - (0,019) 

Constante 
1,582

***
 1,276

***
 0,039 -0,507 0,011 -0,478 

(0,217) (0,348) (0,076) (0,347) (0,066) (0,298) 

R
2
 0,000 0,884 0,001 0,050 0,000 0,065 

N. Obs. 324 324 324 324 324 324 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.13 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (3) - ano da PNAD fixo (2009), gerações 

e idade variáveis - Português 

Português Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

-0,003 0,001 -0,000 0,000 -0,000 0,000 

(0,001) (0,002) (0,000) (0,002) (0,000) (0,001) 

Dummies gerações (1977/78 como default) 

Geração = 1979/80 
- 0,176 - 0,178 - -0,202 

- (0,559) - (0,557) - (0,483) 

Geração = 1981/82 
- 0,357 - 0,377

*
 - -0,078

*
 

- (0,610) - (0,607) - (0,527) 

Geração = 1983/84 
- 0,838

*
 - 0,927

**
 - 0,347

**
 

- (0,590) - (0,587) - (0,510) 

Geração = 1985/86 
- 0,253 - 0,551

**
 - 0,224

**
 

- (0,575) - (0,573) - (0,497) 

Geração = 1987/88 
- -0,333 - 0,023

**
 - -0,115

***
 

- (0,624) - (0,621) - (0,540) 

Interações 

Ger_79_80*profic_saeb 
- -0,001 - -0,001 - 0,001 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ger_81_82*profic_saeb 
- -0,002 - -0,001

*
 - 0,000

*
 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ger_83_84*profic_saeb 
- -0,004

*
 - -0,003

**
 - -0,001

**
 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ger_85_86*profic_saeb 
- -0,002 - -0,002

**
 - -0,001

**
 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ger_87_88*profic_saeb 
- -0,001 - -0,000

**
 - 0,000

***
 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 
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Cont. tabela A.13 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Acre 
- -0,006 - -0,006 - 0,004 

- (0,078) - (0,078) - (0,068) 

Amazonas 
- -0,102 - -0,008 - -0,001 

- (0,061) - (0,060) - (0,052) 

Roraima 
- -0,036 - -0,008 - 0,003 

- (0,082) - (0,081) - (0,071) 

Pará 
- -0,188

***
 - 0,005 - -0,003 

- (0,056) - (0,056) - (0,048) 

Amapá 
- -0,162

*
 - -0,010 - -0,003 

- (0,086) - (0,085) - (0,074) 

Tocantins 
- -0,067 - -0,017 - 0,001 

- (0,068) - (0,068) - (0,059) 

Maranhão 
- -0,374

***
 - -0,006 - 0,000 

- (0,071) - (0,070) - (0,061) 

Piauí 
- -0,345

***
 - 0,012 - 0,000 

- (0,077) - (0,076) - (0,066) 

Ceará 
- -0,319

***
 - -0,000 - -0,002 

- (0,053) - (0,053) - (0,046) 

Rio Grande do Norte 
- -0,221

***
 - -0,002 - -0,000 

- (0,071) - (0,071) - (0,061) 

Paraíba 
- -0,324

***
 - -0,003 - -0,000 

- (0,070) - (0,070) - (0,061) 

Pernambuco 
- -0,213

***
 - -0,003 - -0,001 

- (0,055) - (0,054) - (0,047) 

Alagoas 
- -0,329

***
 - -0,005 - 0,001 

- (0,088) - (0,087) - (0,076) 

Sergipe 
- -0,196

***
 - 0,004 - -0,003 

- (0,070) - (0,069) - (0,060) 

Bahia 
- -0,249

***
 - 0,004 - -0,003 

- (0,052) - (0,052) - (0,045) 

Minas Gerais 
- -0,042 - 0,012 - -0,005 

- (0,054) - (0,054) - (0,047) 

Espírito Santo 
- -0,052 - 0,001 - -0,006 

- (0,065) - (0,064) - (0,056) 

Rio de Janeiro 
- 0,079 - 0,011 - -0,001 

- (0,054) - (0,053) - (0,046) 

São Paulo 
- 0,101

*
 - 0,011 - 0,001 

- (0,051) - (0,050) - (0,044) 
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Cont. tabela A.13 

Paraná 
- 0,117

**
 - 0,005 - -0,005 

- (0,054) - (0,054) - (0,047) 

Santa Catarina 
- 0,178

***
 - 0,016 - -0,003 

- (0,059) - (0,059) - (0,051) 

Rio Grande do Sul 
- 0,123

**
 - 0,016 - -0,004 

- (0,055) - (0,055) - (0,047) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,086 - 0,008 - -0,002 

- (0,064) - (0,064) - (0,056) 

Mato Grosso 
- 0,121

**
 - -0,001 - -0,003 

- (0,064) - (0,064) - (0,055) 

Goiás 
- -0,107

*
 - 0,001 - -0,006 

- (0,056) - (0,056) - (0,049) 

Distrito Federal 
- 0,416

***
 - 0,019 - -0,004 

- (0,060) - (0,060) - (0,052) 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,191
***

 - -0,002 - 0,001 

- (0,012) - (0,012) - (0,010) 

Constante 
2,443

***
 1,628

***
 0,088 -0,093 0,024 -0,070 

(0,301) (0,478) (0,106) (0,476) (0,092) (0,413) 

R
2
 0,021 0,881 0,002 0,033 0,000 0,030 

N. Obs. 324 324 324 324 324 324 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  
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Tabela A.14 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (4) - geração fixa (1977/78), ano da 

PNAD e idades variáveis - Matemática 

Matemática Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,007
***

 0,001 0,000 0,000 -0,000 -0,001 

(0,002) (0,002) (0,000) (0,002) (0,000) (0,002) 

Dummies anos (2009 como default) 

Ano = 2001 
- 0,435 - 0,068 - 0,272 

- (0,415) - (0,415) - (0,374) 

Ano = 2003 
- 0,300 - -0,491 - -0,203 

- (0,406) - (0,406) - (0,366) 

Ano = 2005 
- 0,620 - -0,491 - -0,319 

- (0,396) - (0,397) - (0,357) 

Ano = 2007 
- 1,025

***
 - -0,452 - -0,324 

- (0,397) - (0,397) - (0,358) 

Interações 

Ano_2001*profic_saeb 
- -0,000 - -0,000 - -0,001 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2003*profic_saeb 
- 0,002 - 0,002 - 0,001 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2005*profic_saeb 
- 0,001 - 0,002 - 0,001 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2007*profic_saeb 
- 0,001 - 0,002 - 0,001 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Acre 
- 0,254

*
 - 0,018 - -0,000 

- (0,130) - (0,130) - (0,117) 

Amazonas 
- -0,046 - 0,021 - -0,005 

- (0,100) - (0,100) - (0,090) 

Roraima 
- 0,053 - 0,015 - -0,001 

- (0,129) - (0,129) - (0,116) 

Pará 
- -0,101 - 0,026 - -0,003 

- (0,097) - (0,097) - (0,087) 

Amapá 
- -0,017 - 0,014 - -0,004 

- (0,130) - (0,130) - (0,118) 

Tocantins 
- -0,037 - -0,019 - -0,004 

- (0,108) - (0,109) - (0,098) 

Maranhão 
- -0,260

**
 - 0,017 - -0,014 

- (0,116) - (0,116) - (0,105) 

Piauí - -0,402
***

 - 0,016 - -0,002 
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- (0,123) - (0,123) - (0,111) 

 

Cont. tabela A.14 

Ceará 
- -0,262

***
 - -0,009 - -0,001 

- (0,091) - (0,091) - (0,082) 

Rio Grande do Norte 
- -0,158 - 0,021 - -0,004 

- (0,116) - (0,116) - (0,105) 

Paraíba 
- -0,357

***
 - 0,013 - -0,006 

- (0,112) - (0,113) - (0,101) 

Pernambuco 
- -0,195

**
 - 0,015 - -0,003 

- (0,092) - (0,092) - (0,083) 

Alagoas 
- -0,234

*
 - 0,010 - 0,001 

- (0,136) - (0,137) - (0,123) 

Sergipe 
- -0,217 - -0,075 - 0,003 

- (0,142) - (0,142) - (0,128) 

Bahia 
- -0,126 - -0,011 - -0,002 

- (0,088) - (0,088) - (0,080) 

Minas Gerais 
- -0,049 - -0,026 - 0,002 

- (0,092) - (0,092) - (0,083) 

Espírito Santo 
- 0,094 - 0,022 - -0,004 

- (0,108) - (0,108) - (0,097) 

Rio de Janeiro 
- 0,147 - -0,011 - -0,000 

- (0,090) - (0,090) - (0,081) 

São Paulo 
- 0,240

***
 - -0,014 - 0,000 

- (0,087) - (0,087) - (0,079) 

Paraná 
- 0,162

*
 - -0,010 - -0,001 

- (0,090) - (0,090) - (0,081) 

Santa Catarina 
- 0,222

**
 - -0,007 - 0,001 

- (0,095) - (0,096) - (0,086) 

Rio Grande do Sul 
- 0,165

*
 - -0,021 - 0,001 

- (0,091) - (0,091) - (0,082) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,103 - 0,005 - -0,003 

- (0,103) - (0,103) - (0,093) 

Mato Grosso 
- 0,175 - 0,023 - -0,005 

- (0,108) - (0,108) - (0,097) 

Goiás 
- -0,029 - -0,037 - 0,001 

- (0,101) - (0,101) - (0,091) 

Distrito Federal 
- 0,489

***
 - -0,053 - 0,008 

- (0,113) - (0,114) - (0,102) 
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Cont. tabela A.14 

Dummy gênero (homem = 

1) 

- 0,139
***

 - -0,038 - 0,003 

- (0,047) - (0,047) - (0,042) 

Constante 
-0,762

*
 0,055 -0,025 -0,090 0,002 0,168 

(0,462) (0,539) (0,114) (0,540) (0,103) (0,487) 

R
2
 0,067 0,946 0,000 0,045 0,000 0,053 

N. Obs. 270 270 270 270 270 270 

Nota: *** p-valor < 0,01; ** p-valor < 0,05; * p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.15 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (4) - geração fixa (1977/78), ano da 

PNAD e idades variáveis - Português 

Português Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,008
***

 -0,003 -0,000 -0,003 -0,000 -0,002 

(0,002) (0,002) (0,001) (0,002) (0,001) (0,002) 

Dummies anos (2009 como default) 

Ano = 2001 
- 0,073 - -0,366 - -0,200 

- (0,687) - (0,687) - (0,621) 

Ano = 2003 
- 0,279 - -0,522 - 0,091 

- (0,665) - (0,666) - (0,601) 

Ano = 2005 
- 0,339 - -0,856 - -0,194 

- (0,649) - (0,650) - (0,587) 

Ano = 2007 
- 1,227

*
 - -0,227 - 0,086 

- (0,662) - (0,663) - (0,598) 

Interações 

Ano_2001*profic_saeb 
- 0,001 - 0,001 - 0,001 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ano_2003*profic_saeb 
- 0,002 - 0,002 - -0,000 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ano_2005*profic_saeb 
- 0,002 - 0,003 - 0,001 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ano_2007*profic_saeb 
- 0,001 - 0,001 - -0,000 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Acre 
- 0,197 - -0,039 - -0,039 

- (0,134) - (0,134) - (0,121) 

Amazonas 
- -0,081 - -0,006 - -0,007 

- (0,097) - (0,097) - (0,088) 

Roraima 
- -0,006 - -0,046 - -0,045 

- (0,135) - (0,135) - (0,122) 
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Cont. tabela A.15 

Pará 
- -0,152 - -0,018 - -0,018 

- (0,094) - (0,094) - (0,085) 

Amapá 
- -0,068 - -0,036 - -0,036 

- (0,133) - (0,133) - (0,120) 

Tocantins 
- -0,031 - -0,021 - -0,023 

- (0,109) - (0,109) - (0,099) 

Maranhão 
- -0,326

***
 - -0,049 - -0,056 

- (0,121) - (0,121) - (0,109) 

Piauí 
- -0,457

***
 - -0,039 - -0,042 

- (0,128) - (0,128) - (0,116) 

Ceará 
- -0,265

***
 - -0,018 - -0,018 

- (0,093) - (0,093) - (0,084) 

Rio Grande do Norte 
- -0,212

*
 - -0,029 - -0,031 

- (0,116) - (0,116) - (0,105) 

Paraíba 
- -0,392

***
 - -0,020 - -0,023 

- (0,113) - (0,113) - (0,102) 

Pernambuco 
- -0,247

**
 - -0,038 - -0,038 

- (0,096) - (0,097) - (0,087) 

Alagoas 
- -0,261

*
 - -0,016 - -0,018 

- (0,138) - (0,138) - (0,125) 

Sergipe 
- -0,088 - 0,032 - 0,032 

- (0,119) - (0,119) - (0,108) 

Bahia 
- -0,123 - -0,012 - -0,012 

- (0,089) - (0,089) - (0,080) 

Minas Gerais 
- -0,000 - 0,015 - 0,015 

- (0,089) - (0,089) - (0,080) 

Espírito Santo 
- 0,024 - -0,048 - -0,051 

- (0,115) - (0,115) - (0,104) 

Rio de Janeiro 
- 0,153

*
 - -0,010 - -0,010 

- (0,090) - (0,090) - (0,081) 

São Paulo 
- 0,270

***
 - 0,013 - 0,013 

- (0,087) - (0,087) - (0,079) 

Paraná 
- 0,165

* 
- -0,011 - -0,011 

- (0,091) - (0,091) - (0,082) 

Santa Catarina 
- 0,228

**
 - -0,006 - -0,006 

- (0,096) - (0,096) - (0,086) 

Rio Grande do Sul 
- 0,202

**
 - 0,011 - 0,011 

- (0,089) - (0,089) - (0,081) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,081 - -0,016 - -0,017 

- (0,104) - (0,104) - (0,094) 
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Cont. tabela A.15 

Mato Grosso 
- 0,116 - -0,030 - -0,028 

- (0,106) - (0,106) - (0,096) 

Goiás 
- 0,046 - 0,030 - 0,029 

- (0,097) - (0,097) - (0,087) 

Distrito Federal 
- 0,595

***
 - 0,037 - 0,035 

- (0,098) - (0,098) - (0,089) 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,192
***

 - 0,001 - 0,001 

- (0,016) - (0,016) - (0,015) 

Constante 
-1,143 1,137

*
 0,084 0,968 0,079 0,576 

(0,771) (0,689) (0,187) (0,689) (0,169) (0,623) 

R
2
 0,035 0,945 0,001 0,037 0,001 0,041 

N. Obs. 270 270 270 270 270 270 

Nota: *** p-valor < 0,01; ** p-valor < 0,05; * p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.16 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (5) - idade no mercado fixa (23/24), ano 

da PNAD e gerações variáveis - Matemática 

Matemática Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,007
***

 0,001 0,003
**

 0,001 0,002
**

 0,001 

(0,001) (0,002) (0,001) (0,002) (0,001) (0,001) 

Dummies anos (2009 como default) 

Ano = 2001 
- 0,633 - 0,590 - 0,696

*
 

- (0,415) - (0,409) - (0,380) 

Ano = 2003 
- 1,026

**
 - 1,037

**
 - 1,233

***
 

- (0,419) - (0,413) - (0,384) 

Ano = 2005 
- 1,192

***
 - 1,165

***
 - 1,275

***
 

- (0,400) - (0,395) - (0,367) 

Ano = 2007 
- 1,036

***
 - 1,015

***
 - 0,976

***
 

- (0,387) - (0,381) - (0,354) 

Interações 

Ano_2001*profic_saeb 
- -0,001 - -0,001 - -0,002 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2003*profic_saeb 
- -0,002 - -0,002 - -0,003

*
 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2005*profic_saeb 
- -0,002 - -0,002 - -0,002 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2007*profic_saeb 
- -0,000 - 0,000 - -0,000 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Dummies UF (Rondônia como default) 
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Acre 
- -0,038 - -0,043 - -0,045 

- (0,091) - (0,090) - (0,083) 

 

Cont. tabela A.16 

Amazonas 
- -0,138

*
 - 0,035 - 0,027 

- (0,076) - (0,075) - (0,070) 

Roraima 
- -0,104 - 0,019 - 0,009 

- (0,100) - (0,099) - (0,092) 

Pará 
- -0,273

***
 - 0,046 - 0,042 

- (0,069) - (0,069) - (0,064) 

Amapá 
- -0,162 - 0,032 - 0,023 

- (0,103) - (0,102) - (0,095) 

Tocantins 
- -0,263

***
 - -0,010 - -0,015 

- (0,084) - (0,083) - (0,077) 

Maranhão 
- -0,485

***
 - 0,035 - 0,026 

- (0,087) - (0,086) - (0,080) 

Piauí 
- -0,456

***
 - -0,073 - -0,063 

- (0,100) - (0,098) - (0,091) 

Ceará 
- -0,387

***
 - 0,013 - 0,014 

- (0,067) - (0,066) - (0,061) 

Rio Grande do Norte 
- -0,322

***
 - 0,033 - 0,031 

- (0,088) - (0,087) - (0,081) 

Paraíba 
- -0,449

***
 - 0,022 - 0,020 

- (0,088) - (0,086) - (0,080) 

Pernambuco 
- -0,316

***
 - 0,069 - 0,063 

- (0,068) - (0,067) - (0,062) 

Alagoas 
- -0,260

***
 - 0,002 - 0,000 

- (0,100) - (0,098) - (0,091) 

Sergipe 
- -0,401

***
 - 0,011 - 0,015 

- (0,089) - (0,088) - (0,082) 

Bahia 
- -0,318

***
 - 0,037 - 0,039 

- (0,067) - (0,066) - (0,061) 

Minas Gerais 
- -0,212

***
 - 0,064 - 0,070 

- (0,070) - (0,069) - (0,064) 

Espírito Santo 
- -0,150

*
 - 0,040 - 0,042 

- (0,078) - (0,077) - (0,072) 

Rio de Janeiro 
- 0,034 - 0,051 - 0,051 

- (0,067) - (0,066) - (0,061) 

São Paulo 
- 0,097 - 0,070 - 0,070 

- (0,064) - (0,063) - (0,059) 

Paraná 
- 0,047 - 0,077 - 0,081 

- (0,070) - (0,069) - (0,064) 
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Santa Catarina 
- 0,079 - 0,055 - 0,062 

- (0,076) - (0,075) - (0,069) 

 

Cont. tabela A.16 

Rio Grande do Sul 
- 0,042 - 0,085 - 0,091 

- (0,070) - (0,069) - (0,064) 

Mato Grosso do Sul 
- -0,049 - 0,064 - 0,066 

- (0,080) - (0,079) - (0,073) 

Mato Grosso 
- 0,017 - 0,085 - 0,080 

- (0,079) - (0,078) - (0,072) 

Goiás 
- -0,140

**
 - 0,037 - 0,042 

- (0,071) - (0,070) - (0,065) 

Distrito Federal 
- 0,272

***
 - 0,087 - 0,091 

- (0,075) - (0,074) - (0,069) 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,136
***

 - -0,009 - 0,001 

- (0,027) - (0,027) - (0,025) 

Constante 
-0,997

***
 0,325 -0,724

**
 -0,787

*
 -0,679

**
 -0,745

*
 

(0,384) (0,417) (0,356) (0,412) (0,336) (0,382) 

R
2
 0,094 0,937 0,015 0,923 0,015 0,925 

N. Obs. 270 270 270 270 270 270 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.17 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (5) - idade no mercado fixa (23/24), ano 

da PNAD e gerações variáveis - Português 

Português Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,001 

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) 

Dummies anos (2009 como default) 

Ano = 2001 
- 0,712 - 0,632 - 0,635 

- (0,645) - (0,635) - (0,596) 

Ano = 2003 
- 0,750 - 0,735 - 1,023 

- (0,686) - (0,676) - (0,634) 

Ano = 2005 
- 0,130 - 0,047 - 0,410 

- (0,660) - (0,651) - (0,610) 

Ano = 2007 
- 0,800 - 0,766 - 0,840 

- (0,631) - (0,622) - (0,583) 

Interações 

Ano_2001*profic_saeb 
- -0,002 - -0,002 - -0,002 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ano_2003*profic_saeb - -0,001 - -0,001 - -0,002 
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- (0,003) - (0,002) - (0,002) 

 

Cont. tabela A.17 

Ano_2005*profic_saeb 
- 0,002 - 0,003 - 0,001 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ano_2007*profic_saeb 
- 0,001 - 0,001 - 0,000 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Acre 
- -0,043 - -0,050 - -0,051 

- (0,091) - (0,090) - (0,084) 

Amazonas 
- -0,134

*
 - 0,037 - 0,032 

- (0,076) - (0,074) - (0,070) 

Roraima 
- -0,113 - 0,008 - 0,005 

- (0,099) - (0,098) - (0,092) 

Pará 
- -0,262

***
 - 0,057 - 0,054 

- (0,070) - (0,069) - (0,064) 

Amapá 
- -0,165 - 0,029 - 0,025 

- (0,103) - (0,101) - (0,095) 

Tocantins 
- -0,274

***
 - -0,023 - -0,028 

- (0,085) - (0,084) - (0,079) 

Maranhão 
- -0,492

***
 - 0,027 - 0,023 

- (0,087) - (0,086) - (0,080) 

Piauí 
- -0,449

***
 - -0,064 - -0,058 

- (0,099) - (0,098) - (0,092) 

Ceará 
- -0,385

***
 - 0,015 - 0,014 

- (0,067) - (0,066) - (0,062) 

Rio Grande do Norte 
- -0,325

***
 - 0,030 - 0,028 

- (0,088) - (0,087) - (0,082) 

Paraíba 
- -0,451

***
 - 0,020 - 0,017 

- (0,087) - (0,086) - (0,081) 

Pernambuco 
- -0,318

***
 - 0,066 - 0,058 

- (0,068) - (0,067) - (0,063) 

Alagoas 
- -0,263

***
 - -0,002 - -0,003 

- (0,100) - (0,098) - (0,092) 

Sergipe 
- -0,393

***
 - 0,021 - 0,021 

- (0,089) - (0,087) - (0,082) 

Bahia 
- -0,306

***
 - 0,050 - 0,048 

- (0,066) - (0,065) - (0,061) 

Minas Gerais 
- -0,188

***
 - 0,091 - 0,087 

- (0,067) - (0,066) - (0,062) 

Espírito Santo 
- -0,138

*
 - 0,054 - 0,048 

- (0,078) - (0,076) - (0,072) 
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Rio de Janeiro 
- 0,045 - 0,064 - 0,064 

- (0,067) - (0,066) - (0,062) 

 

Cont. tabela A.17 

São Paulo 
- 0,098 - 0,072 - 0,071 

- (0,064) - (0,063) - (0,059) 

Paraná 
- 0,058 - 0,089 - 0,084 

- (0,068) - (0,067) - (0,063) 

Santa Catarina 
- 0,097 - 0,076 - 0,076 

- (0,074) - (0,073) - (0,069) 

Rio Grande do Sul 
- 0,060 - 0,107 - 0,103 

- (0,068) - (0,067) - (0,063) 

Mato Grosso do Sul 
- -0,042 - 0,072 - 0,070 

- (0,079) - (0,078) - (0,073) 

Mato Grosso 
- 0,020 - 0,089 - 0,082 

- (0,078) - (0,077) - (0,072) 

Goiás 
- -0,127

*
 - 0,052 - 0,049 

- (0,069) - (0,068) - (0,064) 

Distrito Federal 
- 0,298

***
 - 0,116 - 0,111 

- (0,074) - (0,073) - (0,068) 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,125
***

 - -0,018 - -0,019 

- (0,014) - (0,013) - (0,013) 

Constante 
0,362 0,942

*
 0,408 -0,101 0,413 -0,205 

(0,598) (0,560) (0,534) (0,552) (0,503) (0,518) 

R
2
 0,005 0,937 0,002 0,923 0,003 0,924 

N. Obs. 270 270 270 270 270 270 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.18 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (3), excluindo células com menos de 20 

observações - ano da PNAD fixo (2009), gerações e idade variáveis - Matemática 

Matemática Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

-0,000 0,001 -0,000 0,001 -0,000 0,001 

(0,001) (0,001) (0,000) (0,001) (0,000) (0,001) 

Dummies gerações (1977/78 como default) 

Geração = 1979/80 
- (-0,018) - (0,094) - (-0,077) 

- (0,386) - (0,379) - (0,335) 

Geração = 1981/82 
- (0,229) - (0,336) - (0,234) 

- (0,400) - (0,392) - (0,347) 

Geração = 1983/84 
- (0,480) - (0,675) - (0,493) 

- (0,379) - (0,371) - (0,328) 
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Geração = 1985/86 
- (0,214) - (0,540) - (0,334) 

- (0,372) - (0,365) - (0,323) 

Geração = 1987/88 
- (0,137) - (0,632) - (0,792) 

- (0,490) - (0,481) - (0,425) 

 

Cont. tabela A.18 

Interações 

Ger_79_80*profic_saeb 
- (-0,000) - (-0,000) - (0,000) 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_81_82*profic_saeb 
- (-0,001) - (-0,001) - (-0,001) 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_83_84*profic_saeb 
- (-0,002) - (-0,002) - (-0,002) 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_85_86*profic_saeb 
- (-0,002) - (-0,002) - (-0,001) 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_87_88*profic_saeb 
- (-0,002) - (-0,002) - (-0,003) 

- (0,002) - (0,002) - (0,001) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Pará 
- -0,093 - 0,006 - 0,004 

- (0,046) - (0,046) - (0,040) 

Tocantins 
- 0,037 - -0,008 - -0,006 

- (0,058) - (0,057) - (0,051) 

Ceará 
- -0,222 - 0,004 - 0,002 

- (0,045) - (0,044) - (0,039) 

Pernambuco 
- -0,111

***
 - 0,005 - 0,002 

- (0,045) - (0,044) - (0,039) 

Bahia 
- -0,149

*
 - 0,012 - 0,006 

- (0,047) - (0,046) - (0,040) 

Minas Gerais 
- 0,059 - 0,021 - 0,011 

- (0,052) - (0,051) - (0,045) 

Espírito Santo 
- 0,050

***
 - 0,010 - 0,002 

- (0,059) - (0,058) - (0,051) 

Rio de Janeiro 
- 0,177

***
 - 0,016 - 0,011 

- (0,046) - (0,045) - (0,040) 

São Paulo 
- 0,195

***
 - 0,012 - 0,006 

- (0,043) - (0,042) - (0,037) 

Paraná 
- 0,218

***
 - 0,014 - 0,005 

- (0,051) - (0,050) - (0,044) 

Santa Catarina 
- 0,272

***
 - 0,018 - 0,008 

- (0,056) - (0,055) - (0,048) 

Rio Grande do Sul 
- 0,221

***
 - 0,022 - 0,011 

- (0,053) - (0,052) - (0,046) 
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Mato Grosso do Sul 
- 0,183

***
 - 0,013 - 0,007 

- (0,059) - (0,058) - (0,051) 

 

 

Cont. tabela A.18 

Mato Grosso 
- 0,221

***
 - 0,005 - 0,001 

- (0,056) - (0,055) - (0,049) 

Goiás 
- -0,006

***
 - 0,010 - 0,004 

- (0,051) - (0,050) - (0,045) 

Distrito Federal 
- 0,510 - 0,021 - 0,011 

- (0,058) - (0,057) - (0,050) 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- (0,206) - (0,015) - (0,008) 

- (0,024) - (0,024) - (0,021) 

Constante 
1,729

***
 1,487

***
 0,066 -0,197 0,028 -0,169 

(0,273) (0,368) (0,080) (0,361) (0,071) (0,319) 

R
2
 0,000 0,916 0,003 0,059 0,001 0,069 

N. Obs. 204 204 204 204 204 204 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.19 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (3), excluindo células com menos de 20 

observações - ano da PNAD fixo (2009), gerações e idade variáveis - Português 

Português Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

-0,000 0,001 -0,000 0,001 -0,000 0,001 

(0,001) (0,001) (0,000) (0,001) (0,000) (0,001) 

Dummies gerações (1977/78 como default) 

Geração = 1979/80 
- -0,018 - 0,094 - -0,077 

- (0,386) - (0,379) - (0,335) 

Geração = 1981/82 
- 0,229 - 0,336 - 0,234 

- (0,400) - (0,392) - (0,347) 

Geração = 1983/84 
- 0,480 - 0,675

*
 - 0,493 

- (0,379) - (0,371) - (0,328) 

Geração = 1985/86 
- 0,214 - 0,540 - 0,334 

- (0,372) - (0,365) - (0,323) 

Geração = 1987/88 
- 0,137 - 0,632 - 0,792

*
 

- (0,490) - (0,481) - (0,425) 

Interações 

Ger_79_80*profic_saeb 
- -0,000 - -0,000 - 0,000 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_81_82*profic_saeb 
- -0,001 - -0,001 - -0,001 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 
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Ger_83_84*profic_saeb 
- -0,002

*
 - -0,002

*
 - -0,002 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ger_85_86*profic_saeb 
- -0,002 - -0,002 - -0,001 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

 

Cont. tabela A.19 

Ger_87_88*profic_saeb 
- -0,002 - -0,002 - -0,003* 

- (0,002) - (0,002) - (0,001) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Pará 
- -0,089 - 0,009 - -0,003 

- (0,047) - (0,046) - (0,041) 

Tocantins 
- 0,039 - -0,005 - 0,005 

- (0,060) - (0,058) - (0,052) 

Ceará 
- -0,219 - 0,005 - -0,002 

- (0,044) - (0,043) - (0,038) 

Pernambuco 
- -0,112

***
 - 0,003 - -0,001 

- (0,045) - (0,044) - (0,039) 

Bahia 
- -0,149

*
 - 0,009 - -0,002 

- (0,043) - (0,042) - (0,038) 

Minas Gerais 
- 0,058 - 0,016 - -0,003 

- (0,047) - (0,046) - (0,041) 

Espírito Santo 
- 0,048

***
 - 0,005 - -0,005 

- (0,057) - (0,056) - (0,050) 

Rio de Janeiro 
- 0,176

***
 - 0,013 - -0,002 

- (0,045) - (0,044) - (0,040) 

São Paulo 
- 0,201

***
 - 0,017 - 0,003 

- (0,041) - (0,040) - (0,036) 

Paraná 
- 0,218

***
 - 0,011 - -0,002 

- (0,046) - (0,045) - (0,040) 

Santa Catarina 
- 0,278

***
 - 0,022 - 0,001 

- (0,052) - (0,051) - (0,046) 

Rio Grande do Sul 
- 0,222*** - 0,020 - -0,002 

- (0,048) - (0,047) - (0,042) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,184

***
 - 0,012 - -0,002 

- (0,057) - (0,056) - (0,050) 

Mato Grosso 
- 0,223

***
 - 0,007 - -0,000 

- (0,056) - (0,055) - (0,049) 

Goiás 
- -0,009

***
 - 0,005 - -0,004 

- (0,048) - (0,047) - (0,042) 

Distrito Federal 
- 0,516 - 0,025 - -0,001 

- (0,054) - (0,053) - (0,047) 
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Cont. tabela A.19 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- (0,192) - (-0,001) - (0,002) 

- (0,012) - (0,012) - (0,011) 

Constante 
2,651

***
 1,750

***
 0,113 0,124 0,044 0,247 

(0,377) (0,520) (0,112) (0,509) (0,100) (0,455) 

R
2
 0,032 0,916 0,005 0,062 0,001 0,052 

N. Obs. 204 204 204 204 204 204 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.20 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (4), excluindo células com menos de 20 

observações - geração fixa (1977/78), ano da PNAD e idades variáveis - Matemática 

Matemática Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,007
***

 0,001 0,000 0,001 -0,000 -0,000 

(0,001) (0,002) (0,000) (0,002) (0,000) (0,002) 

Dummies ano (2009 como default) 

Ano = 2001 
- 0,548 - 0,282 - 0,478 

- (0,455) - (0,455) - (0,400) 

Ano = 2003 
- 0,097 - -0,501 - -0,186 

- (0,446) - (0,446) - (0,393) 

Ano = 2005 
- 0,460 - -0,359 - -0,139 

- (0,437) - (0,437) - (0,385) 

Ano = 2007 
- 1,015

**
 - -0,067 - 0,062 

- (0,438) - (0,438) - (0,386) 

Interações 

Ano_2001*profic_saeb 
- -0,001 - -0,001 - -0,002 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2003*profic_saeb 
- 0,001 - 0,002 - 0,001 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2005*profic_saeb 
- 0,001 - 0,001 - 0,000 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Ano_2007*profic_saeb 
- -0,000 - 0,000 - -0,000 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Pará 
- -0,055 - 0,003 - -0,000 

- (0,064) - (0,064) - (0,056) 
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Tocantins 
- 0,017 - -0,031 - 0,008 

- (0,096) - (0,096) - (0,085) 

Ceará 
- -0,209

***
 - -0,024 - 0,008 

- (0,072) - (0,072) - (0,064) 

 

Cont. tabela A.20 

Pernambuco 
- -0,146

**
 - -0,004 - 0,003 

- (0,062) - (0,062) - (0,054) 

Bahia 
- -0,074 - -0,025 - 0,008 

- (0,069) - (0,069) - (0,061) 

Minas Gerais 
- 0,006 - -0,038 - 0,014 

- (0,082) - (0,082) - (0,073) 

Espírito Santo 
- 0,142

* 
- 0,002 - 0,001 

- (0,081) - (0,081) - (0,072) 

Rio de Janeiro 
- 0,199

***
 - -0,025 - 0,009 

- (0,071) - (0,071) - (0,063) 

São Paulo 
- 0,293

***
 - -0,028 - 0,010 

- (0,070) - (0,070) - (0,061) 

Paraná 
- 0,214

***
 - -0,025 - 0,008 

- (0,071) - (0,071) - (0,063) 

Santa Catarina 
- 0,274

***
 - -0,023 - 0,009 

- (0,078) - (0,078) - (0,068) 

Rio Grande do Sul 
- 0,219

***
 - -0,034 - 0,012 

- (0,078) - (0,078) - (0,069) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,153

*
 - -0,012 - 0,005 

- (0,081) - (0,081) - (0,072) 

Mato Grosso 
- 0,219

***
 - 0,001 - -0,002 

- (0,079) - (0,079) - (0,070) 

Goiás 
- 0,028 - -0,047 - 0,014 

- (0,096) - (0,096) - (0,084) 

Distrito Federal 
- 0,549

***
 - -0,060 - 0,023 

- (0,117) - (0,117) - (0,103) 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,151
***

 - -0,030 - 0,009 

- (0,050) - (0,050) - (0,044) 

Constante 
-0,676 0,316 -0,022 -0,145 0,007 0,057 

(0,451) (0,551) (0,124) (0,550) (0,110) (0,485) 

R
2
 0,120 0,935 0,000 0,040 0,000 0,044 

N. Obs. 170 170 170 170 170 170 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  
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Tabela A.21 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (4), excluindo células com menos de 20 

observações - geração fixa (1977/78), ano da PNAD e idades variáveis - Português 

Português Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,008
***

 -0,002 -0,000 -0,003 -0,000 -0,001 

(0,003) (0,002) (0,001) (0,002) (0,001) (0,002) 

Dummies ano (2009 como default) 

Ano = 2001 
- 0,563 - 0,233 - 0,468 

- (0,768) - (0,766) - (0,676) 

Ano = 2003 
- 0,232 - -0,386 - 0,357 

- (0,745) - (0,743) - (0,656) 

Ano = 2005 
- 0,234 - -0,695 - 0,133 

- (0,727) - (0,725) - (0,640) 

Ano = 2007 
- 1,391

*
 - 0,318 - 0,695 

- (0,744) - (0,742) - (0,655) 

Interações 

Ano_2001*profic_saeb 
- -0,001 - -0,001 - -0,002 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ano_2003*profic_saeb 
- 0,001 - 0,001 - -0,001 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ano_2005*profic_saeb 
- 0,002 - 0,002 - -0,000 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Ano_2007*profic_saeb 
- -0,001 - -0,001 - -0,002 

- (0,002) - (0,002) - (0,002) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Pará 
- -0,075 - -0,019 - -0,018 

- (0,066) - (0,066) - (0,058) 

Tocantins 
- 0,046 - -0,019 - -0,021 

- (0,087) - (0,086) - (0,076) 

Ceará 
- -0,186

***
 - -0,017 - -0,017 

- (0,064) - (0,064) - (0,056) 

Pernambuco 
- -0,173

**
 - -0,040 - -0,040 

- (0,069) - (0,069) - (0,061) 

Bahia 
- -0,045 - -0,010 - -0,009 

- (0,058) - (0,058) - (0,051) 

Minas Gerais 
- 0,084 - 0,022 - 0,023 

- (0,059) - (0,059) - (0,052) 
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Espírito Santo 
- 0,095 - -0,052 - -0,056 

- (0,094) - (0,093) - (0,082) 

Rio de Janeiro 
- 0,231

***
 - -0,007 - -0,006 

- (0,060) - (0,060) - (0,053) 

 

Cont. tabela A.21 

São Paulo 
- 0,353

***
 - 0,020 - 0,020 

- (0,057) - (0,056) - (0,050) 

Paraná 
- 0,245

***
 - -0,008 - -0,008 

- (0,061) - (0,061) - (0,054) 

Santa Catarina 
- 0,307

***
 - -0,003 - -0,002 

- (0,069) - (0,069) - (0,060) 

Rio Grande do Sul 
- 0,286

***
 - 0,017 - 0,018 

- (0,060) - (0,059) - (0,052) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,160

**
 - -0,014 - -0,013 

- (0,080) - (0,080) - (0,070) 

Mato Grosso 
- 0,189

**
 - -0,031 - -0,028 

- (0,083) - (0,082) - (0,073) 

Goiás 
- 0,133

*
 - 0,039 - 0,040 

- (0,071) - (0,071) - (0,063) 

Distrito Federal 
- 0,684

***
 - 0,046 - 0,046 

- (0,073) - (0,073) - (0,065) 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,199
***

 - 0,001 - 0,001 

- (0,018) - (0,018) - (0,015) 

Constante 
-1,069 1,270

*
 0,117 0,777 0,119 0,305 

(0,779) (0,737) (0,208) (0,735) (0,184) (0,649) 

R
2
 0,060 0,935 0,002 0,039 0,003 0,038 

N. Obs. 170 170 170 170 170 170 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.22 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (4), excluindo células com menos de 20 

observações - geração fixa (1977/78), ano da PNAD e idades variáveis - Matemática 

Matemática Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,006
***

 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

(0,001) (0,002) (0,001) (0,002) (0,001) (0,001) 

Dummies ano (2009 como default) 

Ano = 2001 
- 0,566 - 0,477 - 0,634 

- (0,445) - (0,440) - (0,409) 

Ano = 2003 
- 1,007

**
 - 0,974

**
 - 1,189

***
 

- (0,455) - (0,450) - (0,417) 

Ano = 2005 - 0,967
**

 - 0,923
**

 - 1,071
***
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- (0,429) - (0,425) - (0,394) 

Ano = 2007 
- 0,787

*
 - 0,742

*
 - 0,683

*
 

- (0,415) - (0,411) - (0,381) 

 

 

Cont. tabela A.22 

Interações 

Ano_2001*profic_saeb 
- -0,002 - -0,001 - -0,002 

- (0,002) - (0,002) - (0,001) 

Ano_2003*profic_saeb 
- -0,003 - -0,002 - -0,003** 

- (0,002) - (0,002) - (0,001) 

Ano_2005*profic_saeb 
- -0,002 - -0,002 - -0,002* 

- (0,002) - (0,002) - (0,001) 

Ano_2007*profic_saeb 
- -0,001 - -0,001 - -0,000 

- (0,001) - (0,001) - (0,001) 

Dummies UF (Rondônia como default) 

Pará 
- -0,136

**
 - 0,009 - 0,013 

- (0,056) - (0,056) - (0,052) 

Tocantins 
- -0,125

*
 - -0,026 - -0,021 

- (0,073) - (0,072) - (0,067) 

Ceará 
- -0,251

***
 - -0,013 - -0,004 

- (0,054) - (0,054) - (0,050) 

Pernambuco 
- -0,179

***
 - 0,022 - 0,024 

- (0,054) - (0,054) - (0,050) 

Bahia 
- -0,184

***
 - -0,000 - 0,010 

- (0,056) - (0,056) - (0,052) 

Minas Gerais 
- -0,080 - 0,015 - 0,028 

- (0,062) - (0,061) - (0,057) 

Espírito Santo 
- -0,016 - 0,004 - 0,013 

- (0,069) - (0,068) - (0,063) 

Rio de Janeiro 
- 0,170

***
 - 0,010 - 0,018 

- (0,055) - (0,055) - (0,051) 

São Paulo 
- 0,232

***
 - 0,023 - 0,031 

- (0,052) - (0,051) - (0,048) 

Paraná 
- 0,179

***
 - 0,024 - 0,036 

- (0,062) - (0,061) - (0,057) 

Santa Catarina 
- 0,210

***
 - 0,008 - 0,023 

- (0,068) - (0,067) - (0,062) 

Rio Grande do Sul 
- 0,173

***
 - 0,029 - 0,043 

- (0,063) - (0,062) - (0,058) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,084 - 0,017 - 0,028 

- (0,071) - (0,070) - (0,065) 
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Mato Grosso 
- 0,154

**
 - 0,033 - 0,037 

- (0,068) - (0,067) - (0,062) 

Goiás 
- -0,008 - -0,001 - 0,012 

- (0,061) - (0,061) - (0,056) 

Distrito Federal 
- 0,402

***
 - 0,027 - 0,039 

- (0,069) - (0,068) - (0,063) 

 

Cont. tabela A.22 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,144
***

 - -0,008 - 0,003 

- (0,028) - (0,028) - (0,026) 

Constante 
-0,584

*
 0,434 -0,459 -0,677 -0,411 -0,660

*
 

(0,350) (0,431) (0,290) (0,427) (0,264) (0,396) 

R
2
 0,139 0,918 0,015 0,866 0,014 0,861 

N. Obs. 170 170 170 170 170 170 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  

 

Tabela A.23 - Estimativas de segundo estágio para o modelo (4), excluindo células com menos de 20 

observações - geração fixa (1977/78), ano da PNAD e idades variáveis - Português 

Português Log(renda) Log(renda) Resíduos Resíduos 
Resid, c/ 

educa 

Resid, c/ 

educa 

Proficiência Saeb 

(escala 250/50) 

0,003 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,001) (0,002) 

Dummies ano (2009 como default) 

Ano = 2001 
- 0,640 - 0,498 - 0,603 

- (0,712) - (0,703) - (0,662) 

Ano = 2003 
- 0,933 - 0,836 - 1,219* 

- (0,761) - (0,752) - (0,708) 

Ano = 2005 
- -0,056 - -0,199 - 0,253 

- (0,720) - (0,712) - (0,670) 

Ano = 2007 
- 0,690 - 0,586 - 0,689 

- (0,696) - (0,688) - (0,647) 

Interações 

Ano_2001*profic_saeb 
- -0,002 - -0,001 - -0,002 

- (0,003) - (0,003) - (0,002) 

Ano_2003*profic_saeb 
- -0,003 - -0,002 - -0,004 

- (0,003) - (0,003) - (0,003) 

Ano_2005*profic_saeb 
- 0,002 - 0,002 - 0,001 

- (0,003) - (0,003) - (0,002) 

Ano_2007*profic_saeb 
- -0,000 - 0,000 - -0,000 

- (0,003) - (0,002) - (0,002) 

Dummies UF (Rondônia como default) 
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Pará 
- -0,127

**
 - 0,019 - 0,022 

- (0,057) - (0,056) - (0,053) 

Tocantins 
- -0,142

*
 - -0,043 - -0,042 

- (0,073) - (0,072) - (0,068) 

Ceará 
- -0,249

***
 - -0,009 - -0,004 

- (0,053) - (0,052) - (0,049) 

 

Cont. tabela A.23 

Pernambuco 
- -0,184

***
 - 0,017 - 0,016 

- (0,053) - (0,053) - (0,050) 

Bahia 
- -0,169

***
 - 0,018 - 0,021 

- (0,052) - (0,052) - (0,049) 

Minas Gerais 
- -0,051 - 0,049 - 0,050 

- (0,056) - (0,055) - (0,052) 

Espírito Santo 
- -0,002 - 0,021 - 0,021 

- (0,066) - (0,065) - (0,062) 

Rio de Janeiro 
- 0,185

***
 - 0,028 - 0,033 

- (0,055) - (0,054) - (0,051) 

São Paulo 
- 0,235

***
 - 0,028 - 0,033 

- (0,050) - (0,050) - (0,047) 

Paraná 
- 0,193

***
 - 0,041 - 0,041 

- (0,055) - (0,055) - (0,051) 

Santa Catarina 
- 0,233

***
 - 0,036 - 0,041 

- (0,065) - (0,064) - (0,060) 

Rio Grande do Sul 
- 0,199

***
 - 0,059 - 0,061 

- (0,057) - (0,057) - (0,053) 

Mato Grosso do Sul 
- 0,094 - 0,030 - 0,034 

- (0,069) - (0,068) - (0,064) 

Mato Grosso 
- 0,155

**
 - 0,036 - 0,036 

- (0,067) - (0,066) - (0,062) 

Goiás 
- 0,008 - 0,018 - 0,021 

- (0,057) - (0,057) - (0,053) 

Distrito Federal 
- 0,435

***
 - 0,066 - 0,065 

- (0,065) - (0,064) - (0,060) 

Dummy gênero (homem 

= 1) 

- 0,138
***

 - -0,011 - -0,011 

- (0,014) - (0,014) - (0,013) 

Constante 
0,491 1,065

*
 0,360 0,055 0,367 -0,137 

(0,563) (0,604) (0,437) (0,596) (0,398) (0,561) 

R
2
 0,010 0,919 0,004 0,868 0,005 0,859 

N. Obs. 170 170 170 170 170 170 

Nota: 
***

 p-valor < 0,01; 
**

 p-valor < 0,05; 
*
 p-valor < 0,1,  

 




