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RESUMO
O objetivo deste capítulo é testar a hipótese de que o estresse afeta a produtividade dos trabalhadores 
no Brasil. As evidências apontam em duas direções: uma indica um crescimento da relação negativa 
entre estresse e produtividade relativo aos homens e outra, registra um decréscimo da relação 
negativa entre estresse e produtividade para o grupo feminino. Os dados estimados sinalizam um 
comportamento divergente, variando de acordo com o gênero e as faixas etárias, envolvendo ainda a 
relação entre estresse e produtividade no mercado de trabalho. Ao se comparar as variáveis estresse 
e faixas etárias, nota-se que a maior incidência de estresse está no grupo feminino. Pode-se observar, 
ainda, que a maior perda de produtividade no emprego (-0,144) é reportada pelo grupo feminino 
(M1), na faixa etária entre 20 e 39 anos, vez que esse grupo gasta até trinta minutos no trajeto de 
casa direto para o trabalho.
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ABSTRACT
The objective of this chapter is to test the hypothesis that stress affects the productivity of workers 
in Brazil. The evidence points in two directions: one indicates a growth of the negative relationship 
between stress and productivity relative to men and another; it registers a decrease in the negative 
relation between stress and productivity, for the female group. The estimated data indicate a 
divergent behaviour, varying according to gender and age groups, involving the relationship 
between stress and productivity in the labour market. When comparing the variables stress and 
age groups, it is noticed that the highest incidence of stress is in the female group. Moreover,  
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it can be observed that the greatest loss of productivity in employment (-0.144) is reported by 
the female group (M1) in the age group between 20 and 39 years, caused by spending up to 
thirty minutes in the direct route to work.

Keywords: stress; labour productivity; panel data; Arellano-Bond.

JEL: C23; I12; J01.

1 INTRODUÇÃO

A literatura econômica tem agregado os traços comportamentais, ou traços 
psicológicos, a fim de explicar seu relacionamento com o sucesso econômico 
(Juhn, Murphy e Pierce, 1993; Mulligan, 1997). Alguns autores chamam o 
conjunto destes traços comportamentais de “capital psicológico”, o qual é 
entendido como o conjunto de características da personalidade que contribuem 
para a produtividade dos indivíduos. O principal argumento empírico para 
utilização de variáveis de capital psicológico na equação de salários é que,  
se variáveis não observadas incluem características pessoais que oscilam no 
tempo e são correlacionadas com as variáveis observadas (de capital humano), 
as abordagens-padrão não são efetivas.

A base teórica para a utilização das variáveis da personalidade sobre os salários 
ainda não está consolidada. Bowles, Gintis e Osbourn (2001a) oferecem explicações 
teóricas para a preocupação dos empregadores sobre as características psicológicas 
dos empregados. Segundo os autores, existem certos tipos de características da 
personalidade dos empregados que permitem ao empregador obter mais esforço 
a menores custos. Assim, os traços de personalidade devem ser remunerados no 
mercado de trabalho.

Bowles, Gintis e Osbourn (2001b) revisaram extensivamente a literatura de 
determinação dos salários, e concluíram que os padrões demográficos e variáveis 
de capital humano explicam pouco da variância nos rendimentos. Além disso, 
eles relatam que estudos empíricos demonstraram que características pessoais, 
tidas como irrelevantes no mercado de trabalho, também são remuneradas, 
como, por exemplo, beleza, altura, obesidade e organização. Bowles, Gintis e 
Osbourn argumentam que, em algumas ocupações, estas características podem 
ser importantes para a produtividade. Entretanto, existe também a possibilidade 
de que estas variáveis sejam usadas pelos empregadores como indicadores dos 
traços de personalidade, tais como autocontrole e consciência.

O objetivo deste trabalho é verificar se a estabilidade emocional do trabalhador 
pode explicar melhor a variância dos rendimentos. Basicamente, queremos responder 
às seguintes perguntas: i) trabalhadores que sofrem com estresse pessoal diário têm 
seus salários impactados? ii) as variáveis de capital psicológico contribuem para 
explicar o pouco de variância medida pelo padrão demográfico e pelas variáveis de 
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capital humano nos rendimentos? Para responder a estas perguntas, utilizamos como 
proxy de estresse pessoal uma variável de tempo de deslocamento entre a casa e o 
trabalho (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad). A motivação do 
uso desta variável como proxy é que dirigir diariamente pode ser visto como uma 
fonte frequente de irritação, negativismo e estresse (Gulian et al., 1989; Novaco, 
Stokols e Milanesi, 1990; Hennessy e Wiesenthal, 1997).

2 REVISÃO DA LITERATURA

Dividimos os estudos empíricos que analisam a relação entre as características 
da personalidade (capital psicológico) e a remuneração no mercado de trabalho 
em dois grupos. Primeiramente apresentamos os estudos empíricos baseados na 
literatura da psicologia que apresenta a estrutura da personalidade em cinco grandes 
dimensões (the big five personality traits). No segundo grupo enfatizamos as demais 
variáveis utilizadas pela literatura, como, por exemplo, autoestima, motivação, 
atitudes antissociais, agressividade, saúde emocional, liderança.

A última subseção destaca o relacionamento entre a estabilidade emocional e 
o estresse. Relacionamos principalmente que o estresse é causado pelo excesso de 
tráfego sobre a estabilidade emocional do indivíduo e seu possível impacto sobre 
a produtividade do trabalho e seu nível de remuneração. 

2.1 Cinco dimensões da personalidade

Digman (1990) afirma que existem cinco características importantes da persona-
lidade, que são recompensadas no mercado de trabalho e explicam a desigualdade 
residual nos modelos de determinação de salários baseados no capital humano.  
As características citadas por Digman são: consciência (conscioentiousness), disposição 
(agreeableness), extroversão (extraversion), autonomia (autonomy) e estabilidade 
emocional (emotional stability). 

Nyhus e Pons (2005) definem os cinco fatores da seguinte forma. A consciência 
engloba as preferências pessoais de cumprir com as regras e a agenda, manter os 
compromissos. Indivíduos que trabalham duro, organizados e confiáveis, também 
possuem a característica de “consciência”. A disposição é entendida como o desejo 
de ajudar outras pessoas e agir de acordo com o interesse delas. Ou seja, é um 
grau de cooperação, ânimo e disposição. A extroversão compreende a preferência 
pelo contato com outras pessoas, a atenção e o desejo de motivar outras pessoas. 
A autonomia é definida pela propensão pessoal de tomar suas próprias decisões e 
pela postura de controle e iniciativa. Por fim, a estabilidade emocional compreende 
estados entre nervosismo e relaxamento, ou, ainda, dependência e independência. 
Ou seja, relações entre uma posição de insegurança, ansiedade e depressão e uma 
posição de calma, autocontrole e frieza.
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Diversos trabalhos empíricos utilizam a estrutura proposta por Digman 
(1990) para explicar as diferenças nos salários e o sucesso no mercado de trabalho. 
Por exemplo, Barrik e Mount (1991) investigam a validade das cinco dimensões 
da personalidade em cinco grupos ocupacionais5 por três tipos de critérios de 
performance.6 Eles consideram, por hipótese, duas dimensões da personalidade 
(consciência e estabilidade emocional) como previsores válidos para todos os 
critérios de performance no trabalho. Já as outras dimensões da personalidade 
poderiam estar relacionadas à performance, mas para somente algumas ocupações 
e sob algum critério específico. Os autores utilizam o método de pesquisa meta-
-analítica, analisando pesquisas de 1952 a 1988. Como resultado, a consciência 
apresentou uma relação consistente, com todos os critérios de performance para 
todos os grupos ocupacionais. As demais dimensões da personalidade apresentaram 
valores distintos para cada grupo ocupacional e tipo de critério. Cabe destacar que 
a estabilidade emocional apresentou efeito positivo sob a performance no trabalho.

Salgado (1997) analisa a validade das cinco dimensões da personalidade para 
a comunidade europeia. Os resultados indicaram que a consciência e a estabilidade 
emocional são previsores válidos para todos os grupos ocupacionais e critérios 
(semelhantemente aos resultados de Barrik e Mount, 1991). Os demais fatores 
são válidos somente para alguns critérios e ocupações. Um ponto importante é 
que a consciência e a estabilidade emocional apresentaram impactos de tamanho 
próximos. O autor utiliza o método de pesquisa meta-analítica, levantando dados 
que contêm medidas de personalidade válidas em jornais científicos europeus,7 
artigo por artigo. O autor conclui que as cinco características da personalidade 
são relevantes como previsores da performance no trabalho.

Nyhus e Pons (2005) analisam as conexões entre a personalidade e os ren-
dimentos. Eles usam dados europeus longitudinais para o ano de 1996 (DNB 
Household Survey)8 e adicionam as variáveis da personalidade medidas por Hendriks 
et al. (1999). Um resultado importante do capítulo é que existem interações entre 
o nível educacional e a personalidade. Ou seja, não há independência entre as 
características da personalidade e do capital humano. Assim, o capítulo apoia o 
argumento da inclusão dos traços de personalidade nos modelos de determina-
ção dos salários.

5. Policiais, técnicos (do capataz aos executivos), vendedores, profissionais (engenheiros, arquitetos, advogados, 
contadores, professores, médicos e ministros) e trabalhos especializados ou semiespecializados (clérigos, enfermeiras, 
fazendeiros, comissárias de bordo, assistentes médicos, operadores de telefone, motoristas de ônibus, entre outros).
6. Proficiência no emprego (job proficiency – 68% da amostra), proficiência em formação (training proficiency – 12% 
da amostra) e dados pessoais (personal data – 33% da amostra).
7. Bolletino di Psychologia Applicata, Diagnostica, Ergonomics, European Journal of Applied Psychology, European Journal 
of Work and Occupational Psychology, Revista de Psicologia General y Aplicada, Revista de Psicologia Social Aplicada, 
Revista de Psicologia del Trabajo y las Organizaciones, Revue de Psicologie Appliquee, Zeitschrift fur Differentialpsychologie 
e Zeitschrift fur Organisationspsychologie.
8. The Center for Economic Research, University of Tilburg.
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Groves (2005) estuda os retornos da personalidade no mercado de trabalho 
para mulheres nos Estados Unidos e no Reino Unido. A autora utiliza dados do 
National Longitudinal Survey of Young Women (NLSYW) e do National Child 
Development Study (NCDS). Ela utiliza o método de variáveis instrumentais para 
evitar o problema de endogeneidade da personalidade em duas bases longitudinais. 
A autora apoia fortemente a inclusão de variáveis psicológicas no modelo de 
determinação de salários para as mulheres, de modo que as variáveis influenciam 
significativamente os salários. Ela conclui que a significância e a contribuição das 
variáveis de personalidade sugerem que a explicação tradicional do capital humano 
para o resultado no mercado de trabalho carece de um componente comportamental.

2.2 Outras características

Goldsmith, Veum e Darity (1997) afirmam que o capital psicológico de um 
indivíduo governa suas motivações e atitudes gerais com relação ao trabalho. Esses 
autores estudaram a relação entre os capitais humano e psicológico e os salários, 
mais especificadamente como a autoestima afeta os salários. Os autores utilizaram 
dados do NLSY para os anos de 1980 e 1987. Como as variáveis de salário e 
autoestima podem ser vistas como sendo simultaneamente determinadas, os autores 
propuseram um modelo de sistema de equações estruturais e utilizaram a técnica 
de estimação de mínimos quadrados de dois estágios. O estudo demonstrou que a 
autoestima mostrou-se como um previsor mais forte dos salários do que o próprio 
capital humano.

Ducan e Dunifon (1998) estudam o relacionamento entre a motivação e 
o sucesso no mercado de trabalho, usando amostra do Panel Study of Income 
Dynamics (PSID), para homens entre 21 e 29 anos nos períodos 1973-1977 e  
1988-1992. Os autores utilizam análises longitudinais para determinados anos 
de cada intervalo. Eles encontraram que os ganhos são afetados pela orientação 
ao desafio e pelo senso de controle pessoal, e afirmam que, depois dos 30 anos,  
a motivação não apresenta um poder explicativo satisfatório. As variáveis foram signi-
ficativas para o primeiro período (1973-1977). Já no segundo período (1988-1992),  
os coeficientes foram menores e não significativos.

Outros trabalhos demonstram a importância de características motivacionais 
(Goldsmith, Veum e Darity, 2000) e de personalidade, como atitudes antissociais, 
agressividade e autoestima (Feinstein, 2000; Osbourne, 2000), além da própria 
saúde psicológica (Contoyannis e Rice, 2001) dos indivíduos sobre a produtividade, 
e, consequentemente, sobre os salários.

Zhang e Arvey (2009) investigam os efeitos diretos e indiretos das carac-
terísticas da personalidade sobre os salários individuais, e examinam o papel da 
liderança como um mediador no relacionamento entre personalidade e rendimentos. 
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Os autores utilizaram uma amostra de 209 homens brancos, e seus rendimentos 
medidos seis anos depois das medidas de personalidade, por meio de uma análise 
longitudinal. Eles concluem que os traços de personalidade utilizados para compor 
a liderança (potencial social e conquista), os quais correspondem à extroversão 
e à consciência das cinco características da personalidade de Digman, preveem 
consistentemente os retornos individuais, considerando variáveis de capital humano, 
regiões geográficas e ocupações.

2.3 Estabilidade emocional e estresse 

Podemos entender o estresse como uma fonte de impacto sobre a estabilidade 
emocional, na medida em que indivíduos com altos níveis de estresse tendem a 
desenvolver problemas como ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, 
entre outros. Ou seja, o estresse impacta a saúde psicológica dos indivíduos. 

De acordo com Bhagat et al. (1985) existem duas fontes de estresse que podem 
afetar a produtividade dos trabalhadores: o estresse ocupacional (job stress) ou o 
estresse pessoal (personal life stress). O estresse ocupacional afeta os trabalhadores 
tanto psicologicamente, por meio da falta de envolvimento ou de interesse no 
trabalho, quanto fisicamente, manifestando-se com atrasos frequentes, ausência 
ou abandono do trabalho.9 

French e Dunlap (1998) estudaram o papel do estresse ocupacional sobre 
os salários usando dados para 1.500 trabalhadores americanos de diversos setores 
(manufatura, setor bancário e financeiro, governamental, saúde, comunicações). 
Eles utilizam o método de salários hedônicos (análise multivariada). Os autores 
encontram que existe diferença significativa (entre 3% e 10%) entre os salários dos 
trabalhadores que apresentavam esse tipo de estresse seus colegas, mesmo após se 
controlar para outras variáveis demográficas e ocupacionais. 

Já o estresse pessoal, focado em situações diárias ou eventuais atuantes na vida 
do trabalhador (Bhagat et al., 1985), é responsável por efeitos psicológicos, como 
casos de ansiedade e depressão, e por efeitos comportamentais, traduzidos em baixo 
rendimento acadêmico e performance no trabalho (Carranza, 1973; Harris, 1973). 

Bhagat et al. (1985) mostram que existe um efeito transbordamento do estresse 
não relacionado ao trabalho sobre resultados organizacionais (produtividade) usando 
dados de 282 trabalhadores de tempo integral ligados a atividades administrativas, 
empresariais, saúde e clérigo no Sudeste Americano. Foram utilizados dados longitu-
dinais de 1979. Os autores analisam os dados por matrizes de correlação e regressões 
lineares. Os resultados do capítulo apontam que esse efeito transbordamento é 

9. Ver Beehr e Gupta (1978), Beehr, Walsh e Taber (1976), Gupta e Beehr (1979), Baker (1985), Spector, Dwyer e Jex 
(1988), Zemke (1991), Sullivan e Bhagat (1992), Godin e Kittel (2004) e Béjean e Taieb (2005).
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maior para as mulheres, ou seja, mulheres trabalhadoras apresentam maiores níveis 
de estresse pessoal do que os homens, provavelmente devido às suas responsabi-
lidades domésticas. 

Boles, Pelletier e Lynch (2004) relacionam riscos de saúde (health risks) com 
a produtividade (medida pela ausência ao trabalho por motivos de saúde e pela 
performance no trabalho) usando dados para 2.264 trabalhadores do Nordeste 
Americano. Trabalhadores com mais fatores de risco reportaram maior perda de 
produtividade no trabalho, e a probabilidade de redução da produtividade foi mais 
significativa para indivíduos com diabetes e estresse. 

Uma fonte de estresse pessoal é o trânsito. Hennessy e Wiesenthal (1999) 
afirmam que as causas deste tipo de estresse estão relacionadas à ocorrência de 
pequenos, porém contínuos, tipos de aborrecimento diários em diversas situações. 
Dirigir diariamente pode ser visto como uma fonte frequente de irritação, negati-
vismo e estresse (Gulian et al., 1989; Novaco, Stokols e Milanesi, 1990; Hennessy e 
Wiesenthal, 1997), e, assim, pode ser pensado como um aspecto do estresse pessoal. 
O trabalho de Gulian et al. (1989) demonstra que o estresse na direção influencia 
negativamente o humor, os pensamentos, os sentimentos e o comportamento em 
situações fora do trânsito, como em casa e no trabalho. 

Gee e Takeuchi (2004) afirmam que o estresse na direção está associado tanto 
à saúde física quanto à saúde psicológica dos trabalhadores, na medida em que 
indivíduos que apresentam maiores níveis de estresse no trânsito também apresentam 
sintomas de depressão e um estado geral de saúde ruim, o que também pode afetar 
a produtividade no trabalho. Gee e Takeuchi demonstram que as principais fontes 
de estresse no trânsito estão associadas à preocupação dos motoristas com o trânsito 
(intensidade do tráfego), à manutenção do veículo e à ocorrência prévia de acidentes. 

Hill e Boyle (2007) apontam que as condições meteorológicas, a manutenção 
de ruas e estradas e o histórico de acidentes são determinantes importantes do 
estresse na direção, além de variáveis como sexo (mulheres apresentam maior nível 
de estresse do que homens) e idade (motoristas mais velhos reportam níveis de 
estresse maiores que os mais jovens). 

Neste estudo focamos o impacto do estresse pessoal, em especial o estresse 
na direção, sobre a produtividade dos trabalhadores e, consequentemente, sobre 
os salários. Conforme visto, a relação entre estresse pessoal e produtividade no 
trabalho é estudada principalmente por psicólogos e profissionais ocupacionais. 
Entretanto, estudos no campo econômico, associando o estresse pessoal com 
salários, são escassos.
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3 ANÁLISE EMPÍRICA

3.1 Dados e operacionalização das variáveis

Nesta seção, descrevemos brevemente os dados que usamos e as grandes etapas 
da nossa metodologia de estimação. Nós usamos os dados da Pnad, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta pesquisa teve início no 
Brasil a partir de 1967 e é feita em uma amostra de domicílios e pessoas residentes 
em domicílios na área de abrangência da pesquisa em todo país. O propósito da 
pesquisa é coletar dados sobre “características demográficas e socioeconômicas, umas 
de caráter permanente nas pesquisas, como as características gerais da população” 
(Oliveira e Simões, 2005, p. 299). 

Para este estudo foram utilizados microdados da Pnad para as Regiões Metro-
politanas (RMs) do Brasil nos anos 1992-2014. Aqui os dados de salários foram 
deflacionados em relação ao ano-base de 2014 pelo Índice Geral de Preços (IGP), 
considerando sete RMs (Belém, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, 
Salvador e Belo Horizonte) e o Distrito Federal. Excetuando-se obviamente os 
resultados gerados por pseudo painel, todas as demais estimações foram obtidas a  
partir das amostras distintas: cross-section e dados empilhados (pooling) de 1992  
a 2014. Contudo, alguns filtros tiveram que ser feitos. Dado o objetivo do estudo, 
foram excluídos aqueles indivíduos que não responderam à questão sobre estresse. 
Em primeiro lugar, nossa amostra é composta apenas por pessoas entre 18 e 
65 anos de idade. As pessoas estão aptas a dirigir automóveis e trabalhar nessa 
faixa etária. O segundo filtro abrange somente o mercado de trabalho nas RMs.  
O terceiro filtro implica que, nessa amostra, os indivíduos do setor público e do 
setor agrícola serão excluídos, em função da dinâmica própria que rege a adminis-
tração pública e o setor agrícola da economia brasileira (Soares e Gonzaga, 1999).  
Além disso, observaremos a produtividade, que é um fator mais relevante para a 
nossa análise empírica.

É sabido que o estresse interfere na produtividade e na motivação dos traba-
lhadores. Todavia, é uma variável difícil de ser mensurada. Neste estudo, utilizamos 
como proxy para medir o estresse sobre a produtividade as variáveis tempo de percurso 
diário (v9057) e ia direto do domicílio em que morava para o trabalho (v9056). Estas 
variáveis constam nos microdados da Pnad. As variáveis estresse1, estresse2 e estresse3 
são definidas com base nestas duas variáveis conjuntamente: (v9057) e (v9056). 
Estresse1: até trinta minutos no trânsito; estresse2: mais de trinta minutos até uma 
hora no trânsito; estresse3: mais de uma hora até duas horas no trânsito.

Os dados correspondem T=20 observações sobre séries temporais para N=3 
classes de trabalhadores privados que saem de casa direto para trabalho. Essas classes 
correspondem a cortes por idade. O corte é definido como um grupo de membros 
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fixos, indivíduos que podem ser identificados como eles são mostrados na amostra. 
Os cortes são feitos de 1992 até 2014. O primeiro coorte: de 20 anos até 39 anos 
(idade 1); o segundo coorte: de 40 anos até 59 anos (idade 2) de homens (H1 e 
H2) e mulheres (M1 e M2).

As variáveis independentes escolhidas foram: estresse1; estresse2; estresse3 
(variáveis de interesse); sexo; experiência; experiência ao quadrado; tenure; tamanho 
da empresa; contribuição social; sindicato; branca; educação (variáveis de controle). 
A variável dependente: logaritmo do salário real.

QUADRO 1 
Variáveis explicativas para o logaritmo do salário real

Terminologia (2)  Sinal esperado (3)

Variável dependente

Logaritmo do salário real Lsreal

Variáveis independentes

Estresse1 Estresse 1 Negativo

Estresse2 Estresse 2 Negativo

Estresse3 Estresse 3 Negativo

Anos de estudos Educ Positivo

Experiência Exper Positivo

Experiência ao quadrado Exper2 Negativo

Tenure
Tempo de carteira de trabalho 

assinada
Positivo

Tamanho da empresa NPessEstab Positivo

Contribuição social Contrib Positivo

Sindicato Sindic Positivo

Branca Branca Positivo

Elaboração dos autores.

A tabela 1 mostra que a faixa etária masculina H1, de 20 a 39 anos, apresen-
tou uma evolução acumulada de 38,8% no número de anos de estudo, passando 
de 8,1 anos de escolaridade, em 1992, para 11,2 anos de estudo, em 2014.  
A segunda faixa etária masculina H2, de 40 a 59 anos, registrou um acréscimo 
maior, de 44,1% na escolaridade, passando de 6,8 anos de estudo, em 1992, para 
9,8 anos de estudo, em 2014. Para os dois grupos masculinos – (H1) e (H2) –  
as taxas de crescimento da escolaridade – (3,8%) e (44,1%) – reportadas foram 
maiores do que as taxas de crescimento dos salários reais – (36,8%) e (25,4%), 
respectivamente. Por fim, embora a faixa etária H2 reporte anos de escolaridade 
inferiores à faixa etária H1, detém um salário médio (R$ 1.857,17) superior em 
29,6% ao da faixa etária H1 (R$ 1.249,91). 
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As últimas quatro colunas femininas – (5), (6), (7) e (8) – reportam resultados 
opostos aos das colunas masculinas – (1), (2), (3) e (4). No período 1992-2014, as duas 
faixas etárias femininas – (M1) e (M2) – expressam que os rendimentos reais cresceram 
55,3% e 72,5%, enquanto as taxas do crescimento da escolaridade cresceram 24,9% 
e 51,6%, respectivamente. A faixa etária feminina (M2) de 40 a 59 anos apresentou 
uma expansão acumulada de 72,5% nos rendimentos reais, passando de R$ 982,24, 
em 1992, para R$ 1.693,87, em 2014. No período 1992-2014, foram registradas que 
as duas faixas etárias femininas – 55,3% (M1) e 72,5% (M2) – tiveram ganhos salariais 
superiores às faixas etárias masculinas – 36,8% (H1) e 25,4 (H2). Verifica-se que, naquela 
faixa etária feminina (M1), de 20 a 39 anos, o número médio de anos de estudo era de  
11,3 anos, enquanto no segundo grupo (M2), de 40 a 59 anos, o número médio  
de anos de estudo era de 9,7 anos (tabela 1). Observa-se, ainda, na tabela 1, uma relação 
positiva entre faixas etárias mais elevadas (H2 e M2) e salários reais, mesmo com níveis 
de escolaridade menores.

TABELA 1 
Brasil: evolução dos salários reais e anos de estudos por faixas etárias e sexo (1992-2014)

Anos

H1 H2 M1 M2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sreal Educ Sreal Educ Sreal Educ Sreal Educ

1992 1.217,80 8.,1 1.721,76 6,8 926,26 9,9 982,24 7,3

1993 1.179,56 8,2 1.832,65 7,1 916,73 10,0 1.058,76 7,8

1995 1.338,34 8,2 2.055,73 7,1 1.034,88 10,2 1.217,35 8,0

1996 1.343,77 8.4 2.022,83 7,4 1.093,60 10,3 1.294,78 8,3

1997 1.324,23 8.4 2.059,69 7,6 1.132,30 10,5 1.425,71 8,6

1998 1.344,56 8,7 2.210,99 7,8 1.133,95 10,6 1.413,06 8,8

1999 1.207,02 8,8 1.887,80 7,9 1.070,21 10,8 1.376,18 8,9

2001 1.176,86 9,1 1.858,83 8,2 1.036,49 11,1 1.356,05 9,6

2002 1.117,88 9,4 1.814,04 8,3 1.007,34 11,4 1.311,70 9,7

2003 1.026,22 9,6 1.608,42 8,5 935,46 11,5 1.144,34 10,0

2004 1.036,27 9,8 1.638,26 8,6 954,06 11,6 1.178,49 10,0

2005 1.068,51 10,0 1.624,56 8,7 956,52 11,7 1.257,46 10,3

2006 1.110,12 10,2 1.716,81 8,9 996,27 11,8 1.268,93 10,3

2007 1.156,43 10,4 1.779,63 9,1 1.042,13 11,8 1.314,76 10,5

2008 1.176,51 10,5 1.730,46 9,3 1.042,88 11,9 1.324,09 10,5

2009 1.254,74 10,6 1.725,49 9,3 1.068,49 12,1 1.306,13 10,7

2011 1.340,76 10,8 1.862,07 9,4 1.150,79 12,1 1.396,15 10,8

2012 1.422,47 11.0 1.883,24 9,6 1.221,06 12,2 1.464,51 11,0

2013 1.490,20 11,1 1.950,72 9,7 1.290,75 12,3 1.544,59 11,2

2014 1.665,87 11,2 2.159,40 9,8 1.438,56 12,3 1.693,87 11,1

Média 1.249,91 9,6 1.857,17 8,5 1.072,44 11,3 1.316,46 9,7

Fonte: Pnad/IBGE.
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O gráfico 1 apresenta a evolução dos salários reais dos quatro grupos de 
trabalhadores – homens (H1 e H2) e mulheres (M1 e M2) – do setor privado no 
Brasil para o período 1992-2014. De uma forma geral, os dados revelam que os 
trabalhadores do grupo de idade 1 – 20 anos até 39 anos (H1 e M1) – tiveram 
menores ganhos salariais do que os do grupo de idade 2 – 40 anos até 59 anos. 
Comparando-se a média salarial entre os sexos para o grupo 2, observa-se que a 
média salarial do grupo 2 masculino é de R$ 1.852,27, contra uma média salarial 
do grupo 2 feminino de R$ 1.344,21. A diferença média salarial entre os sexos 
chega a aproximadamente 37,80% (R$ 508,06) a mais para o grupo 2 masculino, 
enquanto a diferença média salarial do grupo 1 entre os homens (R$ 1.242,76) e 
as mulheres (R$ 1.079,74) é de 15,10% (R$ 163,02) a favor do sexo masculino. 
Percebe-se que a diferença salarial é maior na faixa etária do grupo 2 masculino em 
relação a todos os outros grupos. Essa diferença salarial tem variáveis associadas não 
somente à discriminação por gênero, mas também a fatores ligados à segmentação no 
mercado de trabalho, ao ramo de atividade econômica e ao tamanho das empresas.

GRÁFICO 1
Salários reais: homens (H1 e H2) x mulheres (M1 e M2)
(Em R$)
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Elaboração dos autores.
Obs.: Idade 20 até 39 (H1 e M1), e 40 até 59 (H2 e M2).

3.2 Modelo econométrico

Este estudo emprega uma série de pooled cross-section independentes. De acordo 
com Deaton (1985), para grandes amostras, pesquisas sucessivas gerarão amostras 
sucessivas de indivíduos a partir dos cortes. Estatísticas sumárias dessas amostras 
geram uma série de tempo que pode ser utilizada para deduzir eventos comporta-
mentais não observáveis como um todo para o corte da mesma maneira se dados 
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de painel estivessem disponíveis para o período analisado, compreendido entre 
1992 e 2014. Segundo Deaton (op. cit.), esses dados de pseudo painel são imunes 
ao viés de atrito presente nos microdados longitudinais e podem ser prorrogados 
por períodos de tempo longos comparados com painéis genuínos. Além disso, há 
a vantagem de agregar pesquisas distintas na construção dos coortes. Para cada 
coorte é calculada a média para cada variável e para cada período de tempo, e esses 
valores médios tornam-se as observações.

Os modelos de painel (ou longitudinais) são uma combinação de séries temporais 
e dados de corte transversal. Dados de painel têm uma dimensão temporal e outra 
dimensão espacial. Dados em painel podem ter efeitos de grupo e/ou efeitos do tempo 
que são analisados por modelos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios. A principal 
diferença entre os dois modelos está na interpretação do termo constante.

3.2.1 O modelo de efeitos fixos

Para o modelo de efeitos fixos, o intercepto varia entre grupos e/ou ao longo do tempo.

Yit = αi + βXit + eit. (1)

A principal característica deste modelo é tratar os αi's  como variáveis aleatórias 
não observadas e correlacionadas com algum Xit,[E(αi/ Xit,)≠0]. O estimador de 
efeitos fixos também é conhecido por abordagem variável dummy de mínimos 
quadrados (ou LSDV, least square dummy variable). Outro estimador do modelo de 
efeitos fixos é o between, que é obtido ao se aplicar mínimos quadrados ordinários 
(MQO) agrupados, e leva em consideração somente a variação entre as unidades 
observacionais.

3.2.2 O modelo de efeitos aleatórios

Yit = α + βXit + uite                  uit = µi + vit , (2)

em que uit será a variável aleatória dos efeitos individuais e vit o termo de erro 
geral. Pressupõe-se que: a) µi é ortogonal em relação a ʋit; b) E(μi) = E(vit) = 0;  
c) vit∼N(0,σ2

v)evµit∼N(0,σ2
v); d) E(vitvjs)= σ2

v se i=j e t=s, E(vitvjs)=0 caso contrário;  
e) E(µiµj)= σ2

µ se i=j, E(µiµj)=0, caso contrário; e, finalmente, f ) Xit é independente 
de µ e ʋ. O estimador de efeitos aleatórios é um estimador de mínimos quadrados 
generalizados (MQG) que considera a correlação entre os erros de cada unidade.

A metodologia de pseudo painel pode ser empregada em substituição ao 
painel tradicional. Neste sentido, utilizou-se a análise de dados de pseudo painel 
levando em conta as características dos indivíduos que são estáveis ao longo do 
tempo (invariantes no tempo). Os resultados econométricos deste capítulo são 
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baseados na equação de salários-padrão. Nesta especificação, o modelo de efeitos 
fixos tem a forma como segue:

ln(yit)= αi + λt + β'xit + eit (i=1,2,....n;t = 1,...,T ), (3)

onde ln(yit) é um vetor de logaritmo natural do salário horário do indivíduo.  
Uma formulação específica dessa equação permite o controle de ambos os grupos 
por heterogeneidade não observada (αi) e por efeitos específicos de tempo (λt). 
Seus efeitos sobre os salários podem ser estimados usando-se a técnica de efeitos 
fixos. O β' é um vetor de coeficientes a serem estimados, K ×1, associado a esses 
regressores. O xi representa o conjunto de vetores de características individuais.  
O T é o componente temporal e o n é o número de indivíduos. O eit é o componente 
de erro que varia entre indivíduos e tempo. Tais fatores são esperados ser fixos para 
indivíduos durante um curto período de tempo. O salário real pode ser visto como 
uma proxy razoável para a produtividade no mercado de trabalho. Usando a abordagem 
de pseudo painel, começamos nossa análise com as seguintes especificações:

Pit = αi + β1Sit + β2Sit +  β3Sit +  β4Educit +  β5Sindit +  β6TamEmpit +  β7Contbit

                    +  β8Tenureit +  β9Raçait +  β10RExpit

                   +  β9Exp2
it .

(4)

3.3 Resultados e discussão

As tabelas 3 e 4 reportam os resultados das regressões estimadas pelos métodos 
simples dos efeitos fixos e aleatórios para a produtividade dos trabalhadores em 
função das variáveis de interesse (estresse1, estresse2 e estresse3) e das variáveis de 
controle (sexo, experiência, experiência ao quadrado, tenure, tamanho da empresa, 
contribuição social, sindicato, anos de estudos e branca). O método de estimativa é 
indicado no topo das tabelas 3 e 4 para faixas etárias de 20 a 39 anos e 40 a 59 anos 
para homens (H1 e H2) e mulheres (M1 e M2), respectivamente. A tabela 3 reporta 
os coeficientes obtidos usando as equações de estimação do método de efeitos fixos, 
FE (within-groups fixed effects), nas colunas (1)-(4). A tabela 4 mostra os resultados  
da especificação econométrica produzida pelo método dos feitos aleatórios,  
RE (random effects), nas colunas (1)-(4). Todas as regressões incluem um conjunto 
de variáveis de controle.

As estatísticas F reportadas nas tabelas 3 e 4 indicam que todos os modelos 
são diferentes de zero. Observe também que, nesses modelos estimados, todas as 
variáveis independentes são estatisticamente significativas ao nível de significância 
de 1% e têm os sinais esperados. 

Uma das razões para a inclusão do estresse é uma tentativa de capturar o efeito 
do tempo gasto de deslocamento nas áreas metropolitanas, sobre a produtividade 
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dos trabalhadores. As variáveis estresse1, estresse2 e estresse3 têm um impacto negativo 
e significativo sobre as taxas de produtividade, levando a uma maior incidência de 
redução nos salários reais em todos os modelos estimados. O estresse tem ainda 
um efeito multiplicador sobre os outros fatores de risco. Os efeitos adversos na 
saúde física e mental causam forte mudanças nas condições de trabalho. O impacto 
do estresse tem uma relação negativa com a sua produtividade no ambiente de 
trabalho. Estes efeitos adversos são, na maioria das vezes, relacionados aos efeitos 
negativos da violência no trânsito, poluição sonora e do ar, provocando acidentes 
de trabalho. Além disso, os congestionamentos das RMs brasileiras ocasionam 
prejuízos para economia. Estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan, 2013) indica prejuízo de cerca de R$ 98 bilhões anuais 
por causa do tempo gasto das viagens casa-trabalho-casa. 

TABELA 3
Resultados para a especificação econométrica do modelo de efeitos fixos (FE) por 
sexo e faixa etária (1992-2014)

Variáveis
(1) (2) (3) (4)

Lsalreal_H1 Lsalreal_H2 Lsalreal_M1 Lsalreal_M2 

Estresse1
-0,045*** -0,055** -0,129*** -0,133**

(-4,19) (-2,90) (-7,26) (-2,65)

Estresse2
-0,063*** -0,080*** -0,097*** -0,125*

(-5,78) (-4,22) (-5,45) (-2,47)

Estresse3
-0,064*** -0,109*** -0,082*** -0,124*

(-5,71) (-5,49) (-4,50) (-2,38)

Exper2
-0,001*** 0,001*** 0,001** 0,001***

(-7,88) (-13,85) (-3,16) (-6,91)

Exper
0,028*** 0,047*** 0,014*** -0,05***

(32,93 (12,51) (12,69) (6,58)

Tenure
0,002*** 0,002*** 0,002*** 0,002***

(64,13) (47,28) (42,04) (22,46)

NPessEstab
0,151*** 0,233*** 0,122*** 0,120***

(42,39) (30,35) (26,96) (8,22)

Contrib
0,169*** 0,172*** 0,268*** 0,239***

(41,69) (18,85) (47,96) (13,00)

Sindic
0,099*** 0,115*** 0,106*** 0,127***

(27,19) (16,44) (20,48) (8,23)

Branca
0,178*** 0,195*** 0,169*** 0,185***

(57,27) (29,8) (39,92) (13,77)

Educ
0,099*** 0,093*** 0,111*** 0,094***

(188,08) (91,46) (136,43) (43,35)

_cons
5,174*** 6,504*** 4,882*** 6,225***

(373,03) (91,13) (226,96) (43.65)

N 226.774 97.021 139.453 48.335

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. ***, ** e * = 1%, 5% e 10%, respectivamente.

2. Estatística t entre parênteses.
3. FE representa os modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios.
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Nas tabelas 3, 4 e 5 verifica-se uma correlação muito grande entre o estresse 
ao qual a pessoa está submetida e seu nível de produtividade. A tabela 3 mostra um 
comportamento interessante para ambos os sexos e faixas etárias quando estimados 
pelo modelo de efeitos fixos. As colunas (1) – (-0,045); (-0,063); (-0,064) –  
e (2) – (-0,055); (-0,080); (-0,109) – reportam para o caso dos homens H1 – 
faixa etária de 20 a 39 anos – e H2 – faixa etária de 40 a 59 anos – uma evolução 
crescente entre estresse produtividade, ou seja, o estresse masculino aumenta com o 
tempo gasto no trânsito ao longo do dia. Por outro lado, as colunas (3) – (-0,129); 
(-0,097); (-0,082) – e (2) – (-0,133); (-0,125); (-0,124) – indicam, para o caso 
das mulheres M1 – faixa etária de 20 a 39 anos – e M2 – faixa etária de 40 a 59 
anos – um comportamento decrescente entre estresse produtividade. Ou seja, exibe 
um estresse feminino que diminui com o tempo de deslocamento durante o dia. 
De acordo com a tabela 3, observou-se, na coluna (2) para grupo masculino H2, 
que um ano de escola contribui em mais de 11,1% do rendimento do indivíduo.

Se compararmos alguns resultados econométricos estimados pelo método de 
efeitos aleatórios já esboçados pela tabela 4, pode-se observar os resultados reportados 
nas colunas (2) e (4) para o nível de estresse2 em ambos os sexos, na faixa etária 
de 40 a 59 anos em função do tempo gasto no trânsito. Aumentando-se em 10% 
o gasto do tempo de descolamento para o trabalho dos homens (H2), o estresse 
masculino afeta negativamente em 12,7% a produtividade no trabalho. Para o 
caso das mulheres (M2), estima-se um decréscimo de 11,0% na produtividade 
feminina no emprego. 

As tabelas 3 e 4 reportam os resultados econométricos obtidos pelos efeitos FE 
fixos e os efeitos RE aleatórios, respectivamente, para o modelo de produtividade. 
Para se avaliar o teste mais adequado, utilizou-se o teste de Hausman. Um modelo 
mais eficiente contra um menos eficiente, sob a hipótese nula de estimadores 
consistentes. De outro modo, sob a hipótese alternativa, o eficiente torna-se 
inconsistente e o ineficaz permanece consistente.

TABELA 4
Resultados para a especificação econométrica do modelo de efeitos aleatórios (RE) 
por sexo e faixa etária (1992-2014)

Variáveis
(1) (2) (3) (4)

Lsalreal_H1 Lsalreal_H2 Lsalreal_M1 Lsalreal_M2 

Estresse1
-0,106*** -0,110*** -0,162*** -0,120***

(-12,19) (-8,95) (-12,53) (-5,81) 

Estresse2
-0,117*** -0,127*** -0,132*** -0,110***

(-13,43) (-10,25) (-10,21) (-5,29) 

Estresse3
-0,0964*** -0,128*** -0,103*** -0,094***

(-10,73) (-10,03) (-7,79) (-4,39) 

(Continua)
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Variáveis
(1) (2) (3) (4)

Lsalreal_H1 Lsalreal_H2 Lsalreal_M1 Lsalreal_M2 

Exper2
-0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001***

(-13,84) (-17,78) (-5,41) (-18,61)

Exper
0,034*** 0,038*** 0,013*** 0,054***

(50,9) (15,07) (6,38) (16,75) 

Tenure
0,002*** 0,002*** 0,002*** 0,002***

(7,47) (66,65) (52,59) (47,46)

NPessEstab
0,153*** 0,230*** 0,119*** 0,119***

(54,83) (47,38) (37,03) (19,52)

Contrib
0,193*** 0,195*** 0,281*** 0,263***

(55,47) (30,68) (62,1) (29,13)

Sindic
0,101*** 0,109*** 0,101*** 0,104***

(34,62) (23,77) (26,72) (15,42)

Branca
0,237*** 0,264*** 0,219*** 0,242***

(100,6) (66,5) (76,64) (45,82)

Educ
0,101*** 0,094*** 0,113*** 0,094***

(213,16) (129,88) (168,8) (95,29)

_cons
5,097*** 6,321*** 4,866*** 6,189***

(444.89) (130,16) (297,72) (100,26)

N 226.774 97.021 139.453 48.335

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. ***, ** e * = 1%, 5% e 10%, respectivamente.

2. Estatística t entre parênteses.
3. RE representa o modelo de efeitos aleatórios.

O teste de Hausman é o procedimento de referência para inferir sobre a 
exogeneidade dos regressores. Utilizou-se o teste de Hausman (1978) com o 
objetivo de determinar se o modelo que deveria ser estimado com MQO fosse 
efeitos fixos ou efeitos aleatórios.

O teste de especificação de Hausman (1978) avalia o significado de um 
estimado versus um estimador alternativo. Usa-se o teste de Hausman para decidir 
qual seria o estimador mais apropriado para os dados em painel. Basicamente se 
testa se os erros (ui) estão correlacionados com os regressores. A hipótese nula é que 
eles não o são. Esta é a essência da estatística Hausman. Os resultados estimados 
produzem uma estatística chi2(11) para homens e mulheres de 1.517,51/407,52 
(Prob > chi2 = 0,0000/0,0000) com distribuição χ2, respectivamente. De acordo 
com os resultados, conclui-se pela rejeição da hipótese nula. O conjunto de resul-
tados indica que a hipótese cujo efeito individual está correlacionado com alguma 
variável explicativa não pode ser rejeitada. Assim, rejeita-se a hipótese nula de que 

(Continuação)
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o estimador de efeitos aleatórios seja consistente. Em todos os casos apresentados, 
não foi possível rejeitar a hipótese nula de ausência de endogeneidade. De fato, 
para todas as regressões, o teste de Hausman (1978) rejeita a formulação de efeitos 
aleatórios em favor do modelo de efeitos fixos. Os erros ui são correlacionados com 
os regressores xi no modelo de efeitos fixos (ui/xi).

Uma maneira de lidar com a presença de endogeneidade é estimar um modelo 
de efeitos fixos de variáveis instrumentais de dois estágios (FE2SLS).

Utilizou-se um modelo FE2SLS. O estudo aplica o teste de Wooldridge 
para autocorrelação em dados de painel. Na hipótese nula H0: testada, não existe 
autocorrelação de primeira ordem. O resultado da estatística F foi (1,9578) = 0,235 
Prob > F = 0,6279. O resultado indica que se deve rejeitar a hipótese nula e concluir 
que os dados não têm autocorrelação de primeira ordem. Quanto à verificação 
da presença de homocedasticidade nos dados, hipótese nula (H0: σ2=0, variância 
constante), utilizou-se o teste de Wald modificado para heteroscedasticidade grupal, 
que indicou a presença dela nos dados. A estimativa foi feita com a versão robusta 
na presença da heteroscedasticidade e correlação serial dentro de grupos de painéis.

A tabela 5 apresenta os resultados das estimativas utilizando modelo FE2SLS. 
As estatísticas F reportadas na tabela 5 mostram que todos os coeficientes nos 
modelos são diferentes de zero ao nível de significância de 1%. Todas as variáveis 
independentes são estatisticamente significativas ao nível de significância de 
5% – exceto a variável experiência exposta na coluna (4) da tabela 5 – e têm os 
sinais esperados. O parâmetro β>0 indica que os anos de estudos e salário real 
têm uma relação positiva entre eles. Por exemplo, analisando a coluna (1), aponta 
que um crescimento de um ano de educação indica um aumento de 12,8% 
nos ganhos reais dos homens H1 (faixa etária de 20 a 39 anos). Por outro lado,  
a coluna (3) indica que um aumento em um ano de estudo gera um efeito positivo 
de 12,1% nos salários reais das mulheres M1 (faixa etária de 20 a 39 anos) menor 
que os dos homens. No modelo (4) da tabela 5 pode-se verificar que o retorno 
da educação é ainda mais atenuado quando consideramos os instrumentos.  
A partir do modelo FE2SLS, pode-se apontar que o aumento de 1% no estresse1, 
no grupo feminino M2, acarreta uma redução de 0,131% na produtividade no 
trabalho atual, mantidas as demais variáveis do modelo controladas. Além disso, 
é possível observar que o aumento de 1% no estresse3, no grupo masculino M1 e  
M2 presente, provoca, respectivamente, um aumento de 0,08% e 0,094% na 
produtividade atual.

A tabela 5 apresenta os resultados de quatro modelos para especificações do 
modelo FE2SLS nas colunas (1)-(4) da tabela 5. Estes valores obtidos são muito 
próximos aos das tabelas 3 e 4, indicando uma certa consistência nos dados. 
Os coeficientes estimados mostram uma relação muito expressiva e significativa 
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entre estresse e gênero, tendo-se revelado que os grupos femininos – (M1) e (M2) –  
encontram-se com maiores níveis de estresse. Uma possível explicação para este 
nível elevado de estresse está relacionada com o tempo gasto no trânsito associado 
a uma dupla jornada de trabalho que as mulheres exercem com as atividades 
domésticas, as quais se ampliam principalmente com a presença de criança na 
residência, concomitantemente à participação ativa no mercado de trabalho.  
A responsabilidade com a família pode ser tanto desgastante quanto prazerosa. 
Pode gerar ganhos e/ou perdas com a educação dos filhos. Dadas essas premissas 
iniciais, os coeficientes estimados parecem indicar essa diferença entre homens e 
mulheres na produtividade nas empresas. 

Os gráficos 2 e 3 mostram o impacto que o estresse pode ter sobre a pro-
dutividade no trabalho para os dois grupos de trabalhadores no setor privado.  
Os dados estimados sinalizam um comportamento divergente, variando de acordo 
com o gênero e as faixas etárias, envolvendo a relação entre estresse produtividade 
no mercado de trabalho. Ao se comparar as variáveis estresse faixas etárias, nota-se 
que a maior incidência de estresse está no grupo feminino. Ainda, pode-se observar 
que a maior perda de produtividade no emprego (-0,144) é reportada pelo grupo 
feminino (M1) na faixa etária entre 20 e 39 anos, ocasionada por gastar até trinta 
minutos no trajeto de casa direto para o trabalho.

GRÁFICO 2
Homens: stress1, stress2 e stress3 (1992-2014)
(Em %)
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Elaboração dos autores.
Obs.: Idade 20 até 39 (H1) e 40 até 59 (H2).
Notas: 1 Mean of PS1H1_01.

2 Mean of PS2H1_01.
3 Mean of PS3H1_01.
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GRÁFICO 3
Mulheres: stress1, stress2 e stress3 (1992-2014)
(Em %)
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Elaboração dos autores.
Obs.: Idade 20 até 39 (M1) e 40 até 59 (M2).
Notas: 1 Mean of PS1M1_01.

2 Mean of PS2M1_01.
3 Mean of PS3M1_01.

Em termos globais, o estresse é identificado como um dos principais problemas à 
saúde dos trabalhadores e à produtividade do trabalho (altere a saúde dos empregados 
e muda o ambiente das empresas). O impacto do estresse tem uma relação negativa 
com a produtividade no ambiente de trabalho. Para se ter uma ideia sobre a questão 
do estresse nas empresas, uma pesquisa elaborada por Willis Towers Watson (2015) 
sobre 1.669 empresas de médio e grande portes em 34 países, entre maio e julho de 
2015, identificou o estresse como o principal risco para a saúde e a produtividade 
dos funcionários das organizações privadas. O estudo da Willis Towers Watson 
(2015) registou taxas de estresse muito altas em alguns países e continentes: global 
(64%); Estados Unidos (75%); Canadá (85%); Europa (74%); Oriente Médio 
(74%); África (74%); América Latina (72%); e Ásia-Pacífico (44%).

De acordo com os números de registro do Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) no período 2003-2016, a frota de veículos cresceu em 120,6% (quase 
27.891.595 automóveis a mais), passando de 23.126.001, em 2003, para aproxi-
madamente 51.017.596 carros, em 2016. Com este crescimento da frota, evolui a 
densidade de carros por habitantes no Brasil. Em 2003, havia um carro para cada 7,7 
habitantes. Em 2016, a densidade passou para quatro habitantes por veículo. Este 
aumento da frota de automóveis representa cerca de 5.534 automóveis colocados 
diariamente no trânsito, paralelamente também ao crescimento da frota de veículos 
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pesados (caminhão, caminhonete, camioneta, caminhão-trator e micro-ônibus), 
passando do total de 5.551.268, em 2003, para 13.519.694, em 2016, equivalente 
a um aumento de 153,44% nos anos considerados. 

Este aumento quantitativo de carros deve-se a uma série de incentivos oficiais 
por parte da administração petista, como, por exemplo, a redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) dos veículos e preços dos combustíveis subsidiados. 
Ambas as políticas estimulam a utilização do automóvel, diminuindo seu custo 
de mobilidade urbano relativamente a outros meios de transportes. No período 
2003-2016, o Brasil esteve sobre administração federal do Partido dos Trabalhadores 
(PT), que não investiu na melhoria de deslocamento urbano, e também não houve 
investimento na infraestrutura do transporte coletivo, como metrôs, trens e ônibus, 
exceções tão somente nos casos dos transporte rápido por ônibus (BRTs) para 
atender aos usuários da recente Copa do Mundo e das Olímpiadas.

Se, por um lado, o aumento dos anos de estudos gera um efeito marginal 
positivo sobre a produtividade quando diminui o custo de oportunidade do trabalho, 
devido a melhores condições de inserção no mercado de trabalho, por outro lado, 
o estresse gera um efeito negativo sobre a produtividade quando cresce o tempo 
gasto no congestionamento do trânsito, afetando a performance no emprego e o 
fluxo de bens e serviços, e, consequentemente, a competitividade das empresas e 
a rotatividade no emprego.

TABELA 5
Resultados para a especificação econométrica do modelo FE2SLS (1992-2014)

Variáveis
(1) (2) (3) (4)

Lsalreal Lsalreal Lsalreal Lsalreal

Estresse1
-0,065** -0,056*** -0,144*** -0,131** 

(-2,10) (-2,83) (-7,09) (-2,53) 

Estresse2
-0,080*** -0,080*** -0,112*** -0,120** 

(-2,60) (-4,00) (-5,48) (-2,30) 

Estresse3
-0,075** -0,094*** -0,104*** -0,122** 

(-2,37) (-4,53) (-4,98) (-2,27) 

Educ
0,128*** 0,155*** 0,121*** 0,144***

(66,47) (29,19) (31,34) (16,70)

Exper2
-0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001***

(-4,18) -3,58 -4,35 (-5,00)

Exper
0,038*** 0,013** 0,011*** 0,016

(13,37) (2,03) (8,30) (1,61) 

Tenure
0,002*** 0,001*** 0,002*** 0,001***

(28,24) (27,66) (26,11) (12,69)

(Continua)
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Variáveis
(1) (2) (3) (4)

Lsalreal Lsalreal Lsalreal Lsalreal

NPessEstab
0,151*** 0,214*** 0,121*** 0,122***

(15,88) (26,06) (22,75) (8,11)

Contrib
0,087*** 0,168*** 0,231*** 0,236***

(7,99) (17,53) (34,13) (12,47)

Sindic
0,096*** 0,104*** 0,097*** 0,109***

(10,42) (14,05) (16,08) (6,72)

Branca
0,157*** 0,142*** 0,168*** 0,145***

(18,67) (17,44) (32,53) (9,46)

N 38.673 63.271 84.447 15.918

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. ***, ** e * = 1%, 5% e 10%, respectivamente.

2. Estatística t entre parênteses.

A análise econométrica proposta tem como base o método de estimação 
originalmente desenvolvido por Blundell-Bond (1998). Um modelo dinâmico de 
dados de painel tem a forma:

yit = Σp
j=1 j yi,t-j + xitβ1 + citβ2 + eit                  i =,..., N     t =,...,Tj , (5)

onde xit é um vetor 1x k1 variáveis covariadas estritamente exógenas; β1 é um 
vetor k1x1 de parâmetros a serem estimados; cit é um vetor 1xk2 de covariadas 
predeterminadas e endógenas; β1 é um vetor k1x1 de parâmetros a serem estimados;  
eit = µi + θit, ∈it = [µi] = ∈[θit] = ∈[µi θit] = 0. Os µi são p parâmetros a serem 
estimados; o µi e o θit são assumidos como independentes para cada i sobre todos 
os t. Os µi são os efeitos aleatórios que são independentes e identicamente distri-
buídos ao longo dos painéis com variância σ2; os θit são resíduos independentes 
e identicamente distribuídos com variância σ2

θ Os xit e cit podem conter variáveis 
independentes defasadas e dummies de tempo.

O valor do teste de autocorrelação de segunda ordem coincide com o relatado 
em Arellano e Bond (1991), nos rodapés das tabelas 6A e 6B, e não apresenta 
evidência de erro de especificação do modelo. 

O estimador utilizado foi proposto por Arellano e Bond (1991) em dois 
passos. Na primeira etapa, supõe-se que os termos de erro são independentes e 
homocedásticos nos estados e ao longo do tempo. No segundo estágio, os resíduos 
obtidos na primeira etapa são utilizados para construir uma estimativa consistente 
da matriz de variância-covariância, relaxando, assim, as hipóteses de independência 
e homocedasticidade. O estimador do segundo estágio é assintoticamente mais 
eficiente em relação ao estimador da primeira etapa. 

(Continuação)
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Os resultados das evidências empíricas a partir da estimação de um modelo 
dinâmico com dados em painel estão reportados nas colunas (1)-(5) das tabelas 6A 
e 6B. Os dados a seguir descritos ajudam a reunir evidências em favor da relação 
negativa entre estresse produtividade. Os resultados mostram que todos os coefi-
cientes estimados foram significativos estatisticamente diferentes de zero ao nível 
de significância de 10%, e apresentaram os sinais esperados em todas especificações.

Os resultados para ambas especificações foram consistentes sob diferentes 
períodos de tempo. Os coeficientes estimados dos três níveis de estresses pelas 
especificações dinâmicas para o grupo masculino (tabela 6A) foram menores 
que os obtidos para o grupo feminino (tabela 6B), quando comparados às cinco 
colunas – (1)-(5) – das duas tabelas, respectivamente. 

Uma característica comum aos resultados reportados pelos dados das tabelas 
6A e 6B às demais estimativas (FE2SLS; FE; RE) é a forma do impacto do estresse 
sobre a produtividade no mercado de trabalho relativo aos grupos dos trabalhadores. 
As evidências apontam em duas direções: uma indica um crescimento da relação 
negativa entre estresse produtividade relativo aos homens; e outra registra um 
decréscimo da relação negativa entre estresse produtividade para o grupo feminino. 
Uma análise preliminar dos dados mostra que, em termos dos valores estimados 
médios da variável estresse no período pesquisado, os índices variaram de -13.2% a 
-13.8% sem inclusão de variáveis de controle – coluna (1) –, e 11.5% a 14.9% com 
variáveis de controle – coluna (5) – para o grupo masculino. Enquanto, para o grupo 
feminino, os percentuais variaram de -27.1% a -18.8% sem inclusão de variáveis de 
controle – coluna (1) – e -14.0% a -12.8% com variáveis de controle – coluna (5). 

As estimativas mostram que, com um acréscimo de 1% na variável estresse1,  
a produtividade no trabalho reduziria cerca de 0,138% e 0,271%, respectivamente, 
de acordo com as especificações masculina e feminina – coluna (1) – das duas tabelas.  
Seus efeitos negativos sobre a produtividade no trabalho têm como consequência  
o aumento dos custos dos fatores de produção para as firmas, por meio das perdas 
de horas trabalhadas, assistência medica, má alocação de recursos, aumento  
da rotatividade no emprego, e isto, em certa medida, pode ser uma das causas da 
estagnação da produtividade do trabalho. O crescimento da produtividade sobrevém 
pelo aumento do produto e pela diminuição dos fatores de produção alocados.

A variável tamanho das empresas tem um importante papel na atividade econômica,  
com os coeficientes estimados de 0,341 e 0,315 pela especificação da coluna (3) 
das tabelas 6A e 6B. Um aumento de 1% no tamanho das empresas aumenta a 
produtividade do trabalho em 0,341% e 0,315%, respectivamente. Este impacto 
positivo representa crescimento do emprego. Além disto, mostra que o tamanho 
da empresa e as características de ganhos de renda são relevantes para as empresas. 
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Os coeficientes da variável educ (anos de estudos) que representa o capital 
humano das empresas foram altamente significativos e obtiveram o sinal teórico 
esperado em todas as especificações econométricas estimadas, a saber, quanto maior 
os anos de estudos dos trabalhadores, espera-se que haja um maior crescimento da 
produtividade no mercado de trabalho. Por exemplo, observando os resultados das 
especificações estimadas da coluna (4) nas duas tabelas 6A e 6B, um aumento de 10% 
no índice de educação cresce a produtividade em 1,42% e 1,20%, respectivamente.

Em linhas gerais, pode-se concluir que esses resultados com estimativas em 
Arellano-Bond corroboram os valores obtidos – coluna (5) – com dados estimados  
em FE2SLS, ou seja, em ambos os casos a relação estresse-produtividade mostrou-se 
negativa e estatisticamente significante. Todos os resultados estimados são muito similares.

TABELA 6 
Resultados para modelo dinâmico de dados em painel (1992-2014)
6A – Homem

Modelo dinâmico – Arellano e Bond

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5)

L.Produtiv
0,189*** 0,162*** 0,179*** 0,180*** 0,167***

(9,03) (8,02) (6,25) (7,88) (7,42)

Stress1
-0,138** -0,131** -0,129* -0,111* -0,115*

(-2,40) (-2,40) (-1,65) (-1,69) (-1,83) 

Stress2
-0,132** -0,157*** -0,142* -0,144** -0,149** 

(-2,28) (-2,84) (-1,79) (-2,17) (-2,31) 

Stress3
-0,171*** -0,144** -0,198** -0,142** -0,126*

(-2,86) (-2,54) (-2,43) (-2,07) (-1,93) 

Id
0,154*** 0,220*** 0,148*** 0,197*** -0,148***

(13,30) (19,96) (10,25) (15,36) (-4,06) 

Educ
- 0,162*** - 0,132*** 0,133***

- (30,08) - (33,00) (19,66)

NPessEstab
- - 0,341*** 0,192*** 0,169***

- - (14,19) (8,91) (7,89)

Exper2
- - - - -0,001***

- - - - (-4,15) 

Exper
- - - - 0,054***

- - - - (7,65)

Tenure
- - - - 0,002***

- - - - (11,86)

Contrib
- - - - 0,115***

- - - - (4,06)

Sindic
- - - - 0,104***

- - - - (4,59)

Branca
- - - - 0,125***

- - - - (6,34)

N 7.289 7.245 7.233 7.242 7.189

AR(2) 0,909 0,011 0,291 0,051 0,133

Wald chi2 239,34 1.276,87 301,28 1.457,82 1.491,78
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6B – Mulher

Modelo dinâmico – Arellano e Bond

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5)

L.Produtiv
0,175*** 0,157*** 0,164*** 0,179*** 0,157***

(6,52) (6,38) (4,76) (7,57) (8,12)

Estresse1
-0,271*** -0,171** -0,239*** -0,152** -0,140** 

(-3,69) (-2,58) (-2,60) (-2,38) (-2,41) 

Estresse2
-0,211*** -0,170*** -0,225** -0,172*** -0,172*** 

(-2.,89) (-2,59) (-2,47) (-2,71) (-2,98) 

Estresse3
-0,188** -0,150** -0,204** -0,145** -0,128** 

(-2,48) (-2,19) (-2,14) (-2,18) (-2,11) 

Id
0,143*** 0,192*** 0,142*** 0,190*** -0,102*** 

(10,12) (14,96) (7,78) (15,26) (-3,08) 

Educ
- 0,149*** - 0,120*** 0,111***

- (20,67) - (17,66) (17,47)

NPessEstab
- - 0,315*** 0,240*** 0,169***

- - (11,13) (11,17) (9,07)

Exper2
- - - - -0,0002*

- - - - (-1,73) 

Exper
- - - - 0,037***

- - - - (5,94)

Tenure
- - - - 0,002***

- - - - (10,43)

Contrib
- - - - 0,254***

- - - - (10,28)

Sindic
- - - - 0,142***

- - - - (6,27)

Branca
- - - - 0,157***

- - - - (8,17)

N 4.577 4.556 4.547 4.550 4.554

AR(2) 0,3658 0,5805 0,3849 0,6737 0,6552

Wald chi2 155,98 686,45 191,73 850,09 1.589,47

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. ***, ** e * = 1%, 5% e 10%, respectivamente.

2. Estatística t entre parênteses.
3.  Estas variáveis são instrumentadas por valores próprios defasados, além das variáveis ano de nascimento, dummies de 

regiões. Usamos erros-padrão robustos em todas as regressões. Todas as regressões incluem dummies para os anos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma característica comum aos resultados reportados pelos dados é a forma do 
impacto do estresse sobre a produtividade no mercado de trabalho relativo aos 
grupos dos trabalhadores. As evidências apontam em duas direções: uma indica um 
crescimento da relação negativa entre estresse produtividade relativo aos homens; 
e outra registra um decréscimo da relação negativa entre estresse produtividade 
para o grupo feminino. 
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Os dados estimados sinalizam um comportamento divergente, variando de 
acordo com o gênero e as faixas etárias, envolvendo a relação entre estresse produ-
tividade no mercado de trabalho. Ao se comparar as variáveis estresse faixas etárias, 
nota-se que a maior incidência de estresse está no grupo feminino. Ainda, pode-se 
observar que a maior perda de produtividade no emprego (-0,144) é reportada pelo 
grupo feminino (M1) na faixa etária entre 20 e 39 anos, ocasionada por gastar até 
trinta minutos no trajeto de casa direto para o trabalho.

Uma análise preliminar dos dados mostra que, em termos dos valores estimados 
médios da variável estresse no período pesquisado, os índices variaram de -13.2% a 
-13.8% sem inclusão de variáveis de controle – coluna (1) – e 11.5% a 14.9% com 
variáveis de controle – coluna (5) – para o grupo masculino. Enquanto, para o grupo 
feminino, os percentuais variaram de -27.1% a -18.8% sem inclusão de variáveis de 
controle – coluna (1) – e -14.0% a -12.8% com variáveis de controle – coluna (5).
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