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DESONERAÇÕES DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS E SEUS IMPACTOS SOBRE  
O MERCADO DE TRABALHO1,2

Igor Vinícius De Souza Geracy3

Carlos Henrique Leite Corseuil4

Fernando Gaiger Silveira5

A partir de 2007, foi observada uma intensificação do uso da política tributária para estimular a 
economia. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) destacou-se como instrumento para 
esse fim, que contemplava também a geração de empregos. Tomando por base o trabalho de  
Paes (2015), que oferece um mapeamento setorial minucioso das alterações da legislação do IPI, o 
objetivo desta pesquisa é avaliar os impactos das alterações tributárias relativas ao referido imposto, 
instituídas durante o período de 2007 a 2012, sobre o mercado de trabalho. Ao longo desse período, 
nossos resultados apontam efeitos nulos em todas as variáveis investigadas referentes ao mercado 
de trabalho. Quando dividimos em dois subperíodos, aparece um efeito de desonerações do IPI 
reduzindo demissões somente entre 2010 e 2012. Todos esses resultados são robustos em face de 
uma série de escolhas metodológicas alternativas. 

Palavras-chave: IPI; mercado de trabalho; avaliação de impacto; desoneração.

REDUCTIONS ON INDUSTRIALIZED PRODUCTS TAX AND THEIR IMPACTS ON 
LABOR MARKET

Brazil federal tax policy changed course since 2007, when it was heavily activated to stimulate 
economic activity in a broad sense including job creation. A key policy instrument in this period was 
a tax on manufacturing products known as IPI (Imposto sobre produtos industrializados), whose tax 
rates decrease for a long list of products. Our main objective in this paper is to evaluate the impact 
of IPI reductions from 2007 to 2012 on labor market related outcomes, such as employment, hiring, 
separations and wages. We got null estimates for the impact in all labor market related variables 
for the whole period. Once we consider two subperiods, there appears impacts of reductions in 
IPI driving reductions in separations only for the 2010-2012 period. All these results are robust to 
alternative methodological procedures.

Keywords: IPI; labor market; impact evaluation; tax cut.
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1 INTRODUÇÃO

A partir de 2007, foi observada uma reorientação da política econômica no Brasil, 
reforçando as funções da política tributária no sentido de estimular o consumo 
privado, impulsionar o investimento e promover a produção nacional. Essa 
tendência ganhou força com a adoção de políticas anticíclicas, para mitigar os 
efeitos negativos da crise econômica internacional em 2008, e com o lançamento 
de sucessivas políticas industriais – como a Política de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP), em 2008, e Plano Brasil Maior (PBM), em 2011 – visando ao estímulo ao 
investimento e à inovação, à promoção do comércio exterior e à defesa da indústria 
e do mercado interno. 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) destacou-se como instrumento 
dessas políticas, sob a premissa de que a sua desoneração reduziria custos e ampliaria 
a competitividade do produto nacional, estimulando o consumo interno, as 
exportações, o aumento da produção e a geração de empregos. Nesse cenário, a 
importância do IPI para a arrecadação de receitas públicas vem diminuindo – sua 
participação no produto interno bruto (PIB) industrial caiu de um patamar de 
7% em 2000 para níveis próximos de 4% a partir de 2012. Segundo a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (SRF), o custo de suas desonerações evoluiu de  
R$ 2,1 bilhões em 2010 para R$ 11,7 bilhões em 2014.6

O principal questionamento da política de desoneração diz respeito aos seus 
elevados custos e aos seus possíveis impactos sobre o equilíbrio das finanças públicas 
dos governo federal, dos estados e dos municípios, tendo em vista a previsão 
constitucional de partilha federativa da sua arrecadação. 

A falta de transparência e de avaliação criteriosa na concessão e na renovação 
dos benefícios, com o risco da captura da política por grupos de interesse e da 
distorção na alocação dos incentivos, pode gerar ineficiências financiadas por toda a 
coletividade. Esse é o principal fundamento de muitas críticas às políticas industriais 
verticais implementadas no país, tidas como pouco efetivas em gerar ganhos de 
produtividade e em promover o desenvolvimento, ao favorecer a permanência 
de indústrias ineficientes no mercado e ao incentivar estratégias empresariais 
mais voltadas à busca por proteção e por benefícios, do que voltadas à inovação  
(De Negri, 2015). 

O principal argumento em favor das desonerações do IPI é que a política, 
associada com outras medidas governamentais, teria auxiliado o país a manter 
a taxa de desemprego em queda e teria contribuído para a geração de empregos 
formais, mesmo em períodos de crise. Sustenta-se ainda que, juntamente com 
outras medidas anticíclicas, teria contribuído para as taxas de investimento e para 

6. Conforme Brasil (2015).
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a manutenção dos níveis de demanda, além de ter gerado aumentos de arrecadação 
em outros impostos, compensando ou mitigando os efeitos das renúncias fiscais 
(Barbosa e Souza, 2010; Aguiar, 2009). 

No plano teórico, também é muito presente a controvérsia sobre os impactos 
econômicos de desonerações tributárias. Na perspectiva keynesiana, seriam um 
instrumento clássico de aumento da renda disponível dos agentes e de manejo da 
demanda efetiva, necessários para a estabilização da economia em níveis de pleno 
emprego. Por outro lado, sob a lógica de modelos macroeconômicos contemporâneos 
(“Nova Síntese Neoclássica”), sua eficácia seria condicionada às expectativas dos 
agentes econômicos sobre os seus impactos nas contas públicas e na inflação. As 
desonerações tributárias também são um objeto clássico de estudo das teorias sobre 
o mundo do trabalho, onde há um intenso debate acerca de seus impactos efetivos 
no aumento do nível de emprego ou salários. Há indícios de que a estratégia de 
ampliação dos benefícios tributários para implementação de políticas industriais gera 
custos elevados para a sociedade brasileira, sem evidências sobre os reais benefícios, 
o que justificaria uma revisão profunda das políticas (Curado e Curado, 2016). 

Apesar de o tema ser relevante, são escassas as pesquisas empíricas que avaliaram 
os impactos econômicos das alterações tributárias do IPI por meio de métodos 
quantitativos. Os principais estudos disponíveis são de natureza prospectiva (Coronel 
et al., 2011; Porsse e Madruga, 2015), oferecendo uma abordagem ampla dos 
possíveis impactos (consumo, produção, exportação, importação, emprego, entre 
outros), mas de natureza hipotética. Os estudos retrospectivos existentes (Ipea, 2009; 
Aguiar, 2009; Alvarenga et al., 2010), por sua vez, possuem abrangência restrita 
(foco no setor automobilístico e nos anos da crise econômica). Por outro lado, o 
estudo de Paes (2015), que avaliou o impacto distributivo das alterações tributárias 
do IPI sobre as famílias, oferece um mapeamento setorial minucioso das alterações 
da legislação do imposto em um período amplo (2001-2012), constituindo uma 
ferramenta oportuna para investigações sobre os seus efeitos. 

Tomando por base o trabalho de Paes (2015), o objetivo desta pesquisa é 
avaliar os impactos sobre o mercado de trabalho das alterações tributárias do IPI 
instituídas no período de 2007 a 2012, procurando identificar as relações entre 
as desonerações e os níveis de emprego formal, de admissões, de demissões e de 
salários dos trabalhadores. A definição do período de análise até 2012 foi pautada 
pela indisponibilidade de estimativas mais recentes acerca das alíquotas setoriais 
médias do imposto no nível de desagregação requerido pela pesquisa. A investigação 
é segmentada nos períodos de tratamento tributário 2007-2010 e 2010-2012, 
buscando incorporar no modelo de análise os distintos contextos macroeconômicos 
e as respectivas políticas industriais que se sucederam nesse horizonte. Em função 
das características da política de desonerações, foi adotada uma estratégia de 
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identificação territorial do seu impacto, estimando-se uma variável de carga 
tributária do IPI por microrregião, considerando as mais de duzentas classes de 
atividades industriais implicadas pela política. Espera-se que a utilização de uma 
estratégia empírica territorial para a avaliação de impacto de políticas públicas 
setoriais sirva como contribuição metodológica para o desenvolvimento de novas 
investigações dessa natureza.

Os resultados apontam efeitos nulos no período 2007-2012. Mesmo quando 
dividimos o período de análise em dois, só obtemos um resultado não nulo em um 
dos períodos. As reduções do IPI no período 2010-2012 parecem ter contido as 
demissões. Esses resultados de efeitos praticamente nulos sobre empregos e salários 
motivam futuras pesquisas a respeito da incidência desse benefício. Em recente 
artigo com dados para os Estados Unidos, Serrato e Zidar (2016) mostram que os 
trabalhadores se apropriam de apenas um terço de cortes de impostos corporativos.

Este artigo está dividido em seis seções, além desta breve introdução. Na seção 
2, é apresentada uma breve revisão de teorias de finanças públicas, tributação e 
mercado de trabalho que referenciaram a pesquisa. Na seção 3, são apresentados 
alguns aspectos conceituais e a evolução da tributação do IPI, no contexto de 
reorientação dos paradigmas de política fiscal e industrial na última década, bem 
como uma revisão da literatura de estudos quantitativos do imposto. A seção 4 é 
dedicada à apresentação da estratégia empírica, abrangendo os dados utilizados, a 
metodologia de avaliação proposta e uma análise descritiva. A seção 5 contém os 
resultados das estimativas de impacto identificadas pelos modelos econométricos. 
Por fim, na última seção, são realizadas algumas considerações finais.

2 FINANÇAS PÚBLICAS, TRIBUTAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO

A tributação e as despesas públicas são instrumentos de política fiscal para o 
cumprimento de três funções básicas do Estado: i) a função alocativa, que se 
refere ao fornecimento de bens públicos; ii) a função distributiva, associada 
à redistribuição de renda; e iii) a estabilizadora, que remete à busca do pleno 
emprego, do crescimento econômico e da estabilidade dos preços. Como aponta 
Oliveira (2009), o desempenho dessas funções está relacionado a um processo 
histórico de determinação do papel do Estado nas diferentes sociedades, que 
acompanha a dinâmica de evolução do sistema capitalista e é delineado por 
diferentes padrões de acumulação e estágios de desenvolvimento e pela correlação 
de forças sociais e políticas em cada nação. Nesse processo, é característico que 
o papel da política fiscal e da tributação se modifiquem em função de alterações 
no ciclo econômico e nos paradigmas de desenvolvimento que as orientam. 
Assim, podem enfatizar maior ou menor intervenção do Estado no domínio 
econômico, com ações mais voltadas à promoção do crescimento econômico e 
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do nível de emprego, ou mais voltadas à estabilização fiscal e do nível de preços 
(princípio de eficiência), ou também priorizar composições tributárias mais ou 
menos regressivas (princípio de equidade).

O uso da tributação como incentivo à produção e ao emprego é um 
instrumento típico da teoria econômica keynesiana, que considera a atuação estatal 
sobre a demanda agregada determinante para amortecer as flutuações econômicas. 
Defende-se que, em situações de crise e de insuficiência de demanda, a redução da 
tributação sobre a sociedade seria um instrumento de aumento da renda disponível 
dos agentes e de estabilização do consumo, expandindo, via multiplicador, os níveis 
de investimento, de renda e de emprego da economia (Oliveira, 2009). Esse foi o 
princípio balizador das políticas fiscais anticíclicas adotadas por muitos países, entre 
os quais o Brasil, para superar a crise econômica e financeira mundial que atingiu 
o mundo em 2008, quando foi observado um intenso movimento de aumento dos 
gastos públicos e redução dos tributos (tanto indiretos quanto diretos). 

O campo de estudo da tributação como instrumento de promoção do 
crescimento também deve ser situado no cenário de globalização econômica e 
intensa competição internacional por mercados, que consagrou o princípio da 
competitividade. A base desse princípio é que, no mercado de bens, seria necessário 
desonerar o capital, a produção, os investimentos e as exportações, como condição 
para a sustentação do crescimento econômico. Assim, propõe-se mitigar a perda 
de competividade decorrente de políticas tributárias desvantajosas em relação aos 
concorrentes estrangeiros, implicando em tratamento privilegiado ao capital, em 
remoção de impostos que distorcem preços relativos e aumentam o custo da produção, 
e em desoneração da produção, de uma maneira geral, transferindo para outras 
bases ou mesmo revendo o custo de financiamento do Estado (Oliveira, 2009). 

Nesse contexto, deve ser compreendido o fortalecimento das desonerações 
tributárias do IPI no âmbito das recentes políticas de desenvolvimento produtivo no 
Brasil. Se, por um lado, observa-se a convergência dessas políticas com o paradigma 
dominante, na medida em que estão amparadas pelo diagnóstico de que a elevada 
carga tributária encarece o produto nacional e prejudica a sua competitividade nos 
mercados interno e externo. Por outro, contrariam a recomendação teórica de não 
adotar desonerações de natureza seletiva sobre o consumo, que não só geraria um 
efeito renda (aumento do poder aquisitivo do indivíduo), como também um efeito 
substituição (alteração de preços relativos entre mercadorias), o que distorceria 
mais intensamente as decisões dos agentes econômicos.

Os possíveis efeitos dessas alterações no emprego devem ser analisados a 
partir de diferentes correntes de pensamento econômico e interpretações sobre o 
funcionamento do mercado de trabalho. Nessa perspectiva, a desoneração tributária 
constituiria um subsídio do governo aos setores beneficiados, reduzindo seus custos 
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de produção, aumentando a sua competitividade e favorecendo o aumento da 
ocupação, o que resultaria em um novo equilíbrio de mercado com menor nível 
de preços e maior quantidade produzida (Ramos, 2009).

Um aspecto importante a ser observado é que o mecanismo de repasse de 
uma redução dos tributos para os preços e quantidades dependerá da elasticidade 
preço-demanda dos setores afetados (Stiglitz, 1999). Dessa forma, quanto mais 
inelástica a demanda por um determinado produto, maior será o efeito do subsídio 
sobre os níveis de preços e menor o seu impacto sobre a quantidade produzida e 
sobre o emprego.

Os efeitos da tributação sobre o mercado de trabalho também dependerão 
da sensibilidade da oferta de trabalho aos níveis salariais. Se a oferta de trabalho 
é inelástica, alterações tributárias terão maior impacto sobre os níveis salariais do 
que sobre os níveis de emprego. Caso a oferta de trabalho seja elástica, os impactos 
da tributação serão maiores no emprego do que nos salários. Nesse sentido, uma 
possível limitação à racionalidade favorável dos efeitos da desoneração tributária 
sobre o mercado de trabalho no Brasil remete à hipótese de que a oferta de mão 
de obra seria inelástica. Alguns fundamentos dessa hipótese seriam: a evidência 
de baixos níveis de desemprego no período das desonerações, sobretudo após o 
ano de 2010, os problemas estruturais de baixa qualificação dos trabalhadores no 
país, que tornam a demanda e a oferta de trabalho incompatíveis; e a segmentação 
estrutural do mercado de trabalho, que limita a mobilidade de trabalhadores do 
segmento informal para o formal (Paiva e Ansiliero, 2009).

A teoria keynesiana oferece uma visão distinta, preconizando que os ajustes 
do mercado de trabalho devem ser analisados do ponto de vista macroeconômico 
e não pela microeconomia da oferta e demanda de mão de obra. Os impactos das 
desonerações sobre o nível do emprego seriam pouco significativos, destacando-se,  
por exemplo, a insuficiência dessas soluções frente ao problema de perda de 
competitividade em contextos de sobrevalorização da taxa de câmbio (Paiva e 
Ansiliero, 2009). 

Outra vertente do debate sobre a eficácia da política fiscal na geração de emprego 
é a abordagem de equivalência ricardiana. Essa teoria pressupõe que a renda de um 
indivíduo é formada por uma renda permanente e uma renda transitória, sendo 
suas decisões de consumo baseadas na renda permanente. Assim, diferentemente 
do que preconiza a teoria keynesiana, reduções temporárias de impostos, por 
afetar apenas a renda transitória, não induziriam ao aumento do consumo, sendo 
ineficazes para estabilizar a demanda 

Como aponta Giuberti (2012), essa abordagem dialoga com a corrente 
de pensamento da “nova síntese neoclássica”, cujos modelos macroeconômicos 
incorporam a dimensão intertemporal nos processos de otimização, a hipótese de 
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expectativas racionais, o custo de ajustamentos dos preços e salários e a competição 
imperfeita nos mercados de bens, trabalho e crédito. Ao contrário de políticas fiscais 
e monetárias ativas para a manutenção do pleno emprego, essa corrente defende 
políticas macroeconômicas com o objetivo de manutenção da estabilidade dos 
preços. Nesse arcabouço, medidas de redução nos impostos ou de aumento do gasto 
público deveriam estar alinhadas a esses objetivos, caso contrário, poderiam ser 
contingentes às expectativas dos agentes, prejudicando o desempenho econômico 
e o nível de emprego.

Porsse e Madruga (2015) apontam que não haveria a garantia de que a renda 
adicional provocada pela redução do imposto seria transformada em consumo (efeito 
renda), uma vez que o deficit orçamentário gerado pela medida poderia levar os 
agentes a uma percepção de necessidade de aumentos de impostos no futuro, o que 
promoveria uma poupança do excedente. No que se refere ao efeito substituição, 
a desoneração de impostos deve gerar uma substituição do consumo futuro pelo 
consumo presente, mais provável no caso de bens duráveis, que são consumidos 
ao longo do tempo, e no caso de agentes que não sofram de restrições de crédito 
(Barrel e Weale, 2009; Crossley et al., 2009 apud Porsse e Madruga, 2015).

3 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

3.1 Evolução recente 

Conforme estabelecido no art. 153 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), 
o IPI é um imposto federal, que incide sobre produtos industrializados, nacionais 
e estrangeiros, conforme as especificações constantes da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). Para fins de sua incidência, 
conforme o art. 4o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, caracteriza-se como 
industrialização “qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, 
o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para 
consumo” (Brasil, 2010, p. 2), o que abarca: transformação de matéria-prima ou 
produtos intermediários; melhoria da função, uso e aparência de produtos existentes; 
montagem para a produção de novo produto ou uma unidade separada; embalagem 
de produtos acabados em contêineres não destinados apenas ao transporte; e a 
renovação de produtos usados ou deteriorados para torná-los utilizáveis. 

A legislação prevê imunidade tributária para livros, jornais, periódicos, ouro – quando 
ativo financeiro –, energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do 
país. A norma constitucional ainda prevê sua seletividade, não cumulatividade, e a não 
incidência sobre a exportação. Outro aspecto fundamental do imposto é que parcelas 
do produto da sua arrecadação são destinadas aos entes subnacionais mediante repasses 
aos chamados fundos de participação, dando sustentação ao modelo de federalismo 
fiscal cooperativo consagrado pela CF/1988 (Assunção, 2010). Esse arranjo visa a 
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reduzir o descompasso entre os meios de arrecadação disponíveis e as necessidades de 
gastos dos entes federados, constituindo um importante mecanismo alocativo para 
promover o equilíbrio das finanças das unidades subnacionais (Assunção, 2010).

O IPI é um imposto que incide sobre o valor adicionado, sendo cobrado a 
cada estágio do processo de manufatura dos produtos. Nesse modelo, produtos 
que passem por vários estágios de produção geram créditos relativos ao IPI pago 
nas aquisições. Porém, ao contrário de modelos similares de impostos sobre valor 
adicionado, o IPI é recolhido apenas até o estágio de produção, não incluindo as 
margens de distribuição e de revenda (Paes, 2015).

O governo tem o poder para reduzir as alíquotas de IPI para zero ou 
aumentá-las até os 30 pontos percentuais (p.p.), excetuando-se a tributação 
sobre bebidas e cigarros, que se submetem a regimes de alíquotas específicas, 
nos quais o imposto é recolhido em apenas um estágio. A seletividade do tributo 
é evidenciada pela grande concentração de sua arrecadação em alguns setores 
como fabricação de veículos, de bebidas, de fumo e de produtos químicos, que 
respondem por mais de 30% da arrecadação total do imposto, ao passo que 
produtos mais essenciais, como têxteis, vestuário, couro e calçados, são pouco 
tributados (Paes, 2015). 

Pela sua natureza indireta, seletiva e distributiva, uma característica particular 
do IPI é a extrafiscalidade. Essa característica pressupõe o uso do imposto como 
uma ferramenta para regulação da economia, possibilitando ao Estado intervir sobre 
o domínio econômico de forma indireta, induzindo a adoção de determinados 
comportamentos, em consonância com os princípios e finalidades constitucionais 
que disciplinam a intervenção estatal. 

Na trajetória recente de tributação do IPI, tem se destacado a indução 
por meio de estímulos ou incentivos fiscais, utilizando a menor incidência de 
carga tributária como mecanismo redutor de custos e estimulador de atividades 
econômicas para o alcance de objetivos macroeconômicos e de desenvolvimento 
produtivo. Como aponta Paes (2015), o imposto se constituiu em um dos 
principais instrumentos de atuação governamental na economia. O autor destaca 
que, por incidir apenas sobre a indústria, pela facilidade de alteração de suas 
alíquotas (podem ser alteradas por decreto) e por gerar efeitos imediatos no 
sistema tributário, o imposto tem sido recorrentemente utilizado como política 
pública de estímulo a setores produtivos, destacadamente como instrumento 
de enfrentamento da crise econômica em 2009. Como reflexo, sua importância 
para as receitas públicas vem diminuindo nos últimos anos – a participação do 
IPI no PIB caiu de 1,70% em 2000 para apenas 0,97% em 2012, registrando-se 
no período diversas desonerações pontuais.
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O autor identificou a evolução da carga setorial do IPI, constatando uma 
queda das alíquotas na maioria dos setores econômicos tributados pelo imposto7 
no período 2001-2007 e nos anos de 2010 e 2012. As maiores baixas (acima de 
40%) foram observadas nos segmentos de veículos, máquinas e equipamentos 
e produtos químicos. A tendência de redução de alíquotas teria sido ampliada 
a partir de 2009, como forma de enfrentamento à desaceleração econômica do 
período, quando foram substancialmente reduzidas as alíquotas incidentes de 
móveis, eletrodomésticos, automóveis, bens de capital, caminhões e materiais da 
construção civil. 

A trajetória recente das receitas arrecadadas com o IPI reflete o fortalecimento 
das desonerações, com uma forte queda da arrecadação total do imposto entre os 
anos de 2008 (R$ 66,6 bilhões) e 2009 (R$ 49,4 bilhões), destacadamente nas 
receitas de tributação sobre o setor de automóveis (caiu de R$ 10,1 bilhões em 
2008 para R$ 3,3 bilhões em 2009). A arrecadação total se recuperou em 2010  
(R$ 61,2 bilhões) e 2011 (R$ 67,4 bilhões), superando os níveis pré-crise, mas 
iniciou uma nova tendência de queda a partir de 2012 (R$ 62,6 bilhões), alcançando 
o valor de R$ 54,8 bilhões em 2015.

3.2 Extrafiscalidade e novo paradigma fiscal

Segundo Lukic (2015), o fortalecimento da tributação de natureza extrafiscal ocorreu 
em um contexto de reorientação do paradigma de política econômica e fiscal no 
país, no âmbito de uma nova estratégia de desenvolvimento que se observou a 
partir do segundo mandato do governo Lula. Os incentivos visavam a estimular o 
consumo privado, impulsionar o investimento e promover a produção nacional, 
representando uma adaptação do sistema tributário ao novo paradigma de política 
econômica, baseado em uma nova visão desenvolvimentista.8 

Nesse contexto, foi lançado o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), em 
2007, no qual foram previstas desonerações tributárias para o setor da construção, 
indústrias, infraestruturas pesadas e setor de alta tecnologia. Os incentivos foram 
ampliados com a proposição da PDP, em 2008, destacando-se a ampliação do 
aproveitamento mais rápido de créditos tributários por investimentos, a depreciação 
acelerada de investimentos e a redução do IPI. Somente as medidas de desoneração 
fiscal contidas no PAC representaram um montante de R$ 1,41 bilhão em 2007. 
Se forem incluídas todas as medidas de desoneração no período, o total foi de  
R$ 6,6 bilhões em 2007 e R$ 11,5 bilhões em 2008 (Ministério da Fazenda, 2008 
apud Lukic, 2015). 

7. Foram considerados apenas setores com alíquotas positivas de tributação. 
8. Ver Barbosa e Sousa (2010).
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Os incentivos começaram no final de 2008, com a redução do IPI para o setor 
automotivo (Medida Provisória no 451, de 15 de dezembro de 2008), prorrogada 
por diversas vezes, que tinha por objetivo evitar a acumulação excessiva de estoques 
na indústria. Ao longo de 2009, a medida foi estendida para os setores de bens de 
consumo duráveis, materiais de construção, equipamentos, motocicletas, móveis e 
alimentos. O custo inicial do conjunto de desonerações temporárias teria atingido 
0,3% do PIB em 2009, porém seu custo final seria menor, tendo em vista que o 
aumento na produção e nas vendas induzido pelas medidas acelerou a retomada 
do crescimento econômico e a arrecadação dos demais impostos e contribuições 
federais (Barbosa e Souza 2010).

O governo Dilma aprofundou a política de incentivos tributários do pós-crise 
com o lançamento, em abril de 2012, do PBM, da PDP do governo federal visando 
ao estímulo ao investimento e à inovação, à promoção do comércio exterior e à 
defesa da indústria e do mercado interno. Com o objetivo de sustentar o crescimento 
econômico no contexto da crise internacional, o plano previa a redução do IPI 
sobre bens de capital, materiais de construção, caminhões e veículos, créditos 
tributários aos exportadores, mudança na contribuição para a seguridade social 
em vários outros setores, bem como a criação de um novo sistema de tributação 
para a indústria automobilística. De forma semelhante à realizada no governo Lula, 
uma das principais medidas foi a desoneração do IPI sobre os automóveis, prevista 
pelo Decreto no 7.725, de 21 de maio de 2012, que teria validade inicialmente 
até 31 de agosto de 2012, mas foi prorrogada por diversas vezes, vigorando até 
31 de dezembro de 2014. No âmbito do PBM, também foram adotados outros 
incentivos tributários, como a desoneração da folha salarial, a desoneração da cesta 
básica e desonerações tributárias referentes ao Simples Nacional, aos planos de 
saúde e ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras – Reintegra (Lukic, 2015).

Segundo Lukic (2015), o elevado volume de desonerações com distintos 
propósitos provocou um forte aumento no valor das renúncias tributárias. 
Conforme as estimativas da Receita Federal do Brasil (RFB), em valores correntes, 
as renúncias subiram de R$ 2,5 bilhões em 2010 para quase R$ 100 bilhões em 
2014. Destaca-se que o IPI foi o principal instrumento de renúncias, abarcando 
18% do seu valor total entre 2010 e 2014. Conforme a tabela 1, as desonerações 
do IPI, em valores correntes, evoluíram de R$ 2,1 bilhões em 2010 para 9,7 bilhões 
em 2012, R$ 13,1 bilhões em 2013 e R$ 11,7 bilhões em 2014, alcançando mais 
de R$ 40 bilhões no período, com os incentivos conferidos ao setor de produção 
de veículos (R$ 14,5 bilhões), respondendo por 35% do total.
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TABELA 1 
Desonerações Tributárias do IPI (2010-2014)
(Em 1 R$ milhão)1

Desonerações IPI
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Veículos - - 1.526 31 4.688 48 4.392 34 3.870 33 14.476 35

Bens de capital 390 19 1.047 22 985 10 1.090 8 1.199 10 4.711 11

Construção civil 723 35 1.597 33 1.751 18 2.219 17 2.028 17 8.318 20

Linha branca - - 73 1 950 10 923 7 818 7 2.764 7

Móveis 288 14 431 9 904 9 386 3 97 1 2.106 5

Outros 657 32 195 4 395 4 4.070 31 3.702 32 9.019 22

Total 2.058 100 4.869 100 9.673 100 13.080 100 11.714 100 41.394 100

Fonte: Lukic (2015).
Elaboração dos autores. 
Nota: 1 Valores em preços correntes, extraídos da RFB.

Esses distintos contextos de implementação das políticas de tributação extrafiscal 
motivaram a segmentação da proposta de investigação em períodos separados, com 
intuito de procurar compreender, à luz das predições das diferentes correntes de 
pensamento econômico, os impactos das desonerações do IPI no período 2007-2010 –  
crescimento econômico mais acelerado, manutenção da estabilidade fiscal e maior 
peso do investimento público na política fiscal –, e no período 2010-2012 – quando 
teve início o ciclo de desaceleração econômica, de piora nos indicadores fiscais e foi 
conferido maior peso aos incentivos de investimentos privados na política fiscal.

3.3 IPI como instrumento das novas políticas industriais

O fortalecimento da função extrafiscal do IPI também deve ser compreendido 
em um contexto de retomada da formulação de políticas industriais no Brasil. 
A lógica contemporânea das políticas industriais é que, no cenário de integração 
econômica e competição internacional por mercados, a chave para o desenvolvimento 
estaria no aumento da produtividade, condição para o alcance de maiores taxas de 
progresso econômico e social. Para o alcance desses objetivos, os países competem 
e a competitividade de cada um depende de suas políticas de incentivo à atividade 
econômica (Krugman, 1989 apud Pereira, 2004). 

As políticas industriais contemporâneas procuram integrar três dimensões 
fundamentais para o seu sucesso: a eficiência produtiva, o alcance de competitividade 
internacional e o aumento da capacidade de inovação das empresas. A crescente 
integração global exige a necessidade de adequação da produção nacional aos 
padrões internacionais de concorrência e de competitividade, em um cenário 
de regulamentação do comércio exterior que restringe práticas de subsídios que 
distorçam custos de produção e preços.
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Há um intenso debate teórico sobre a relevância e o escopo da política 
industrial, que pode ser dividido em duas vertentes distintas. A vertente ortodoxa, 
ligada à concepção liberal e de cunho neoclássico, pressupõe que as vantagens 
comparativas da indústria e de seus setores devem ser preservadas, não cabendo ao 
Estado incentivar setores específicos e distorcer o equilíbrio dos mercados setoriais. 
Dessa forma, recomenda a restrição da política industrial à correção de falhas de 
mercado – bens públicos, externalidades, mercados não-competitivos, mercados 
incompletos, assimetria de informação – e prescreve ações de natureza horizontal, 
que influenciariam os setores da economia indiscriminadamente como instrumentos 
de aumento do dinamismo do setor industrial (Ferraz, Paula e Kupfer, 2002).

Em visões mais heterodoxas, pressupõe-se que a política industrial busque 
aumentar a competitividade das firmas, dos setores e do próprio país, adquirindo 
uma dimensão mais sistêmica (Erber e Cassiolato, 1997). A concepção de 
busca de competividade sistêmica pressupõe a necessidade de articulação 
entre políticas industriais e políticas macroeconômicas, especialmente, no que 
concerne à administração da taxa de juros, taxa de câmbio, além da estrutura de 
tributação (Castro, 2002). Além disso, preconiza um papel ativo do Estado na 
implementação de políticas horizontais e de medidas verticais direcionadas para 
setores com potencial de elevar o patamar de dinamismo da economia (Suzigan 
e Furtado, 2006).

A partir do governo Lula, essa visão ganhou força com o lançamento da 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce), em 2004. A política 
tinha por objetivo aumentar a competitividade brasileira no cenário internacional 
por intermédio do aumento da eficiência da estrutura produtiva, do aumento da 
capacidade de inovação das empresas e da expansão das exportações (Brasil, 2003). 

Em 2008, dando-se continuidade e expandindo-se os objetivos originais da 
Pitce, foi instituída a PDP. De acordo com Coronel et al. (2011, p. 340), a política 
tinha o objetivo de: 

promover a competitividade de longo prazo da economia brasileira, consolidando 
a confiança na capacidade de crescer, com uma maior integração dos instrumentos 
de política existentes, fortalecimento da coordenação entre instituições de governo 
e aprofundamento da articulação com o setor privado. 

Posteriormente, para o período compreendido entre 2011 e 2014, foi 
estabelecido o PBM, com foco no estímulo à inovação e à produção nacional para 
alavancar a competitividade da indústria nos mercados interno e externo.

São muitas as críticas às recentes políticas industriais implementadas no 
Brasil. Segundo Almeida (2013), a partir de 2008, a política industrial passou a 
ser cada vez mais voltada para a consolidação de vantagens comparativas existentes, 
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privilegiando setores em que o país já é competitivo e promovendo incentivos 
seletivos para “campeões nacionais” sem a adoção de critérios objetivos e mecanismos 
de monitoramento de desempenho que permitam a correção de suas imperfeições. 
Ferraz (2009) questiona a falta de credibilidade e embasamento para justificar as 
escolhas setoriais, destacando que ao invés de incentivos tributários específicos, 
deveria ser promovida uma redução generalizada da carga tributária que tornasse 
a estrutura econômica mais eficiente. Outro problema seria a proteção excessiva 
contra a concorrência internacional e a ausência de direcionamento dos incentivos 
para setores com maior intensidade tecnológica (Schymura e Pinheiro, 2013; 
Almeida, 2013). Dessa forma, a estratégia de implementação das recentes políticas 
industriais prejudicaria o crescimento da produtividade, ao favorecer a permanência 
de indústrias ineficientes no mercado e incentivar estratégias empresariais de investir 
em lobbies governamentais e de buscar por proteção, ao invés de estratégias voltadas 
à inovação (De Negri, 2015). 

O debate sobre os benefícios e os custos das políticas industriais brasileiras tem 
ganhado cada vez mais relevância no contexto de agravamento da crise fiscal do país 
e diante da recente contestação de seus incentivos pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC). Nesse sentido, a análise de Curado e Curado (2016) aponta uma 
substantiva elevação dos gastos tributários com as políticas industriais – subiram de 
0,4% do PIB em 2004 para 1,04% em 2013, mesmo em um contexto de redução 
da participação do setor na composição do produto nacional. Nesse contexto, o 
IPI (operações internas) se destaca como o tributo que concentrou a maior parcela 
dos gastos tributários gerados (mais de 40% do total em 2013) entre um amplo 
conjunto de tributos com objetivos diversos utilizados no período.

Para os autores, ao mesmo tempo em que a elevação dos gastos tributários 
apontaria o esforço crescente de retomada das políticas industriais no país nos 
últimos anos, sugeriria um risco de aprofundamento da dependência do setor 
industrial de desonerações tributárias do governo, em especial a partir de 2008. Além 
disso, a composição dos incentivos aponta uma grande contribuição de políticas 
tradicionais, com pequena participação de incentivos associado às inovações ou 
setores inovadores.

Curado e Curado (2016) também analisaram o comportamento de renúncias 
fiscais para a indústria não contabilizadas no conceito de gasto tributário utilizado 
pela RFB.9 Observam um grande avanço entre 2011 (R$ 3,71 bilhões) e 2014  
(R$ 22,37 bilhões), que estaria associado às medidas anticíclicas iniciadas em 2008 
e postergadas em anos seguintes. Destaca-se a menor importância de medidas 

9. Seguindo uma classificação legal, a RFB não contabiliza como gasto tributário as renúncias derivadas de redução de 
alíquotas do imposto de importação de produtos estrangeiros, de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, 
de produtos industrializados e de operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
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voltadas para setores inovadores, como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis) (R$ 1,0 bilhão) e a renúncia 
direcionada ao setor de informática (R$ 0,43 bilhão). 

O tema das desonerações também foi objeto de uma avaliação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), que procurou identificar os efeitos das renúncias tributárias 
no IPI e no Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) concedidas 
entre 2008 e 2012. A partir da análise da evolução de dados setoriais, concluiu-se 
que a redução do IPI sobre autoveículos, móveis e eletrodomésticos da linha branca 
contribui para o crescimento econômico, com reflexos no aumento da produção, das 
vendas, da geração e da manutenção de empregos, porém teve impactos negativos sobre 
a distribuição de recursos aos fundos constitucionais e de participação, impactando 
as finanças dos entes subnacionais, especialmente nas regiões Nordeste e Norte, que 
são menos desenvolvidas e mais dependentes dessas receitas (TCU, 2013).

As fragilidades de gestão apontadas pelo TCU convergem com o estudo de 
Mancuso e Moreira (2013) sobre a concessão de benefícios tributários para as 
empresas referentes à cobrança de contribuições sociais – Programa de Integração 
Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) –, no período entre a 
promulgação da CF/1988 e o primeiro semestre de 2009. Segundo o estudo, em 
um contexto de crescimento da concessão de benefícios tributários e de ampliação 
substantiva da renúncia fiscal associada, a formulação da grande maioria das 
políticas careceu de mecanismos voltados a conferir transparência, eficiência, 
eficácia e efetividade aos seus instrumentos. De forma geral, foi observado que os 
normativos que instituíram os incentivos careceram de definições importantes, 
como: prazo de vigência, condicionantes para poderem ser acessados, resultados ou 
objetivos mensuráveis, estimativas de impacto orçamentário-financeiro, previsões 
de avaliações para orientar suas revisões.

De acordo com Rodrik (2014), o que determina o sucesso de uma política 
industrial não é a capacidade de escolher os vencedores, mas de viabilizar a saída 
dos perdedores. Incertezas asseguram que até mesmo políticas ótimas conduzem a 
erros, contudo o fundamental é que os governos percebam esses erros e retirem seu 
apoio antes que as políticas se tornem muito dispendiosas, sendo fundamental para 
isso um modelo de governança adequado das políticas industriais. Essa reflexão é 
oportuna para a política de uso extrafiscal do IPI para o desenvolvimento produtivo, 
destacando-se a importância das avaliações de impacto como ferramentas para o 
seu aprofundamento. 

No que tange à formulação e à gestão, o estudo do TCU apontou que, de modo 
geral, a principal motivação dos instrumentos legais que instituíram os benefícios 
fiscais refere-se aos impactos negativos da crise financeira internacional de 2008, 
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identificando a manutenção dos níveis de atividade, emprego e renda como o 
objetivo central das desonerações. No entanto, na maior parte dos casos, constatou-se  
a inexistência de metas e apontamento de indicadores de monitoramento nos 
normativos. Também foram apontadas lacunas no que se refere ao embasamento 
da concessão ou da renovação de benefícios por meio de avaliações de resultados e 
impactos de medidas anteriores. Dessa forma, identificou-se a “falta de transparência 
na motivação da concessão das renúncias e na apresentação dos seus resultados. 
Além disso, percebe-se a falta de informação sobre aspectos alocativos e distributivos 
das desonerações” (TCU, 2013, p. 19). 

3.4 Literatura empírica sobre os impactos de impostos sobre valor agregado

São escassas as pesquisas empíricas que avaliam os impactos das alterações tributárias 
do IPI por meio de métodos quantitativos mais precisos na identificação de relações 
causais entre as medidas e os resultados observados. Um dos motivos é que um 
imposto com natureza e incidência idênticas ao IPI é muito raro. Dessa forma, 
consideraremos como literatura relevante aquela dedicada à análise de impacto 
de mudanças em impostos indiretos incidentes sobre o valor agregado, dada a 
natureza similar à do IPI.10 

Conforme Benzarti et al. (2017), os Impostos sobre o Valor Agregado (IVAs) 
são bastante representativos nas economias mundiais. Todos os países-membro 
da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE), com 
exceção dos Estados Unidos, adotam alguma forma de IVA. No âmbito global, 
cerca de 140 países, de uma estimativa de 190, adotam alguma forma de IVA. 
Além disso, na União Europeia (UE), os IVA abarcam 30% da receita fiscal total 
ou 12% do PIB, constituindo a maior fonte de receita tributária governamental. 
Apesar da importância desses impostos na economia, ainda é restrita a literatura 
empírica sobre os seus efeitos nos níveis de demanda e de emprego. 

Kosonen (2015) investigou o impacto de reformas no IVA incidentes sobre 
serviços de corte de cabelo na Finlândia, bastante intensivo em mão de obra, que 
teve suas alíquotas reduzidas de 22% para 8%. Para o autor, a política configuraria 
um experimento natural, uma vez que o IVA foi reduzido para serviços de corte 
de cabelo, enquanto permaneceu inalterado o tratamento tributário para salões 
de beleza. Ao mesmo tempo, o incentivo tributário seria exógeno, por não estar 
relacionado às condições econômicas dos segmentos beneficiados na Finlândia, 
visto que o setor foi selecionado em uma diretiva da Comissão Europeia de caráter 
amplo. Os resultados sugerem que não há efeitos significativos sobre o aumento do 

10. Ressalva-se, no entanto, que comparações entre as experiências internacionais e a política do IPI no Brasil devem 
levar em consideração o fato de que a tributação do IPI é limitada ao estágio de produção, não incluindo as margens 
de distribuição e de revenda, ao contrário de modelos similares de impostos sobre valor adicionado no resto do mundo 
(Paes, 2015).
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consumo e o emprego nesses serviços. Os autores ainda mostram que os segmentos 
beneficiados teriam conseguido aumentar significativamente seus lucros, reduzindo 
seus preços apenas à metade do que a passagem completa da redução de custos 
tributários implicaria. Foi constatada uma grande heterogeneidade nos resultados 
de acordo com o tamanho dos estabelecimentos investigados. 

Outra avaliação de impacto de alterações do IVA sobre setores intensivos em 
mão de obra foi realizada por Harju e Kosonen (2014), que investigaram políticas 
de desoneração da indústria de restaurantes na Finlândia e na Suécia por meio 
do método de diferenças em diferenças. O IVA para refeições em restaurantes foi 
reduzido de 22% para 13%, em julho de 2010, na Finlândia. Uma redução similar 
aconteceu na Suécia, no início de 2012, quando a taxa de IVA nos restaurantes 
caiu de 25% para 12%. Também nesse caso, as estimativas sugerem que não houve 
impacto na demanda pelos serviços ou aumento dos níveis de emprego, e nem de 
salários. O motivo apontado também foi que as mudanças do IVA pouco reduziram 
os preços médios dos serviços, alcançando somente cerca de um quarto da redução 
total que poderia ter sido repassada para os preços. 

Curiosamente, os resultados observados por Harju e Kosonen (2014) são 
opostos aos encontrados por Falkenhall, Tano e Mansson (2015), que, utilizando 
método distinto, verificaram efeitos positivos da redução do IVA sobre diversos 
indicadores de performance do segmento de restaurantes na Suécia em 2012, no 
âmbito da política pública implementada para aumentar o emprego a longo prazo. 
A investigação, realizada por meio de método de grupo de controle sintético 
(construção de grupo de comparação tão próximo quanto possível do setor de 
restaurantes, dado um conjunto de preditores para a variável de interesse), apontou 
que a redução do IVA gerou um incremento anual médio positivo sobre o volume 
de negócios, as margens de lucro e a entrada líquida de empresas no setor de  
5,6 p.p, 1,25 p.p e 1,6 p.p, respectivamente, estatisticamente significativos ao nível 
de 5%. O incremento estimado sobre o salário total e o emprego foi de 4,9 p.p e 
5,0 p.p, respectivamente, significativos ao nível de 10%. Também foi constatado 
que os efeitos tendem a diminuir ao longo do tempo, com exceção da variável de 
entrada líquida de empresas. A conclusão dos autores é que a política teve sucesso, 
provocando um desempenho da indústria de restaurantes superior ao que seria 
verificado na ausência da medida tributária. 

Uma outra abordagem utilizada para avaliar impactos de alterações tributárias 
se baseia em modelos de equilíbrio geral computáveis. Nessa abordagem, destaca-se 
o trabalho realizado pela Direção-Geral da Fiscalidade e da União Aduaneira da 
UE (EU, 2007) para investigar o potencial de reduções do IVA para aumentar a 
produtividade e reduzir o desemprego estrutural na região. O estudo foi realizado 
com base em simulações abrangendo 25 países-membro da UE (exclui Bulgária e 
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Romênia). No que tange ao emprego, o estudo aponta que, se a produção é muito 
intensiva em mão de obra, haveria uma maior resposta dos níveis de produção e 
de emprego de menores taxas de IVA nas indústrias afetadas. Por exemplo, uma 
queda de 10% nos preços, associada a menores taxas de IVA, elevaria o nível de 
emprego em 10% em serviços domésticos intensivos em mão de obra, ao passo 
que a elevação seria inferior a 1% na indústria de produção de energia elétrica, 
intensiva em capital. 

É enfatizado que os resultados seriam conduzidos mais pelas diferenças 
subjacentes nas elasticidades de preços do que nas intensidades de mão de obra 
dos setores considerados, o que tornaria questionáveis muitas iniciativas de 
desoneração de bens e serviços intensivos em mão de obra, mas pouco elásticos. 
Outra observação é que a velocidade da produção e a resposta ao emprego de 
reduções do IVA difeririam significativamente entre setores, de modo que, se a 
tecnologia é intensiva em capital ou se o mercado de trabalho é rígido, poderia 
haver maior atraso no ajuste das empresas à nova situação do mercado, tendo em 
vista a necessidade de mais tempo, os maiores custos e as dificuldades relacionadas 
à ampliação do capital e ao treinamento de funcionários qualificados para atender 
a nova demanda. Como exemplos, são apresentadas estimativas de que, no caso 
de serviços de corte de cabelos, intensivos em mão de obra, 90% do ganho total 
de emprego seria contratado em até dois anos após as desonerações tributárias, 
enquanto no caso dos produtores de eletricidade, intensivos em capital, o índice 
seria de 50%. Por fim, apesar de projetar que as menores taxas de IVA resultariam 
em menores preços ao consumidor e, posteriormente, maior demanda, produção 
e emprego nas indústrias beneficiadas, o estudo aponta que é improvável que os 
produtores respondessem fortemente às alterações da taxa do IVA se os incentivos 
fossem percebidos como temporários (EU, 2007).

Porsse e Madruga (2015) realizaram um estudo com a mesma abordagem 
metodológica para o Brasil. Os autores avaliaram o impacto das desonerações do IPI 
sobre o setor automobilístico utilizando um modelo de equilíbrio geral computável, 
simulando também quais seriam os impactos se a mesma carga de incentivo dada ao 
setor fosse alocada sobre os demais setores produtivos. Os resultados corroboraram 
a hipótese de que a desoneração do IPI teria implicações positivas na produção e 
no emprego. A estimativa de redução de 1,79% do poder tarifário do IPI sobre 
automóveis teve impacto no emprego (variação de 0,04%) superior ao impacto 
sobre o PIB (0,02%), de forma que a política teria contribuído para a redução do 
risco de desemprego no período de retração do nível de atividade. 

De acordo com a pesquisa, os impactos sobre o PIB e sobre o emprego do 
incentivo focado no setor de automóveis foram ligeiramente superiores aos observados 
nas simulações de incentivos gerais, porém os efeitos dos choques de incentivos gerais 
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foram mais abrangentes – o incentivo focado no setor de automóveis gerou efeitos de 
substituição que implicaram em queda de valor adicionado em alguns setores, ao passo 
que na simulação contrafactual ocorreu aumento do valor agregado em todos os setores.

4 ESTRATÉGIA EMPÍRICA

4.1 Base de dados

4.1.1 Dados de IPI

A identificação do tratamento tributário do IPI foi baseada no estudo de Paes (2015), 
utilizando dados de estimativas setoriais da carga tributária efetiva do imposto, 
desagregadas por classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 
2.0, referentes aos anos de 2007, 2010 e 2012. Em um nível maior de agregação, 
o autor constatou que vinte divisões da CNAE continham ao menos uma classe 
que sofreu alteração do IPI. A primeira coluna da tabela 2 mostra o número de 
classes da CNAE para essas vinte divisões. É possível notar uma heterogeneidade 
nesses números, tendo, por um lado, divisões como “máquinas e equipamentos” 
e “produtos químicos”, que agrupam respectivamente 26 e 25 classes CNAEs. Em 
princípio, trabalhar com alíquotas agregadas para o nível de divisão CNAE pode 
vir a ser prejudicial nesses casos. Em um outro extremo, temos a divisão “produtos 
do fumo”, que agrega apenas duas classes.

O potencial do uso do dado mais desagregado em classes é melhor ilustrado 
nas demais colunas da tabela 2. As três colunas seguintes da tabela desagregam a 
quantidade de classes dentro de cada divisão CNAE de acordo com a variação do 
IPI no período 2007-2012. À exceção da divisão “produtos do fumo”, todas as 
divisões apresentam ao menos uma classe cuja alíquota do IPI se manteve inalterada 
entre os anos considerados. Mais do que isso, em determinadas divisões, o número 
de classes com alíquota de IPI inalterada supera o número de classes com alíquota 
alterada (por exemplo “produtos têxteis” e “couros e calçados”). Há ainda outras 
divisões que apresentam o mesmo número de classes com e sem alteração de alíquota 
de IPI (“vestuário e acessórios” e “impressão e reprodução de gravações”). Por fim, 
há divisões onde quase todas as classes apresentam alterações de alíquotas do IPI 
(“produtos minerais não metálicos” e “informática, produtos eletrônicos e ópticos”).

Ou seja, há uma grande heterogeneidade intradivisão CNAE no que diz 
respeito ao tratamento dado ao IPI no período 2007-2012. Na última linha, temos 
um quadro geral apontando que 148 classes de atividades econômicas sofreram 
alteração da carga tributária do IPI entre 2007 e 2012. As classes onde foram 
registradas alterações no IPI podem ser divididas em 106 com queda de alíquota 
nesse período e 42 com aumento. Por fim, o referido imposto manteve-se inalterado 
em 59 classes no período 2007-2012.
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TABELA 2 
Distribuição de classes CNAE por variação do IPI

Divisão – CNAE Total
2007-2012 2007-2010 2010-2012

≠ ↓ = ≠ ↓ = ≠ ↓ =

11- Bebidas 5 4 3 1 4 3 1 4 3 1

12- Produtos do fumo 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0

13- Produtos têxteis 14 5 3 9 5 4 9 3 1 11

14- Vestuário e acessórios 6 3 2 3 3 3 3 3 1 3

15- Couros e calçados 8 2 2 6 2 2 6 2 1 6

16- Produtos de madeira 5 4 2 1 4 2 1 4 3 1

17- Celulose, papel e produtos do papel 9 7 5 2 7 5 2 7 2 2

18- Impressão e reprodução de gravações 6 3 3 3 3 3 3 1 1 5

20- Produtos químicos 25 11 7 14 11 6 14 11 9 14

22- Produtos de borracha e material plástico 7 6 6 1 6 4 1 6 6 1

23- Produtos de minerais não metálicos 11 10 9 1 9 7 2 9 5 2

24- Metalurgia 14 11 1 3 11 2 3 9 5 5

25- Produtos de metal 16 14 10 2 14 12 2 14 10 2

26- Informática, produtos eletrônicos e ópticos 11 10 6 1 10 6 1 10 7 1

27- Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 10 9 9 1 9 8 1 9 6 1

28- Máquinas e equipamentos 26 23 18 3 23 17 3 18 13 8

29- Veículos automotores, reboques e carrocerias 10 9 7 1 9 5 1 9 7 1

30- Outros equipamentos de transporte 9 5 3 4 5 5 4 4 2 5

31- Móveis 4 3 3 1 3 2 1 3 3 1

32- Produtos diversos 9 7 7 2 7 6 2 6 4 3

Total 207 148 106 59 147 102 60 134 89 73

Fonte: Paes (2015). 
Elaboração dos autores. 
Obs.:  1. O símbolo ≠ representa a quantidade de classes com alteração no IPI.

2. O símbolo ↓ representa a quantidade de classes com quedas no IPI. 
3. O símbolo = representa quantidade de classes com IPI inalterado.

Nas demais colunas da tabela, são reportadas para os subperíodos 2007-2010 
e 2010-2012 informações sobre a distribuição de classes CNAE por tratamento de 
IPI; de forma análoga ao que comentamos sobre o período 2007-2012, com base 
nas colunas que as antecedem. De forma geral, o mesmo tipo de heterogeneidade 
ressaltado continua aparente, inclusive com muitas divisões replicando, tanto em 
2007-2010 como em 2010-2012, a mesma quantidade de classes alteradas e não 
alteradas reportadas para o período 2007-2012. De forma geral, a última linha 
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mostra que nesse último período analisado há um maior número de classes com 
alíquotas inalteradas (73), sugerindo uma menor intensidade de redução do IPI 
entre 2010 e 2012.11

Essa redução é confirmada pelos dados da tabela 3 referentes às distribuições 
de alíquotas de IPI por classes CNAE em 2007, 2010 e 2012. Tanto a média como a 
mediana apresentam uma redução relativamente mais intensa no período 2007-2010  
do que entre 2010 e 2012. A média das alíquotas setoriais do IPI, que havia 
caído de 5,71% em 2007, para 4,53% em 2010, e passou para 4,28% em 2012.  
Por seu turno, a mediana caiu de 4,66% em 2007, para 2,75% em 2010, e passando 
para 2,15% em 2012. Vale dizer que para o terceiro quartil o movimento de queda 
em 2010-2012 foi um pouco menos brando, visto que esse indicador passou de 
8,63% em 2007, para 6,23% em 2010, e em seguida alcançou 5,39% em 2012.

TABELA 3 
Incidência de IPI por classes CNAE: sumário estatístico (2007, 2010 e 2012)

Medidas
IPI

2007 2010 2012

1o quartil 0,00% 0,00% 0,00%

Mediana 4,66% 2,75% 2,15%

Média 5,71% 4,53% 4,28%

3o quartil 8,63% 6,23% 5,39%

Máximo 60,00% 59,25% 59,11%

Desvio padrão 0,071 0,066 0,065

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE. 
Elaboração dos autores. 

4.1.2 Dados de mercado de trabalho

A fonte dos dados de mercado de trabalho foi a Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais), disponibilizada em meio eletrônico pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE).12 A Rais é um registro administrativo censitário das empresas 
e dos trabalhadores formais, com periodicidade anual e abrangência nacional, 
apresentando dados de empregos ativos em 31 de dezembro. Esses dados referem-
se tanto a características individuais – tais como gênero, faixa etária, grau de 
escolaridade etc. – como a informações da respectiva relação trabalhista que 
envolve o respectivo empregado – tais como salário, data de admissão, data de 
desligamento, ocupação etc. Vale dizer que usamos esses dados de forma agregada 
em nível regional (microrregiões).

11. No período 2010-2012, o grupo afetado por alterações na alíquota do IPI foi composto por 134 classes, com reduções 
das alíquotas em 89 classes e aumentos em 45 classes. Portanto, tivemos nesse período um menor número de classes 
com queda de alíquota de IPI e o mesmo número de classes com aumento nas alíquotas (relativo ao período 2007-2010).
12. Ver: <https://bit.ly/3AoaqzQ>.
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A investigação dos efeitos das desonerações do IPI sobre o mercado de 
trabalho conduzida neste estudo é baseada na análise das variáveis “número total de 
contratos formais de trabalho”, “número de admissões de trabalhadores”, “número 
de demissões” e “valor médio dos salários de dezembro”. 

Os resultados que seguem foram computados após aplicarmos alguns filtros nos 
dados da Rais. Em primeiro lugar, seguimos a delimitação prévia das vinte divisões 
CNAEs afetadas por variações do IPI, e as respectivas 207 classes de atividades13 
compreendidas. Em seguida, foram eliminados da análise os estabelecimentos 
classificados como “microempresas” e “empresas de pequeno porte” optantes pelo 
regime tributário do Simples Nacional, tendo em vista que alterações do IPI teriam 
menor impacto sobre eles – a Lei Complementar no 123/2006 fixou a tributação 
do IPI em 0,5% de suas receitas no período investigado.14

Com o auxílio da tabela 4, podemos notar que o grupo constituído pelas 
classes CNAEs com alteração de IPI (grupo tratado) apresentou resultados 
distintos dos registrados para o grupo constituído pelas classes sem alterações de 
IPI (grupo não tratado), tanto no período completo (2007-2012) como em cada 
subperíodo considerado (2007-2010 e 2010 -2012). As diferenças de resultados são 
mais marcantes para as taxas de crescimento de emprego, admissões e demissões.  
No caso dos salários, a comparação de valores entre os dois grupos revela uma maior 
homogeneidade. Vale notar que o crescimento nas admissões se torna negativo no 
subperíodo 2010-2012, com resultado relativamente melhor para o grupo não tratado.

TABELA 4 
Evolução da média do emprego, das admissões, das demissões e da remuneração 
mensal de dezembro 

Indicador

Variação 2007-2012
(%)

Variação 2007-2010
(%)

Variação 2010-2012
(%)

Valores absolutos 2007

Tratado Não tratado Tratado Não tratado Tratado Não tratado Tratado Não tratado

Emprego 20,8 7,4 12,2 8,1 3,3 1,3 19.601 12.754

Admissões 25,7 14,6 23,9 22,1 -3,8 -0,2 8.464 5.723

Demissões 37 8,5 13,4 0,4 15 13,3 4.065 3.030

Remuneração 45,5 46,2 25 25,9 17,4 15,6 1.814 1.903

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE. 
Elaboração dos autores.

13. A Classe de “fabricação de veículos militares de combate”, referente à divisão “fabricação de outros equipamentos 
de transporte, exceto veículos automotores” foi desconsiderada por não apresentar registros de vínculos de empregos 
na Rais nos anos que referenciam a pesquisa (2007, 2010 e 2012).
14. Apesar de reconhecer que as desonerações tributárias do IPI podem, em tese, induzir mudanças na composição das 
empresas optantes e não optantes pelo Simples Nacional (por exemplo, tornando mais atrativo o status de não optante), 
considerou-se que possivelmente esse efeito não afetaria as estimativas de impacto realizadas, tendo em vista o menor 
peso de empresas do regime simplificado no emprego agregado dos setores industriais investigados. Além disso, há 
evidências na literatura de que a simplificação burocrática do regime traz mais benefícios para a geração de empregos 
do que a redução tarifária (Corseuil e Moura, 2011), sugerindo que a saída do regime poderia não ser atrativa nem 
sobre melhores condições de tributação do IPI fora dele.
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Essas diferenças nos resultados entre os dois grupos considerados podem 
ser originadas de outras características intrínsecas aos grupos, como as referentes 
à composição dos trabalhadores segundo alguns dos atributos individuais que 
destacamos acima. A análise de algumas características dos grupos em 2006, ano que 
antecede o período de revisões tributárias aqui analisado, indicam essa possibilidade. 
Pela tabela 5, pode-se observar que, em relação ao grupo não tratado, o grupo de 
classes que sofreram mudanças no IPI, em média, apresentava maior proporção de 
trabalhadores com maior escolaridade, exportava mais e possuía maior proporção 
de trabalhadores em grandes empresas, bem como possuía vínculos empregatícios 
de menor duração. 

TABELA 5 
Estatísticas descritivas das classes industriais (2006)

 
 

Tratado Não tratado

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

 Idade (anos) 33,9 1,67 34,2 2,44 

 Tempo de vínculo (anos) 4,9 1,6 5,3 2,3 

 Permanentes (%)  99,3  1,1  99,3  1,1 

 Homens (%)  78,9  13,9  75,8  17,1 

 Ensino médio completo (%)  41,6  11,0  35,9  10,2 

 Ensino fundamental incompleto (%)  18,8  10,7  22,2  12,6 

 Exportações (US$ mil) 405.745 760.262 249.932 609.407 

 Micro e pequena empresa (%)  32,0  19,5  32,1  23,0 

 Grande empresa (%)  29,2  25,1  26,1  25,9 

Fontes: Paes (2015), Rais/MTE e Secex/MDIC. 
Elaboração dos autores. 

A heterogeneidade entre os grupos é um indicativo de que as alterações do 
IPI podem não ser fenômenos aleatórios, ou seja, de que existiriam fatores não 
observados para que alguns segmentos acessem os incentivos e outros não. Isto está 
em consonância com avaliações qualitativas sobre o tema (TCU, 2013; Mancuso 
e Moreira, 2013), que apresentam evidências da presença de vieses de seleção na 
concessão de incentivos tributários para determinadas atividades/produtos – grau 
de encadeamento intersetorial, intensidade de mão de obra, exposição à competição 
internacional, essencialidade do consumo, ação de grupos de interesse –, porém, sem 
a existência de regras explícitas normatizadas, conhecidas ou bem compreendidas 
sobre sua alocação. 

Essas diferenças inerentes aos grupos de tratados e não tratados, quando fixas 
no tempo, podem ser expurgadas de uma avaliação pelo método de diferenças em 
diferenças, adotado em outras avaliações de impacto de desonerações tributárias sobre 
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o mercado de trabalho como vimos na seção que sumariza a literatura relacionada 
a esse trabalho.15 No entanto, a estimativa decorrente da aplicação desse método 
se torna mais crível quando se confirma que antes do tratamento ambos os grupos 
apresentavam evolução semelhante nas variáveis de interesse do estudo. No entanto, 
no caso do IPI, é difícil encontrar um período “pré-tratamento”, visto que esses 
impostos são objeto de constante revisão. Assim, entendemos ser mais apropriado 
o uso de uma metodologia alternativa, que será exposta na próxima seção.

4.2 Metodologia

Sob a hipótese de que há um viés de seleção não explicitado na política tributária 
do IPI e de que as características não observáveis que afetam o tratamento não são 
fixas no tempo, foi proposta uma estratégia de identificação territorial do impacto 
do IPI, buscando reduzir potenciais distorções de estimativas setoriais. O método 
é baseado na construção de uma variável regionalizada do imposto, combinando 
a alíquota setorial do IPI com a composição e o custo setorial do emprego por 
unidade regional, que segue uma metodologia similar à utilizada por Dix-Carneiro 
e Kovak (2017), em estudo que avaliou os impactos da liberação comercial no 
Brasil sobre os mercados de trabalho locais, partindo de uma desoneração setorial 
(redução de tarifas de importação).16 

A hipótese fundamental da proposta metodológica é que o tratamento 
tributário regional do IPI seria aleatório, considerando que, via de regra, a política 
de regulação do imposto se dá em bases setoriais, ou seja, a participação na política 
não é definida pela seleção de territórios17. Sob essa premissa, as características da 
população de unidades elegíveis à política – todos os territórios dotados de indústrias 
que sofrem a incidência do IPI – seriam preservadas, de modo que fatores observados 
e não observados das unidades observacionais poderiam influenciar as variáveis de 
resultado, mas não afetariam a seleção de quem é tratado (Gertler et al., 2015). 
Não haveria, portanto, um viés de seleção territorial do tratamento, mitigando os 
riscos de possíveis distorções das estimativas de impacto. 

15. Além dos estudos internacionais sobre impactos de impostos sobre valor agregado destacados na nossa revisão de 
literatura, o método de diferenças em diferenças também foi utilizado em estudos que buscam estimar o impacto sobre 
o emprego e os salários de desonerações tributárias da Contribuição Previdenciária Patronal introduzida recentemente 
no Brasil. Para mais informações, ver Dallava (2014) e Scherer (2015). 
16. A concepção dessa estratégia é comumente atribuída ao estudo de Bartik (1991).
17. O benefício tributário do IPI para a Zona Franca de Manaus contraria essa hipótese. Conforme o Decreto no 7.212, 
de 15 de junho de 2010, são isentos do IPI “os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao 
seu consumo interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros” (art. 81, 
§ I). Também é identificado um viés de seleção regional do tratamento tributário do imposto para a região Centro-
Oeste e para regiões de influência da Superintendência Desenvolvimento Amazônia (Sudam) e da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), previsto na Lei de Informática (Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991). Na 
investigação, de natureza agregada, que tem abrangências setorial e territorial amplas, considerou-se que esses casos 
constituiriam exceções e não afetariam a consistência dos resultados.
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O método consiste na construção de uma variável regionalizada da tributação 
do IPI, que indica a variação das bases tributárias territoriais do imposto entre os 
anos de início e fim do tratamento. Sua especificação é apresentada na expressão 
a seguir:

, (1)

onde r seria a unidade regional, i denota as indústrias tributadas pelo IPI consideradas 
na análise, φ representa a parcela do custo de produção industrial não associado 
ao fator trabalho (quanto menor, maior o custo relativo do trabalho em relação ao 
custo total)18 e λ a parcela do número de empregados da região alocada na respectiva 
indústria. A variável de tratamento tributário do IPI em nível regional é construída 
a partir da média ponderada das alterações tributárias setoriais entre os anos final 
t2 e inicial t1 do período de tratamento analisado (por exemplo, 2012 e 2007, no 
caso do período de análise 2007-2012), atribuindo-se maior peso às indústrias que 
concentram maiores parcelas do emprego regional e apresentam maiores custos 
relativos do fator trabalho na produção. Para conferir um caráter exógeno à variável, 
a ponderação é feita com base na composição setorial do emprego no ano pré-
experimento t0. A unidade regional r a ser adotada deve representar mercados de 
trabalho locais. Tal como em Dix-Carneiro e Kovak (2017), utilizamos o conceito 
de microrregião do IBGE para esse fim19. Para tornar a estimativa mais precisa, o 
setor é definido pela categoria de classe da CNAE 2.0, utilizando-se o estudo de 
Paes (2015) para identificação da variação tributária do IPI. 

Definida essa variável, propõe-se uma estratégia de identificação baseada em 
um modelo de painel com efeitos fixos. Para contornar o problema de estimar um 
número excessivo de parâmetros, aplica-se o operador de primeiras diferenças (first 
differences) nas variáveis a fim de eliminar as dummies correspondentes aos efeitos 
fixos de microrregião, conforme abaixo:20

, (2)

onde  representa a variação (do log) do número de vínculos formais, de 
admissões, de demissões (desligamentos involuntários) ou a remuneração média 
mensal em dezembro na microrregião “r” entre os anos final “t2” e inicial “t1” 

18. Para o cômputo do custo relativo do trabalho foi considerada a razão entre as remunerações e os gastos com 
encargos trabalhistas sobre os custos e despesas totais de cada setor industrial extraídos da Pesquisa Industrial Anual 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
19. A amostra conta com 518 microrregiões, tendo sido excluídas quarenta microrregiões onde não constava nenhuma 
empresa nos dados da Rais após a aplicação dos filtros expostos na seção 4.1.2.
20. A analogia com a especificação do modelo de regressão usado no estudo pioneiro de Bartik (1991) é parcial. Podemos 
dizer que estamos estimando a forma reduzida de um modelo de variáveis instrumentais inspirado em Bartik (1991). 
A analogia seria completa se tivéssemos uma variável explicativa que mensurasse o aumento do custo de produção 
industrial em cada microrregião; e se essa variável endógena fosse instrumentalizada pela nossa variável que registra 
o aumento do IPI na respectiva microrregião. 
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do período de análise. A variável  representa a variação defasada (do log) 
dessas variáveis na microrregião r entre o ano anterior ao ano inicial considerado 
t0 e os quatro anos antecedentes t0-4. A variável  representa a variação da 
alíquota média microrregional de IPI no mesmo período, conforme explicado acima. 
As variações tributárias do IPI são computadas sob a forma de log (1 + alíquota 
regionalizada) para permitir a análise da sua variação proporcional (mesmo em 
casos nulos) e a interpretação dos seus coeficientes como elasticidades (uma vez 
que as variáveis de interesse também estão em log).21 A variável  representa 
o efeito de algum choque não observado nos mercados de trabalho locais entre os 
anos final e inicial do período de análise.

Para determinar os anos iniciais e finais, é necessário ter em mente que a 
transformação baseada em primeiras diferenças tem alto risco de produzir estimativas 
enviesadas quando aplicada com intervalos de tempo curto em variáveis com alta 
persistência temporal. Nesse cenário, a variável resultante da transformação tende 
a ser muito influenciada por erros de medida. Nossa proposta é usar diferenças 
longas em nossa especificação básica, obtidas num intervalo de cinco anos, tal 
como em Dix-Carneiro e Kovak (2017), para minimizar essa influência de erros 
de medida. Usaremos, portanto, os anos de 2012 e 2007 na especificação básica.

Por fim, a variável  representa o vetor de variáveis de controle mensuradas 
no ano anterior ao ano inicial do período considerado (ou seja, em 2006 na 
especificação básica). A inclusão dessa variável em nível, em um ano anterior ao 
período considerado, visa evitar problemas de endogeneidade nas estimativas.22,23 
Usamos dois conjuntos de variáveis de controle, sendo um mais restrito que vem a ser 
um subconjunto de um outro mais extenso, que por sua vez conta com as seguintes 
variáveis: média de idade dos funcionários, média de tempo de emprego, proporção 
de funcionários com ensino fundamental incompleto, proporção de funcionários 
com ensino médio completo, proporção de funcionários permanentes, proporção 
de funcionários do sexo masculino, proporção de funcionários que recebem entre 1 
e 1,5 salário mínimo,24 proporção de funcionários em micro e pequenas empresas,25 
proporção de funcionários em grandes empresas, valor corrente das exportações em 
dólares (em logaritmo natural)26 e dummies para as Unidades da Federação (UFs). 

21. Esse cálculo também tende a tornar a variável mais sensível, ao ressaltar mais as variações de alíquota entre setores. 
22. Mudanças contemporâneas nas variáveis de controle podem ser determinadas por fatores não observáveis que 
afetam também a variável de resultado. 
23. Se pensarmos no modelo original antes do operador de primeiras diferenças, essas variáveis entrariam interagindo 
com uma tendência linear; o que controlaria por tendências específicas para cada valor para as variáveis de controle.
24. Controle utilizado apenas na regressão da variável de remuneração média mensal em dezembro.
25. Foi a adotada a classificação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que considera 
como micro e pequenas empresas do setor industrial aquelas com até 99 empregados e grandes empresas aquelas 
com quinhentos ou mais empregados. 
26. A variável de exportações foi definida como  para manter as microrregiões que 
apresentaram valor exportado nulo na amostra.
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A passagem do exame de uma variação setorial para uma variação regional 
não suprime automaticamente os problemas de endogeneidade, uma vez que o 
grau de desoneração regional pode estar associado à predominância de certos 
setores desonerados na região, bem como às características de sua força de trabalho. 
Dix-Carneiro e Kovak (2017) mostram que, no caso por eles investigado – tarifas 
de importação –, as mudanças tiveram um caráter relativamente generalizado, 
sendo que o grau dos cortes nas tarifas guarda relação estreita como o nível das 
tarifas pré-liberalização. Realizou-se para este estudo avaliação semelhante à dos 
autores, isto é, contrastou-se o nível das alíquotas do IPI antes da política de 
desoneração (2006), com a magnitude das variações das alíquotas entre 2007 e 
2012, por meio de um gráfico de dispersão (gráfico 1). Como se pode notar, a 
correlação tem o mesmo sentido da apresentada por Dix-Carneiro e Kovak (2017), 
ou seja, setores com maiores alíquotas de IPI antes das desonerações tendem a 
apresentam as maiores reduções ou menores crescimentos em 2007-2012 

GRÁFICO 1 
Nível do IPI em 2006 versus variação IPI em 2007-2012
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Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE. 
Elaboração dos autores.

Nessa especificação, a variável  corresponde ao coeficiente de impacto que 
interessa à investigação, indicando o efeito da alteração tributária do IPI sobre as 
variáveis de resultado do mercado de trabalho das indústrias consideradas. Para 
precisar a investigação, as estimações são realizadas pelo método de mínimos 
quadrados ordinários (MQO) e pelo método do mínimos quadrados ponderados 
(MQP), utilizando-se o número de vínculos de emprego nos anos pré-tratamento 
como peso nas regressões ponderadas. A motivação para o uso do método de MQP é 
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aumentar a eficiência da estimação, diante da possibilidade de heterocedasticidade dos 
erros no modelo MQO, associada a um padrão de variância dos erros inversamente 
proporcional ao tamanho da base produtiva dos munícipios.

4.3 Análise descritiva dos dados regionalizados

Para implementar a estratégia descrita anteriormente, foram construídas bases de 
dados microrregionais, compostas pelas variáveis extraídas da Rais (tanto variáveis 
de resultado como de controle), desconsiderando os territórios sem informações 
disponíveis em algum dos períodos de investigação. Assim, foi construída uma 
amostra total de 518 microrregiões para as estimativas dos períodos 2007-2010, 
2010-2012 e 2007-2012. Para essa amostra, além das variáveis de resultado e de 
controle, computamos também a variação na carga tributária local do IPI tal como 
descrito na expressão (1). A figura 1 ilustra a evolução da alíquota regionalizada do 
IPI entre 2007 e 2012. As microrregiões com reduções tarifárias mais expressivas 
são indicadas em tons avermelhados, enquanto aquelas com variações nulas ou 
positivas das alíquotas são indicados na cor azul.

FIGURA 1 
Variação da alíquota regionalizada do IPI – por microrregião (2007-2012)

Fontes: Paes (2015), Rais/MTE e Secex/MDIC. 
Elaboração dos autores.
Obs.: As áreas em branco representam microrregiões não consideradas na amostra.
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As correlações brutas dessas variações regionais do IPI com as variáveis de 
mercado de trabalho que usaremos neste estudo estão expostas na tabela 6. Podemos 
ver que os resultados variam tanto entre períodos como de acordo com a estrutura 
de ponderação considerada (nenhuma versus usar emprego como ponderador).

TABELA 6
Correlações parciais entre variação do IPI e das variáveis de interesse

 
 

2007-2012 2007-2010 2012

Ponderado Não ponderado Ponderado Não ponderado Ponderado Não ponderado

Emprego 0,0489 -0,0009 0,0427 -0,0392 -0,0570 -0,0111

Admissões -0,0216 -0,0704 -0,0396 -0,0679 0,0083 -0,0282

Demissões -0,0648 -0,0842 -0,0946 -0,0575 0,1156 -0,0487

Remuneração (R$) 0,0266 -0,0536 0,0072 -0,0405 -0,0222 -0,0405

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE. 
Elaboração dos autores.

5 RESULTADOS

Nesta seção, são apresentadas as estimativas dos modelos de regressão utilizados para 
identificar os efeitos de alterações no IPI sobre as variáveis de emprego, admissões, 
demissões e salário mensal no mês dezembro dos períodos de 2007-2010 e 2010-
2012. Em cada modelo, são apresentadas estimativas sem o uso de ponderação 
(MQO) e com o uso de ponderação (MQP), utilizando-se como peso o número de 
vínculos da unidade de observação no ano anterior ao início do tratamento tributário. 
Além disso, as estimativas são segmentadas pela abrangência dos vetores de controle 
que, em sua especificação básica, inclui apenas as variáveis de tendências estaduais 
(dummy UF), e, em sua especificação ampliada, incorpora também variáveis do 
empregado – idade, tempo de vínculo, sexo, tipo de vínculo, escolaridade (ensino 
médio completo, ensino fundamental completo) e salário (proporção dos que 
recebem entre 1 e 1,5 salário mínimo) – e da empresa – porte (micro e pequenas 
empresas, grandes empresas), valor das exportações e localização (UF). 

Será notado que o ajuste das regressões aumenta sistematicamente com a 
adoção dos vetores de controle ampliados e com o uso de ponderação (MQP), 
corroborando os esforços metodológicos para evitar distorções associadas à 
heterogeneidade e à variabilidade da amostra. Esta especificação foi adotada como 
balizadora na interpretação dos resultados, apresentados a seguir. 

Inicia-se a análise dos resultados para o período mais longo, pois são menos 
afetados por erros de medida, sendo que, como apontado por Dix-Carneiro e 
Kovak (2017), períodos de cinco anos ou mais, como no caso, se mostram mais 
adequados. Ou seja, se reduzem as chances de vieses nos coeficientes quando se 
analisa o período todo – 2007 a 2012.
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Os coeficientes da variação do IPI não são significantes para todas as variações 
analisadas – emprego, admissões, demissões e salários – no período de 2007 a 
2012 no modelo ponderado. Pode-se dizer que a política de desoneração não 
apresentou efeitos sobre o mercado de trabalho, dado o que foi relatado para a 
nossa especificação preferida. 

Note que essa conclusão poderia ser distinta caso não fosse considerado 
diferenças intrínsecas às regiões, capturadas por nossas variáveis de controle.  
No modelo básico se apuram efeitos negativos sobre admissões e demissões com 
a elevação do IPI, o que é paradoxal e mostra, em grande medida, o limite do 
modelo não ponderado e a não inclusão de covariáveis. 

TABELA 7 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários, segundo modelos de regressão em diferenças (2007-2012)

Variáveis MQO básico MQP básico MQP amplo

Emprego
-0,371 -0,294 0,974

(0,883) (0,900) (0,317)

Admissões
-5,546* -5,000 -1,429

(0,091) (0,105) (0,450)

Desligamentos involuntários
-3,428* -3,932* -0,913

(0,097) (0,052) (0,651)

Salários
-2,440 -3,055* -0,405

(0,101) (0,090) (0,442)

Observações 518 518 518

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: As estimativas foram realizadas segundo modelos de regressão em diferenças.
Obs.: 1. Significância: * 10%, ** 5%, *** 1%

2. p-valor entre parênteses. 
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião (135 clusters).

Com o objetivo de mostrar que não há relação entre os setores desonerados 
no período 2007-2012 com o desempenho das variáveis do mercado de trabalho 
em período prévio (2002-2006), foram realizadas duas regressões no âmbito 
da política de desonerações. Na primeira, foram consideradas todas as classes 
industriais e, na segunda, restringiu-se o universo de classes àquelas que não tiveram 
alterações de alíquotas no período anterior, cujos resultados são apresentados nas 
tabelas 8 e 9, respectivamente. 

Como se pode notar, os resultados mostram não haver evidências de que as 
variações do IPI entre 2007-2012 tenham sido motivadas pelo desempenho prévio 
do mercado de trabalho. Para a análise restrita das classes que não tiveram mudanças 
de alíquotas no período anterior, observam-se dois coeficientes com significância 
estatística para a especificação mais simples, que não é a que se considera mais 
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robusta ou apropriada. Cabe destacar, de um lado, que a apuração das variáveis 
dependentes se restringiu ao conjunto de 61 classes com variação nula do IPI no 
período anterior à 2007, tendo se realizado a regressão das variáveis dependentes em 
2007-2012 frente à especificação original da variável regionalizada de intensidade do 
IPI para todo a amostra. De outro lado, o universo de microrregiões se reduz para 
461 devido ao fato de que as outras 57 microrregiões não apresentavam registros 
de vínculos formais nessas atividades econômicas, sendo elas responsáveis, em 
2006, por tão somente 0,2% do emprego da amostra total de 518 microrregiões.

TABELA 8 
Estimativas do efeito da variável regionalizada do IPI (2007-2012) sobre emprego, 
admissões, desligamentos involuntários e salários no período pré-tratamento (2002-2006)

Variáveis MQO básico MQP básico MQP amplo

Emprego
1,565 -0,795 -1,391

(0,445) (0,604) (0,343)

Admissões
0,318 0,363 0.361

(0,909) (0,896) (0,894)

Desligamentos involuntários
1,18 0,397 -1,165

(0,583) (0,860) (0,591)

Salários
1,777 0.810 0,509

(0,533) (0,389) (0,559)

Observações 518 518 518

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: As estimativas foram realizadas segundo modelos de regressão em diferenças.
Obs.: 1. *** significância ao nível de 1%; ** significância ao nível de 5%; * significância ao nível de 10%.

2. p-valor entre parênteses. 
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião (135 clusters).

TABELA 9 
Estimativas do efeito da variável regionalizada do IPI sobre emprego, admissões, 
desligamentos involuntários e salários (2007-2012)1

Variáveis MQO básico MQP básico MQP amplo

Emprego
-2,163 0,775 0.994

(0,555) (0,783) (0,717)

Admissões
-7,443* 0,618 1,820

(0,052) (0,882) (0,635)

Desligamentos involuntários
-5,166** -4,389 -3,664

(0,041) (0,174) (0,266)

Salários
0,285 -1,177 -2,498

(0,971) (0,445) (0,108)

Observações 461 461 461

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: 1  Amostra restrita a 61 classes com variação nula da alíquota de IPI no período pré-2007. As estimativas foram realizadas 

segundo modelos de regressão em diferenças.
Obs.: 1. *** significância ao nível de 1%; ** significância ao nível de 5%; * significância ao nível de 10%.

2. p-valor entre parênteses. 
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião (135 clusters).



37Desonerações do Imposto sobre Produtos Industrializados e seus Impactos sobre o Mercado de Trabalho

Avaliaram-se os resultados com a aplicação dos modelos à conjuntos menores 
de microrregiões, uma vez que se observa, de um lado, elevada concentração do 
emprego industrial em algumas poucas microrregiões; e, de outro lado, a presença 
expressiva em certas áreas de uma classe de atividade industrial. Com isso, busca-se 
avaliar a robustez do resultado global ao se analisar as mudanças nos resultados 
que essas seleções implicam.

Esses exercícios foram aplicados somente para a especificação que leva em 
consideração o custo da mão de obra para regionalizar a variação setorial do IPI, 
bem como para o conjunto completo de variáveis de controle. As diferenças entre os 
resultados dos modelos não ponderados e ponderados, com a presença de covariáveis, 
podem se dever ao peso de algumas microrregiões no emprego industrial, ou seja, 
decorrente desses outliers. As exclusões das microrregiões tiveram por parâmetro as 
participações no emprego industrial em 2006, tendo se estimado para três subgrupos: 
sem a principal microrregião no emprego industrial (14%), as quatro primeiras 
microrregiões (um quarto) e as oito primeiras (37%). A tabela 10 apresenta os 
dados da amostra, reproduz os resultados para todas as microrregiões com emprego 
industrial e apresenta os dados relativos a esses três filtros. São Paulo (13,7%) é a 
microrregião excluída no primeiro filtro (C1), que, junto com Campinas (4,3%), 
Porto Alegre (4,1%) e Rio de Janeiro (3,3%), são excluídas do segundo grupo (C4). 
Por fim, junto com essas quatro primeiras, excluem-se as microrregiões de Belo 
Horizonte (3,2%), Curitiba (3,1%), Manaus (2,6%) e Caxias do Sul (2,4%), que 
formam as oito microrregiões (C8) com maior concentração do emprego industrial.

TABELA 10 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários (2007-2012)1 

Variáveis Todas as microrregiões
Grupo de microrregiões

menos C1 menos C4 menos C8

Emprego
0,974 1,039 0,844 0,741

(0,317) (0,282) (0.380) (0.453)

Admissões
-1,429 -1,307 -1,703 -1,862

(0,450) (0,474) (0,355) (0,318)

Desligamentos involuntários
-0,913 -0,861 -0,883 -0,622

(0,651) (0,668) (0,669) (0,764)

Salários
-0,405 -0,485 -0,306 -0,230

(0,442) (0,340) (0,548) (0,654)

Observações 518 517 514 510

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: 1  As estimativas foram realizadas com base nas informações para grupos de microrregiões que excluem aquelas com 

maior importância no emprego industrial, segundo o modelo de regressão em diferenças ponderado e com controle 
ampliado. As estimativas também foram realizadas segundo modelos de regressão em diferenças.

Obs.: 1. *** significância ao nível de 1%; ** significância ao nível de 5%; * significância ao nível de 10%.
2. p-valor entre parênteses. 
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião (135 clusters).



pesquisa e planejamento econômico | ppe | v. 51 | n. 1 | abr. 202138

Como se pode notar, não se altera a significância dos coeficientes, com a preservação 
dos sinais e redução na grande maioria da magnitude. Torna-se a conclusão de que 
as desonerações não tiveram impactos no mercado de trabalho mais contundente.

Outro elemento importante na avaliação da robustez dos resultados refere-se  
à hipótese de identificação. Para que a regionalização da informação sobre variação 
de IPI minimize qualquer viés de escolha de setores a serem beneficiados por 
desonerações, é importante que não haja uma excessiva concentração de determinados 
setores em determinadas microrregiões. Para eliminar a possível influência desse 
tipo de relação entre atividade econômica e território, retiramos da amostra as 
microrregiões que apresentavam uma concentração muito alta do seu emprego 
regional em uma única classe de atividade. Na tabela 11, reproduzem-se os resultados 
para o “universo” e para os três conjuntos que excluem as microrregiões em que 
uma única classe de atividade responde por 90% ou mais do emprego industrial, 
em segundo, as com concentração superior a 70% do emprego e, no terceiro, onde 
uma classe responde por mais da metade do emprego.

Os coeficientes permanecem não significativos do ponto de vista estatístico, 
observando-se uma única exceção para a estimativa do impacto sobre emprego 
com a amostra sem microrregiões, onde uma única classe de atividade responde 
por mais de 50% do emprego. 

TABELA 11 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários (2007-2012)1,2

Variáveis Todas as microrregiões
Grau de concentração do emprego da principal classe industrial

Até 90% Até 70% Até 50%

Emprego
0,974 1,469 1,058 1,953*

(0,317) (0,112) (0.251) (0.060)

Admissões
-1,429 -0,602 -1,166 -0,066

(0,450) (0,755) (0,575) (0,978)

Desligamentos involuntários
-0,913 -0,930 -1,307 0,726

(0,651) (0,647) (0,564) (0,772)

salários
-0,405 -0,276 -0,322 -0,895

(0,442) (0,617) (0,596) (0,223)

Observações 518 456 386 281

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: 1  As estimativas foram realizadas com base nas informações para grupos de microrregiões que excluem aquelas com 

elevado concentração de uma classe industrial, segundo o modelo de regressão em diferenças ponderado e com 
controle ampliado.

2  Interessante informar que o universo de microrregiões resultantes da exclusão daquelas com “elevada” concentração 
do emprego em uma classe respondem pela maior parte do emprego – 98,7%, 97,1% e 91,6% respectivamente.

Obs.: 1. As estimativas foram realizadas segundo modelos de regressão em diferenças.
2. *** significância ao nível de 1%; ** significância ao nível de 5%; * significância ao nível de 10%.
3. p-valor entre parênteses. 
4.  Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião: regressão com todas as microrregiões (135 clusters); com 

concentração até 90% (133); com concentração até 70% (131); e com concentração até 50% (114).
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Por sua vez, nos períodos reduzidos, ou seja, entre 2007 e 2010 e entre 2010 
e 2012, os resultados presentes nas tabelas 12 e 13 não apresentam modificações 
significativas frente ao modelo para todo o período, ou seja, os coeficientes permanecem 
sem significância. A exceção é para a variação dos desligamentos involuntários no 
segundo período, onde se verifica um efeito estatisticamente significante (ao nível 
de 5%) na regressão ponderada com covariáveis do modelo em diferenças, com uma 
redução de 1 p.p no IPI, o que implicou uma redução de quase 7 p.p nas demissões.

É interessante notar que nos estudos sobre os impactos da desoneração da 
folha menciona-se que um dos potenciais efeitos tenha sido a redução no ritmo de 
desligamentos frente ao que se anunciava com as dificuldades da crise internacional. 
Uma análise retrospectiva de FGV (2013) sobre os efeitos da política no início 
de sua implementação (2011-2012), quando ainda contemplava um conjunto 
restrito de setores, apontou impactos significativos sobre o saldo de emprego nas 
atividades de produção de couro e calçados, de confecções e de serviços de tecnologia 
da informação e de comunicação, destacando que a medida levou a reduções de 
demissões que mais do que compensaram a diminuição de admitidos no período. 

Realizaram-se os mesmos testes de robustez, aplicando-se as regressões a 
conjuntos menores de microrregiões não apresentados no texto. Para o período 
2007-2010, os coeficientes continuam não estatisticamente significantes, sendo que, 
para 2010-2012, a significância do coeficiente para desligamentos involuntários se 
preserva, sendo que, quando controlada pela concentração industrial na microrregião, 
a significância atinge o nível de 1%. Pode-se, assim, concluir que a política de 
desoneração do IPI não apresentou impactos no mercado de trabalho, havendo 
sinais de que no período 2010-2012 a quantidade de demissões foi reduzida.

TABELA 12 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários, segundo modelos de regressão em diferenças (2007-2010)

Variáveis MQO básico MQP básico MQP amplo

Emprego
-1,125 -1,548 0,317

(0,516) (0,396) (0,715)

Admissões
-3,202 -3,284 -1,243

(0,231) (0,233) (0,511)

Desligamentos involuntários
-1,388 -1,517 -0,993

(0,530) (0,483) (0,523)

Salários
-1,738 -2,180 -0,473

(0,237) (0,192) (0,408)

Observações 518 518 518

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: As estimativas foram realizadas segundo modelos de regressão em diferenças.
Obs.: 1. significância: * 10%, ** 5%, *** 1%.

2. p-valor entre parênteses.
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião (135 clusters).
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TABELA 13 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários, segundo modelos de regressão em diferenças (2010-2012)

Variáveis MQO básico MQP básico MQP amplo

Emprego
-2,870 -2,154 -0,740

(0,610) (0,684) (0,678)

Admissões
-3,974 -3,774 0,819

(0,635) (0,637) (0,821)

Desligamentos involuntários
-6,527 -5,956 6,892**

(0,198) (0,237) (0,017)

Salários
-3,321 -4,206 -0,434

(0,487) (0,384) (0,512)

Observações 518 518 518

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: As estimativas foram realizadas segundo modelos de regressão em diferenças.
Obs.: 1. Significância: * 10%, ** 5%, *** 1%

2. p-valor entre parênteses.
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião (135 clusters).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de 2007, foi observada uma reorientação na intensidade do uso da política 
tributária para estimular a economia. O IPI destacou-se como instrumento para 
esse fim, destacadamente como ferramenta de enfrentamento da crise econômica 
em 2009. Como reflexo, sua importância para as receitas públicas vem diminuindo 
nos últimos anos – a participação do IPI no PIB caiu de 1,70% em 2000 para 
apenas 0,97% em 2012, registrando-se no período diversas desonerações pontuais.

A trajetória recente das receitas arrecadadas com o IPI reflete o fortalecimento 
das desonerações, com uma forte queda da arrecadação total do imposto entre os 
anos de 2008 (R$ 66,6 bilhões) e 2009 (R$ 49,4 bilhões), destacadamente nas 
receitas de tributação sobre o setor de automóveis (caiu de R$ 10,1 bilhões em 
2008 para R$ 3,3 bilhões em 2009). A arrecadação total se recuperou em 2010  
(R$ 61,2 bilhões) e 2011 (R$ 67,4 bilhões), superando os níveis pré-crise, mas 
iniciou uma nova tendência de queda a partir de 2012 (R$ 62,6 bilhões), alcançando 
o valor de R$ 54,8 bilhões em 2015.

Diante dos expressivos custos dessa política cabe averiguar se houve benefícios 
em algumas das dimensões que se previa um estímulo. Com esse intuito, avaliamos 
o impacto de alterações do IPI sobre a geração de empregos e outras variáveis 
relacionadas ao mercado de trabalho.

Tomando por base o trabalho de Paes (2015), que oferece um mapeamento 
setorial minucioso das alterações da legislação do IPI, complementamos nossa 
base de dados com informações de mercado de trabalho oriundas da Rais no 
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período de 2007 a 2012. Nesse período como um todo, nossos resultados apontam 
efeitos nulos em todas as variáveis investigadas, referentes ao mercado de trabalho. 
Quando dividimos em dois subperíodos, aparece um efeito de desonerações do 
IPI, reduzindo demissões somente entre 2010 e 2012. Todos esses resultados são 
robustos a uma série de escolhas metodológicas alternativas. Os resultados ensejam 
uma discussão do uso desse tipo de política de desoneração ao setor industrial 
como forma de estimular a atividade econômica, sobretudo em contextos de severa 
restrição orçamentária. 
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2013. Disponível em: <https://bit.ly/36gyGpG>. Acesso em: 20 fev. 2017.
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APÊNDICE A

A figura A.1 apresenta o comportamento da alíquota regionalizada do IPI entre 
2007 e 2010. 

FIGURA A.1 
Variação da alíquota regionalizada do IPI – por microrregião (2007-2010)

Fontes: Paes (2015), Rais/MTE e Secex/MDIC. 
Elaboração dos autores.
Obs.: As áreas em branco representam microrregiões não consideradas na amostra.

No total, cerca de 85,5% das microrregiões (443) apresentaram reduções da 
carga tributária do imposto, sendo observada uma variação média negativa de -136% 
(desvio padrão de 198%) e uma mediana de -85%. As parcelas de microrregiões 
com redução de IPI e as respectivas reduções médias são relativamente estáveis 
por grandes regiões.27

27. Por região, foram observadas desonerações em 92,5% das microrregiões da amostra situadas no Sudeste (variação 
média da alíquota de -146%), em 88,2% das situadas no Centro-Oeste (variação média de -144%), em 87,0% das 
situadas no Sul (variação média de -83%), em 79,5% das situadas no Nordeste (variação média de -149%) e em 78,2% 
das localizadas no Norte (variação média de -152%).
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O comportamento da alíquota regionalizada do IPI entre 2010 e 2012 é 
apresentado na figura A.2. Observa-se uma menor frequência e intensidade de 
queda do IPI em relação ao período 2007-2010. Para o período 2010-2012 foram 
registradas reduções em 82,4% das microrregiões da amostra (427), média de 
variação de -47% (desvio padrão de 76%) e mediana de -23 %.28

FIGURA A.2 
Variação da alíquota regionalizada do IPI – por microrregião (2010-2012)

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE. 
Elaboração dos autores.
Obs.: As áreas em branco representam microrregiões não consideradas na amostra.

A tabela A.1 apresenta as estimativas de impacto da variação do IPI nas 
variáveis do mercado de trabalho entre 2007 e 2010, controlando-se os efeitos de 
microrregiões que concentram a maior parcela do emprego industrial da amostra, 
enquanto a tabela A.2 apresenta as estimativas com controle de casos de grande 
concentração industrial na microrregião. Em ambas, não são observados coeficientes 
significantes, corroborando os resultados da regressão sem controles.

28. Entre 2010 e 2012, as desonerações alcançaram 89,9% das microrregiões da amostra do Sudeste, que apresentou 
variação média da alíquota de -47%, 90,2% das microrregiões do Centro-Oeste (variação média de -41%), 90,2% 
das microrregiões do Sul (variação média de -64%), 73,3% das microrregiões do Nordeste (variação média de -39%) 
e 67,3% das microrregiões do Norte (variação média de -47%).
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TABELA A.1 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários (2007-2010)1

Variáveis Todas as microrregiões
Grupo de microrregiões

Menos C1 Menos C4 Menos C8

Emprego
0,317 0,336 0,323 0,266

(0,715) (0,701) (0,713) (0,771)

Admissões
-1,243 -1,222 -1,339 -1,335

(0,511) (0,521) (0,495) (0,502)

Desligamentos involuntários
-0,993 -0,939 -1,166 -1,356

(0,523) (0,546) (0,469) (0,416)

Salários
-0,473 -0,485 -0,613 -0,585

(0,408) (0,400) (0,315) (0,345)

Observações 518 517 514 510

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: 1  As estimativas foram realizadas com base nas informações para grupos de microrregiões que excluem aquelas com maior 

importância no emprego industrial, segundo o modelo de regressão em diferenças ponderado e com controle ampliado.
Obs.: 1. Significância: * 10%, ** 5%, *** 1%.

2. p-valor entre parênteses.
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião.

TABELA A.2 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários (2007-2010)¹

Variáveis Todas as microrregiões
Grau de concentração do emprego da principal classe industrial

Até 90% Até 70% Até 50%

Emprego
0,317 0,586 0,418 -0,071

(0,715) (0,496) (0,638) (0,947)

Admissões
-1,243 -0,605 -1,059 -1,003

(0,511) (0,737) (0,589) (0,673)

Desligamentos involuntários
-0,993 -1,275 -1,713 -2,802

(0,523) (0,430) (0,324) (0,177)

Salários
-0,473 -0,403 -0,464 -0,459

(0,408) (0,506) (0,474) (0,562)

Observações 518 456 386 281

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: 1  As estimativas foram realizadas com base nas informações para grupos de microrregiões que excluem aquelas com 

elevada concentração de uma classe industrial, segundo o modelo de regressão em diferenças ponderado e com 
controle ampliado.

Obs.: 1. Significância: * 10%, ** 5%, *** 1%.
2. p-valor entre parênteses.
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião
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No caso do período 2010-2012, as estimativas com controle de microrregiões 
com maior importância no emprego industrial (tabela A.3) e com controle de 
concentração industrial (tabela A.4) apresentam coeficientes significantes para os 
impactos da variação do IPI sobre os desligamentos involuntários, sustentando os 
resultados observados na regressão sem controles.

TABELA A.3 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários (2010-2012)1

Variáveis Todas as microrregiões
Grupo de microrregiões

Menos C1 Menos C4 Menos C8

Emprego
-0,740 -0,783 -0,417 -0,628

(0,678) (0,660) (0,819) (0,749)

Admissões
0,819 0,714 1,141 -0,032

(0,821) (0,837) (0,736) (0,993)

Desligamentos Involuntários
6,892** 6,853** 6,388** 6,856**

(0,017) (0,019) (0,027) (0,025)

Salários
-0,434 -0,466 -0,290 -0,345

(0,512) (0,468) (0,637) (0,582)

Observações 518 517 514 510

Fontes: Paes (2015) e RAIS/MTE.
Nota: 1  As estimativas foram realizadas com base nas informações para grupos de microrregiões que excluem aquelas com maior 

importância no emprego industrial, segundo o modelo de regressão em diferenças ponderado e com controle ampliado.
Obs.: 1. Significância: * 10%, ** 5%, *** 1%.

2. p-valor entre parênteses.
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião.

TABELA A.4 
Estimativas do efeito da variação do IPI sobre emprego, admissões, desligamentos 
involuntários e salários (2010-2012)1 

Variáveis Todas microrregiões
Grau de concentração do emprego da principal classe industrial

Até 90% Até 70% Até 50%

Emprego
-0,740 1,078 0,902 1,427

(0,678) 0,408 0,480 0,358

Admissões
0,819 3,577 3,104 3,697

(0,821) 0,244 0,324 0,391

Desligamentos Involuntários
6,892** 7,421*** 7,469*** 9,411***

(0,017) 0,004 0,005 0,001

Salários
-0,434 -0,373 -0,326 -0,751

(0,512) 0,592 0,650 0,421

Observações 518 454 384 287

Fontes: Paes (2015) e Rais/MTE.
Nota: 1  As estimativas foram realizadas com base nas informações para grupos de microrregiões que excluem aquelas com elevada 

concentração de uma classe industrial, segundo o modelo de regressão em diferenças ponderado e com controle ampliado.
Obs.:   1. Significância: * 10%, ** 5%, *** 1%.

2. p-valor entre parênteses.
3. Desvios-padrões ajustados por cluster de mesorregião.
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DIPLOMADOS, MAS DESINTERESSADOS PELO MERCADO  
DE TRABALHO OU DESEMPREGADOS: A GERAÇÃO 3D1,2

Felipe Garcia Ribeiro3 
Marcos Vinicio Wink Junior4 
Thais Waideman Niquito5 
Ândrea Leite Bergamann6 

Esta pesquisa documenta a incidência de brasileiros jovens diplomados – indivíduos de 22 a 29 
anos com educação superior –, mas desinteressados em participar do mercado de trabalho ou 
desocupados, definidos neste estudo como geração 3D. De acordo com dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), entre 1995 e 2015 o percentual de pessoas enquadradas no 
conceito geração 3D aumentou de 10,1% para 16,5%. Quando desmembrados para subgrupos 
demográficos específicos, verifica-se uma maior incidência entre: pretos e pardos; mulheres; e 
pessoas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. A investigação empírica das principais características 
demográficas, econômicas e sociais, baseada em dados da PNAD 2015, revela que as chances de 
os jovens pertencerem à geração 3D estão associadas positivamente com morar com os pais, com 
possuir renda que não derive do trabalho, com a escolaridade do chefe do domicílio e com as horas 
dedicadas aos afazeres domésticos. Diplomados mais jovens tendem a ter maior dificuldade de 
conseguirem um emprego.

Palavras-chave: geração 3D; empregabilidade; educação superior.

COLLEGE GRADUATES, BUT UNINVOLVED IN THE LABOR MARKET  
OR UNEMPLOYED

This research reports the incidence of Brazilian young college graduates – individuals between 22 
and 29 years old with college degree – but uninvolved in the labor market or unemployed, defined 
in this study as 3D generation. According to data from Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), between 1995 and 2015, the percentage of people included in the 3D generation increased 
from 10.1% to 16.5%. Considering specific demographic subgroups, there is a higher incidence 
between blacks and browns, women and people in the North and Northeast regions. The empirical 
investigation of the main demographic, economic and social characteristics shows that the chances of 
young people belonging to the 3D generation are positively associated with living with the parents, 
having income that does not derive from work, the schooling of the head of the household and the 
hours spent on housework. The findings also reveal that younger college graduates tend to have 
greater difficulty to find a job.

Keywords: 3D generation; employability; college education.
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1 INTRODUÇÃO

O entendimento e a busca dos determinantes do ingresso de adolescentes e 
jovens adultos no mercado de trabalho são motivos de pesquisas há longa data, 
tanto para países desenvolvidos quanto para países como o Brasil (Lynch, 1983; 
Keane e Wolpin, 1997; Kramarz e Skans, 2014; Reis, 2015). Entre os jovens, são 
mais frequentes as altas taxas de rotatividade e a colocação em empregos de baixa 
qualidade, principalmente, em razão da pouca experiência. Segundo Caliendo e 
Schmidl (2016), para as empresas, o investimento nesse grupo de trabalhadores é 
alto, enquanto o custo de encerrar os contratos é baixo.

Tal fenômeno torna a demanda por essa mão de obra muito sensível, 
aumentando a dificuldade de inserção e a continuidade dos vínculos, especialmente 
em épocas de crise (Kahn, 2010). Em contrapartida, há evidências, na literatura, 
de que a educação, principalmente para os níveis mais elevados de escolaridade, 
facilita o ingresso e a recolocação no mercado de trabalho (Riddell e Song, 2011). 
Dessa forma, como sugerem Lassibille et al. (2001), o capital humano contribui 
com a redução do tempo de desemprego.

E se, todavia, a educação superior perdesse parte da potência na promoção do 
emprego entre jovens? Considerando essa relevante questão, este trabalho tem por 
objetivo documentar e caracterizar o fenômeno, em expansão no país, do aumento 
do desemprego e da não participação no mercado de trabalho de jovens – pessoas 
de 22 a 29 anos de idade – com diploma de educação superior. São os diplomados, 
mas desinteressados pelo mercado de trabalho ou desempregados, definidos neste 
estudo como geração 3D. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), entre 1995 e 2015, a proporção de jovens da geração 3D 
passou de 10,1% para 16,5%. A estimação de modelos logit multinomial revela 
que há importantes desigualdades nesta proporção em função de características 
sociais, econômicas e demográficas. 

Diversas razões justificam a realização desta pesquisa. A primeira é que muitos 
dos principais retornos privados da educação superior materializam-se no mercado de 
trabalho (Oreopoulos e Petronijevic, 2013). É importante, contudo, que o ingresso 
nesse mercado não seja tardio, uma vez que o capital humano se deprecia com o 
desemprego (Laureys, 2014). Assim, indivíduos da geração 3D correm tanto o risco 
de redução de suas chances de empregabilidade em postos de trabalho compatíveis 
com suas formações quanto o risco de comprometimento de seus rendimentos 
futuros. A documentação do fenômeno, com a descrição precisa dos grupos mais 
atingidos, bem como a identificação de seus principais determinantes, subsidia o 
desenvolvimento de futuras ações para a minoração do problema. 

A segunda razão está relacionada ao investimento público no processo de 
expansão da educação superior no país, ocorrido nas últimas duas décadas, que 
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permitiu a inclusão de parcelas da população historicamente excluídas do acesso a 
esta modalidade de ensino.7 É de fundamental importância investigar os resultados 
que esses novos ingressantes na educação superior estão conquistando no mercado 
de trabalho. A expansão da rede de educação superior, tanto pública quanto privada, 
deu-se com cursos das mais diversas qualidades.8 Entretanto, há evidências, na 
literatura, de que não apenas o quantitativo de escolaridade serve como sinal de 
produtividade – o que tende a gerar benefícios no mercado de trabalho –, mas 
também a qualidade e a reputação do curso/instituição frequentados (Bacalhau, 
Mattos e Ponczek, 2019). Nesse contexto, a criação de novos cursos e instituições 
pode estar relacionada com o processo de aumento do fenômeno geração 3D. 

Uma terceira justificativa acerca da importância do tema diz respeito às 
heterogeneidades do fenômeno. A identificação dos determinantes da geração 3D 
pode chamar a atenção dos formuladores de políticas públicas para a criação de 
programas de geração de emprego direcionados às coortes mais nevrálgicas desse 
grupo. Tal iniciativa pode colaborar com a redução das desigualdades existentes 
no mercado de trabalho.

Uma quarta e última razão reside no fato de que o aumento do percentual 
de jovens na geração 3D pode ser uma evidência dos problemas de overeducation 
(sobre-educação) e misallocation (distorções alocativas) em educação. A literatura 
recente documenta que, em países em desenvolvimento, a expansão na oferta 
relativa de indivíduos com educação superior pode estar em descompasso com a 
demanda real por esse tipo de trabalhador (Sam, 2018). Segundo Reis (2017), uma 
das consequências se reflete na remuneração dos trabalhadores. O autor estima 
que, no Brasil, os retornos da educação, em caso de overeducation, tendem a ser a 
metade do que é auferido pela demanda adequada de escolaridade.

Além desta introdução, este trabalho conta com mais três seções. A seção 2 
apresenta a incidência da geração 3D nas últimas décadas, utilizando os dados 
da PNAD, bem como discute suas possíveis causas e consequências, com base na 
literatura. A seção 3 aborda a metodologia e os resultados da investigação empírica 
dos fatores associados a esse fenômeno, discutindo as evidências que surgem por 
meio de diversas especificações de modelos logit e modelos logit multinomial. Por 
fim, a seção 4 traz as considerações finais.

2 GERAÇÃO 3D: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E INCIDÊNCIA

Já está documentado na literatura que crises econômicas exercem efeitos negativos 
severos entre os jovens (Scarpetta, Sonnet e Manfredi, 2010; Hoynes, Miller e 

7. Entre 2000 e 2016, o número de pessoas matriculadas em cursos de graduação aumentou em 143%. Em termos 
de concluintes, a alta foi ainda maior: 189%.
8. A seção 2 aborda de forma detalhada o tema.
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Schaller, 2012). Entre os jovens graduados também há maiores dificuldades de 
ingresso e menores salários em períodos de baixa performance da economia, com 
possíveis efeitos adversos que se perpetuam ao longo da carreira. Oreopoulos, 
Wachter e Heisz (2012), com um painel de dados de vinte anos para a economia 
canadense, encontraram evidências de que pessoas que se diplomam em momentos 
de recessão experimentam retornos da formação superior no mercado de trabalho 
significativamente inferiores. Ainda, verificaram que os efeitos negativos de recessão 
econômica sobre jovens formados são heterogêneos: tendem a ser mais fortes sobre 
aqueles indivíduos egressos de instituições com menor reputação ou com formação 
em áreas cujos retornos no mercado de trabalho são intrinsecamente menores. Esse 
aspecto é particularmente relevante para o Brasil, uma vez que a expansão da rede 
de ensino superior não esteve, necessariamente, atrelada à melhora (ou mesmo 
manutenção) da qualidade do ensino.

A tabela 1 apresenta dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade), integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 
Para cada triênio,9 desde 2004, quando o exame passou a ser aplicado, podem ser 
observados o número total de cursos e o número de cursos com conceito Enade10 
igual a 1 ou 2, considerados insatisfatórios. Enquanto houve uma expansão de 
quase 85% do número de cursos superiores (de 9.142 para 16.897), aqueles que 
obtiveram conceito insatisfatório aumentaram em mais de 190% (de 2.001 para 
5.822), de modo que a proporção destes em relação ao total passou de 21,89% 
para 34,46%.

TABELA 1
Número de cursos de ensino superior – Brasil

Período Total Com conceito Enade 1 e 2 Porcentagem

2004-2006 9.142 2.001 21,89

2007-2009 12.195 3.913 32,09

2010-2012 13.527 4.056 29,98

2013-2015 16.897 5.822 34,46

Fonte: Dados do Enad. 
Elaboração dos autores.

Com base na literatura, portanto, verifica-se que a obtenção de um diploma 
de graduação não garante uma rápida transição dos estudos para o mercado de 
trabalho. Fatores como a baixa qualidade da educação superior e as crises econômicas 

9. As áreas de conhecimento avaliadas pelo Enade são divididas em três grupos, de modo que, a cada triênio, todas 
as áreas são avaliadas.
10. Embora a avaliação geral dos cursos de graduação seja feita com base em mais dimensões, como composição do 
corpo docente, infraestrutura, recursos didáticos-pedagógicos, entre outras, optou-se por analisar apenas o conceito 
Enade, que se refere especificamente ao desempenho dos estudantes nos exames.
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devem dificultar o ingresso do jovem no mercado de trabalho. Nesse sentido, geração 
3D é um conceito criado para definir pessoas diplomadas, mas desempregadas ou 
desinteressadas em participar da população economicamente ativa (PEA).

Diplomados são aqueles que concluíram pelo menos o curso de graduação. 
Por sua vez, as pessoas desempregadas (ou desocupadas) são aquelas que, na semana 
de referência da pesquisa de emprego dos dados da PNAD, reportaram estar sem 
ocupação, mas estavam tomando alguma providência efetiva para conseguir emprego. 
Por fim, a ideia de “desinteresse” pelo mercado de trabalho refere-se às pessoas que 
não participavam da PEA, isto é, aquelas nem ocupadas nem desocupadas, pois 
não estavam buscando meios de se inserir em alguma ocupação.11 Formalmente, 
calcula-se a taxa de pessoas na geração 3D como:

,  (1)

em que   é o número de pessoas desocupadas no ;  é o número 
de pessoas que não participam da PEA no ano ; e  é o número de 
pessoas ocupadas.

A medida descrita pela equação (1) é estimada para o grupo de pessoas com 
idade entre 22 a 29 anos.12 Estes são limites ad hoc, porém justificáveis. A primeira 
idade desse grupo, 22 anos, foi estipulada com base na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, e, de acordo com esta, no cenário mais otimista, indivíduos 
conseguem ingressar na universidade com 17 anos de idade. Como a duração dos 
cursos pode variar de quatro a seis anos, foi escolhida a média. Assim, considera-se 
que alguém com diploma de educação superior tenha, ao menos, 22 anos de idade.

Já o limite superior foi definido em 29 anos por duas principais razões.  
A primeira é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) costuma 
agrupar, na mesma categoria etária, pessoas de 22 a 29 anos. A segunda razão é 
que, embora o número de recém-formados com mais de 30 anos tenha também 
aumentado no Brasil, é bem possível que este grupo já tenha alguma experiência 
prévia de mercado de trabalho, ou mesmo que se enquadre, conforme definição 
das pesquisas amostrais e censitárias do instituto, como pessoa de referência dos 
domicílios (famílias). Esses pontos podem alterar as decisões de participação no 
mercado de trabalho para além do que envolve os efeitos de um diploma.

11. Os jovens diplomados, mas que estejam cursando mestrado ou doutorado, não são considerados nem desocupados 
nem desinteressados e, portanto, não fazem parte da geração 3D.
12. Todas as estimativas consideram os pesos amostrais da pesquisa.
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Segundo os dados da PNAD 2015, existiam 24,3 milhões de jovens entre 22 e 
29 anos de idade no Brasil. Conforme apresentado na tabela 2, apenas 2,9 milhões 
tinham curso superior completo, o que corresponde a 12,0% dessa população.  
No que diz respeito ao mercado de trabalho, 83,5% dos jovens diplomados estavam 
ocupados, 7,5% eram desinteressados pelo mercado de trabalho e 8,8%, desocupados. 
Ainda de acordo com a tabela 2, a geração 3D, portanto, correspondia a 16,5% dos 
jovens diplomados, representando uma parcela significativa de pessoas, quase 480 
mil. Embora o número de diplomados tenha crescido significativamente no Brasil 
entre 1995-2015 (272%), destaca-se que o número de pertencentes à geração 3D 
cresceu de forma ainda mais significativa (507%). Quando se analisam períodos 
diferentes, percebe-se um crescimento, por década, de 1,0 ponto percentual (p.p.) 
da participação da geração 3D na população de jovens diplomados. Dessa forma, 
além do significativo tamanho desse grupo de jovens, há evidências de uma crescente 
tendência deste fenômeno no Brasil nas últimas décadas.

TABELA 2
Evolução da geração 3D – Brasil

Período População de jovens diplomados População 3D Porcentagem de 3D

1995 782.581 79.100 10,1

2005 1.624.996 216.223 13,3

2015 2.912.892 479.757 16,5

 
 Média da população de 

jovens diplomados 
 Média da população 3D  Porcentagem média de 3D 

1992-1999 818.632 101.198 12,3

2001-2009 1.676.511 221.735 13,2

2011-2015 2.877.702 403.020 14,0

Fonte: Microdados das PNADs 1992-2015.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Foram considerados jovens aqueles com idade entre 22 e 29 anos.

2. A geração 3D foi calculada conforme a equação (1).

Na tabela 3, busca-se investigar a distribuição da geração 3D com relação 
a variáveis regionais e sociais. As regiões Norte e Nordeste do Brasil são as que 
possuem maior proporção de jovens diplomados desinteressados pelo mercado 
de trabalho ou desocupados, 21,4% e 22,4%, respectivamente. Esse fenômeno é 
menos representativo nas regiões Sudeste e, principalmente, Sul.
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TABELA 3
Distribuição da geração 3D – Brasil (2015)

Variável
População de  

jovens diplomados
População 3D Porcentagem de 3D

Regiões

Norte 167.721 35.854 21,4

Nordeste 456.086 102.202 22,4

Sudeste 1.450.316 220.507 15,2

Sul 521.224 67.460 12,9

Centro-Oeste 317.545 53.734 16,9

Cor

Branca 1.957.584 314.018 16,0

Amarela 42.962 3.828 8,9

Preta 144.596 23.822 16,5

Parda 764.384 137.913 18,0

Indígena 3.366 176 5,2

Sexo
Masculino 1.139.682 131.177 11,5

Feminino 1.773.210 348.580 19,7

Escolaridade do chefe 
do domicílio

Fundamental incompleto 421.992 65.930 15,6

Fundamental completo 221.688 39.026 17,6

Médio completo 992.920 176.136 17,7

Superior completo 1.272.820 198.665 15,6

Localidade
Rural 93.048 14.993 16,1

Urbano 2.819.844 464.764 16,5

Fonte: Microdados da PNAD 2015.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Foram considerados jovens aqueles com idade entre 22 e 29 anos.

2. A geração 3D foi calculada conforme a equação (1).

A tabela 2 também mostra uma predominância relativa da geração 3D entre 
pessoas pretas e pardas. Do total de jovens diplomados pretos e pardos, 16,5% 
e 18,0%, respectivamente, pertencem à geração 3D. Os amarelos e os indígenas 
são os que apresentam menor incidência relativa desse fenômeno (8,9% e 5,2%).

Com relação ao sexo, a população de mulheres pertencente à geração 3D é 
significativamente maior que a do homem. Em termos proporcionais, 19,7% das 
jovens diplomadas são desinteressadas pelo mercado de trabalho ou desocupadas. 
Para os homens, esse valor é de apenas 11,5%. Tal fenômeno pode ser explicado pela 
maior dificuldade de as mulheres conseguirem o primeiro emprego (Reis, 2015).

A escolaridade dos pais é evidenciada pela literatura como um dos determinantes 
da educação dos filhos (Corseuil, Santos e Foguel, 2001). A escolaridade do chefe 
do domicílio pode ser interpretada como uma proxy para a educação dos pais. 
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A tabela 3 mostra que 44% dos jovens diplomados residem em domicílios cujo 
chefe também possui curso superior. Entre os pertencentes à geração 3D, os graus 
de escolaridade do chefe do domicílio mais frequentes são, no entanto, ensinos 
fundamental e médio completo. Por fim, a análise descritiva dos dados não aponta 
diferenças significativas entre a proporção de jovens 3D nas zonas rural (16,1%) 
ou urbana (16,5%).

3 INVESTIGAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS: MÉTODOS E RESULTADOS

3.1 Método

Como mencionado na seção 1, além de documentar e acompanhar a evolução 
da incidência de pessoas na geração 3D, este trabalho também tem por objetivo 
investigar quais são as principais dimensões demográficas, sociais, econômicas 
e educacionais associadas a esse fenômeno. Assim como para a investigação da 
evolução do fenômeno geração 3D apresentada na seção 2, a PNAD é a fonte de 
dados para a investigação empírica dos fatores associados. Especialmente, utilizam-
se os dados da edição de 2015. Essa base permite analisar, além da decisão sobre a 
participação no mercado de trabalho, as características sociais dos jovens e de suas 
famílias. A amostra adotada nas estimações deste trabalho contempla 3.263 jovens 
diplomados de todas as Unidades da Federação (UFs) em 2015.

As variáveis consideradas como possíveis determinantes da decisão dos jovens 
de participarem no mercado de trabalho podem ser divididas em duas grandes 
categorias: i) variáveis binárias; e ii) variáveis contínuas. 

As variáveis binárias consideradas são: cor, estado civil, sexo, localidade do 
domicílio, se é chefe de domicílio, se é migrante, se possui pós-graduação, se 
convive com criança ou idoso no domicílio e se possui renda que não se origina 
do trabalho. Já as variáveis contínuas são: idade, renda domiciliar per capita, horas 
dedicadas a afazeres domésticos, escolaridade do chefe do domicílio, número de 
pessoas residentes no domicílio e número de cômodos.

Para identificar os determinantes da presença dos jovens diplomados em cada 
uma das categorias, emprega-se uma extensão simples do modelo logit, chamado 
de modelo logit multinomial. Considerando que o jovem diplomado estará 
classificado em apenas uma categoria  das três possíveis (ocupado, desinteressado 
ou desocupado), a probabilidade de pertencer a cada categoria é dada por:

, . (2)
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Seguindo a apresentação utilizada por Cameron e Trivedi (2010), o modelo 
logit multinomial pode ser escrito como:

,
 

,  (3)

em que  são as características individuais. Para garantir a identificação do modelo, 
 é padronizado em zero para uma das categorias e, assim, os coeficientes são 

estimados em relação a essa categoria de referência. Para facilitar a interpretação 
dos resultados desta estimação, podemos construir a razão de risco relativa, em 
relação à primeira categoria ( ), que neste trabalho é ocupado. Dessa forma, 
a razão de risco relativa de pertencer a categoria  em detrimento da categoria 1 
(ocupado) é dada por:

.  (4)

A estimação do modelo logit multinomial é feita através do método de 
máxima verossimilhança, e o estimador  é resultado da maximização da função 
log-verossimilhança:

,  (5)

em que a amostra tem  observações independentes, e a distribuição é multinomial. 

Além das chances relativas, apresentam-se graficamente as probabilidades 
estimadas para cada uma das categorias, explorando os diferentes níveis de 
intensidade das covariadas.

3.2 Resultados e discussão

Esta subseção apresenta os resultados das estimações dos determinantes da participação 
dos jovens diplomados no mercado de trabalho. Na tabela 4, apresentam-se as 
estimações do modelo logit dos determinantes da geração 3D, ou seja, aqueles jovens 
diplomados, mas desinteressados pelo mercado de trabalho ou desocupados. Por 
sua vez, na tabela 5, apresentam-se os resultados das estimações do modelo logit 
multinomial, que investiga de forma separada os determinantes de cada uma das 
categorias. São consideradas, em ambas as tabelas, além do resultado da amostra 
completa, resultados somente para homens e somente para mulheres, com o 
objetivo de investigar possíveis mudanças dos determinantes com relação ao sexo. 
Por fim, utilizando o modelo logit multinomial, calculam-se as probabilidades de 
o jovem diplomado pertencer a cada grupo, considerando diferentes intensidades 
das covariadas.
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A tabela 413 apresenta os efeitos marginais médios do modelo logit cuja variável 
dependente identifica se o jovem diplomado pertence à geração 3D. Não existem, 
segundo as estimativas, efeitos significativos das variáveis binárias de raça, de estado 
civil, de sexo, de decisão com relação à migração e de possuir idosos no domicílio 
sobre a probabilidade do indivíduo ser 3D. Jovens residentes em áreas rurais têm, 
em média, probabilidade inferior em 8,2 p.p. de pertencer a esse grupo. Esse valor 
não tem mudanças significativas entre homens e mulheres. Outro determinante que 
está associado a uma redução da probabilidade de o indivíduo pertencer ao grupo 
3D é se ele é chefe de domicílio. Esses jovens têm, em média, probabilidade menor 
em 10,0 p.p. de pertencer ao grupo 3D. Da mesma forma, jovens diplomados que 
possuem criança no domicílio são menos prováveis de pertencer a esse grupo em 
cerca de 7,0 p.p. Ressalta-se a maior magnitude do efeito marginal médio estimado 
para os homens em cerca de 4,0 p.p.

Duas variáveis binárias parecem ter efeitos significativos em aumentar a 
probabilidade de os jovens diplomados pertencerem à geração 3D. A primeira 
é se ele possui alguma pós-graduação. Essa decisão parece estar relacionada com 
uma maior probabilidade de 13,0 p.p. de o indivíduo pertencer a esse grupo.  
A análise dos efeitos heterogêneos entre homens e mulheres sugere que esse resultado 
decorre do efeito sobre as mulheres. A segunda variável binária é com relação à 
renda que não se origina do trabalho. Nesse sentido, as estimativas sugerem que 
o recebimento dessa renda está relacionado com um aumento de quase 23,0 p.p. 
sobre a probabilidade de pertencer ao grupo 3D. Esse resultado é semelhante 
quando analisamos apenas homens ou apenas mulheres.

Com relação às variáveis contínuas analisadas, apenas o número de pessoas no 
domicílio não é um determinante estatisticamente significativo. O efeito marginal 
médio da variável idade indica que um ano a mais de idade está associada a uma 
redução de cerca de 0,8 p.p na probabilidade de o jovem pertencer à geração 3D. 
Esse resultado é explicado, principalmente, pelo comportamento dos homens, cuja 
magnitude do efeito marginal é maior que o das mulheres (2,0 p.p.).

A renda domiciliar per capita é outro determinante que parece estar associado 
negativamente com a probabilidade de o jovem ser da geração 3D. Como a 
variável foi utilizada na sua forma logarítmica, interpreta-se que um aumento 
da renda em 10% reduz a probabilidade de o indivíduo pertencer ao grupo 
em 1,5 p.p. Embora os efeitos sejam significativos a 1% para ambos os sexos, a 
magnitude do efeito parece ser mais forte para as mulheres. Existem, entretanto, 

13. Foram realizadas especificações contendo as variáveis de interação mulher*chefe de domicílio e mulher*mãe. Essas variáveis 
não foram significativas em nenhum dos modelos estimados e também não alteraram os demais resultados encontrados.
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algumas variáveis que estão associadas a um aumento da probabilidade de os 
jovens pertencerem à geração 3D.

As estimativas sugerem que uma hora semanal a mais de afazeres domésticos 
amplia a probabilidade em 0,5 p.p. Um ano a mais de estudo do chefe do domicílio 
amplia a probabilidade de o jovem pertencer à geração 3D em um pouco mais de 
1,0 p.p. Esse resultado decorre principalmente do efeito da escolaridade do chefe do 
domicílio sobre as mulheres. Por fim, outra variável que também captura o padrão 
de vida do jovem e está relacionada positivamente com a probabilidade de o jovem 
ser 3D é o número de cômodos do domicílio. Um cômodo a mais está relacionado 
com um aumento de quase 2,0 p.p. nessa probabilidade. Igualmente à variável 
de renda domiciliar per capita, a magnitude do efeito é maior para as mulheres.

TABELA 4
Determinantes da geração 3D: estimativas logit dos efeitos marginais

Variáveis
Toda a amostra Homens Mulheres

(1) (2) (3)

Variáveis 
binárias

Negro
-0,007 -0,026 0,006

(0,015) (0,025) (0,0194)

Casado
0,001 -0,001 -0,0005

(0,052) (0,081) (0,065)

Homem
-0,020    

(0,017)    

Rural
-0,082*** -0,090*** -0,073*

(0,030) (0,034) (0,038)

Chefe do domicílio
-0,100*** -0,079*** -0,096***

(0,016) (0,023) (0,022)

Migrante
0,007 -0,043* 0,016

(0,022) (0,026) (0,029)

Pós-graduação
0,129** 0,090 0,164*

(0,061) (0,063) (0,084)

Pessoas entre 0 e 14 anos no domicílio
-0,077*** -0,106*** -0,069***

(0,016) (0,021) (0,020)

Pessoa de mais de 60 anos no domicílio
0,032 0,011 0,033

(0,020) (0,029) (0,025)

Outro rendimento
0,228*** 0,197*** 0,231***

(0,047) (0,068) (0,059)

(Continua)
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Variáveis
Toda a amostra Homens Mulheres

(1) (2) (3)

Variáveis 
contínuas

Idade
-0,008** -0,021*** -0,002

(0,003) (0,005) (0,004)

Log da renda domiciliar per capita
-0,153*** -0,112*** -0,171***

(0,003) (0,016) (0,014)

Horas de afazeres domésticos
0,005*** 0,006*** 0,005***

(0,0006) (0,001) (0,0007)

Escolaridade do chefe do domicílio
0,011*** 0,006* 0,014***

(0,002) (0,004) (0,003)

Pessoas no domicílio
0,002 0,014 0,0007

(0,006) (0,009) (0,008)

Número de cômodos no domicílio
0,018*** 0,011** 0,023***

(0,003) (0,005) (0,004)

  Número de observações 3.263 979 2.284

Fonte: Microdados da PNAD 2015.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. *** significante a 1%; ** significante a 5%; significante a 10%.

2. Erros-padrão robustos em parêntese. 
3. Regressões estimadas com efeitos fixos de UF.
4. A amostra é composta de jovens diplomados com idade entre 22 e 29 anos.

Os resultados do modelo logit multinomial são apresentados na tabela 5. 
Conforme já mencionado, essa estratégia empírica exige a utilização de uma 
categoria-base, que neste trabalho é estar ocupado. As estimações sugerem que não 
há relação da cor com a propensão de o jovem ser desinteressado pelo mercado de 
trabalho ou desocupado, em relação a trabalhar. O mesmo acontece com relação ao 
estado civil. Quando se analisa apenas a amostra composta por homens, no entanto, 
ser casado parece reduzir quase a zero a chance de o jovem ser desinteressado pelo 
mercado de trabalho.

Jovens localizados em áreas rurais, segundo as estimativas, têm chance 70% 
menor de pertencerem ao grupo dos desocupados em vez de ocupados. Destaca-
se, também, que, apenas para homens, ser residente em área rural praticamente 
extingue a chance relativa de o jovem ser desinteressado pelo mercado de trabalho. 
Esse resultado, embora tenha o mesmo sinal, não é significativo para a amostra 
composta apenas por mulheres ou para ambos os sexos. Essas estimativas estão 
de acordo com as tendências encontradas por Leme e Wajnman (2000). Nesse 
trabalho, os autores constatam um crescimento, entre a década de 1980 e 1990, 
da participação dos jovens residentes em áreas rurais que trabalham e estudam.

(Continuação)
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A variável chefe de domicílio foi estatisticamente significante em todas as 
estimativas. Dessa forma, ser chefe de domicílio está associado a uma redução da 
chance relativa em cerca de 60% de o jovem ser desinteressado pelo mercado de 
trabalho ou desocupado. Em contrapartida, ser migrante não parece ter relação 
significativa com a decisão sobre o mercado de trabalho do jovem.

Ainda que o efeito estimado de o jovem ter pós-graduação sobre a chance 
de ele ser desinteressado pelo mercado de trabalho tenha sido positivo para a 
amostra como um todo, ele só foi significativo, a pelo menos 10%, para os homens.  
O efeito sobre a propensão de o jovem ser desocupado, entretanto, foi significativo 
em 5% para toda amostra. Embora esse resultado não seja esperado, ressalta-se que 
são muito poucos jovens com essa característica no Brasil, o que pode prejudicar a 
confiança sobre essa estimativa. Outro fator que pode explicar o resultado é que, 
em 2015, em meio a uma instabilidade econômica, os indivíduos desse grupo, 
em função de suas formações acadêmicas, estavam dispostos a permanecer mais 
tempo desocupados, aguardando salários maiores. 

Como já esperado, possuir criança de até 14 anos de idade no domicílio reduz 
a chance de o jovem ser desinteressado ou desocupado, em relação a trabalhar. 
O efeito é mais forte sobre a propensão em ser desocupado, reduzindo a chance 
relativa em mais de 60%. Esse resultado é ainda mais forte para os homens (mais 
de 80%). Por sua vez, possuir idosos com mais de 60 anos no domicílio não tem 
relação significativa com a chance relativa de o jovem pertencer a um dos grupos.

A última variável binária considerada é se o jovem possui alguma fonte de 
renda que não derive do trabalho. Os resultados das estimativas sugerem que possuir 
outra fonte de renda amplia consideravelmente a chance relativa de o jovem ser 
desinteressado pelo mercado de trabalho e de ser desocupado. A chance relativa 
de ser desinteressado é multiplicada por quase quatro, enquanto a chance de ser 
desocupado, por quase cinco.

As estimativas sugerem que a idade reduz a chance relativa de o indivíduo ser 
desinteressado pelo mercado de trabalho. Esse resultado, no entanto, foi significativo 
apenas para a amostra de homens. De forma semelhante, a idade também parece 
reduzir as chances de o jovem ser desocupado. Esse resultado é significativo nas 
estimações para toda a amostra e apenas para homens. Um ano a mais de estudo 
está associado a uma redução de quase 10% na chance relativa de ser desocupado.

Outra variável que, segundo as estimativas, diminui as chances de o jovem ser 
desinteressado pelo mercado de trabalho e de ser desocupado é a renda domiciliar 
per capita. Um aumento da renda de 10% está associado a uma redução da chance 
relativa de o jovem ser desinteressado pelo mercado de trabalho em quase 7% e de 
ser desocupado em quase 8%. Esse resultado é esperado pela forma como a variável 
é construída, uma vez que, se o jovem é ocupado, ele contribui positivamente com 
a renda domiciliar per capita.
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As taxas de risco relativa estimadas para a variável horas semanais dedicadas a 
afazeres domésticos são maiores que 1, indicando que mais horas dedicadas a afazeres 
domésticos ampliam a propensão relativa de os jovens em serem desinteressados 
ou desocupados. Destaca-se que a magnitude das estimativas é semelhante entre 
homens e mulheres. Conforme evidenciado por Madalozzo, Martins e Shiratori 
(2010), a educação mais elevada provoca maior poder de barganha para as mulheres 
na alocação de horas em afazeres domésticos, o que explicaria o resultado.

As estimativas sugerem que a escolaridade do chefe do domicílio está associada 
a uma maior chance relativa de o jovem ser desinteressado pelo mercado de trabalho 
ou desocupado. Um ano a mais de escolaridade do chefe aumenta em 13% a chance 
de o jovem ser desinteressado e em 8% de o jovem ser desocupado, em relação a 
ser ocupado. Na análise separada por sexo, os resultados se mantêm significativos 
apenas para a amostra de mulheres. Corseuil, Santos e Foguel (2001) destacam 
que pais com maior escolaridade tendem a obter mais sucesso em elevar os anos de 
estudo dos filhos. Como sugerem Tillmann e Comim (2016), entretanto, a maior 
escolaridade dos pais pode ser interpretada como uma maior renda permanente 
da família, o que poderia explicar os resultados encontrados.

TABELA 5 
Determinantes da geração 3D: taxas de risco relativas da aplicação do modelo logit 
multinomial

 
 
 

Variáveis

Toda a amostra Homens Mulheres

Desinteressado Desocupado Desinteressado Desocupado Desinteressado Desocupado

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

Variáveis 
binárias

Negro
0,944 0,936 1,067 0,634 0,965 1,125

(0,165) (0,149) (0,472) (0,263) (0,186) (0,202)

Casado
0,954 1,033 0,000000001*** 1,173 1,050 0,954

(0,484) (0,571) (0,0000000006) (1,192) (0,595) (0,627)

Homem
0,533*** 1,075        

(0,123) (0,183)        

Rural
0,601 0,301** 0,0000000004*** 0,173 0,716 0,352

(0,248) (0,180) (0,0000000002) (0,238) (0,301) (0,233)

Chefe do 
domicílio

0,351*** 0,421*** 0,326* 0,354** 0,376*** 0,500**

(0,089) (0,099) (0,207) (0,152) (0,111) (0,149)

Migrante
0,962 1,114 1,311 0,366* 0,879 1,376

(0,259) (0,247) (0,736) (0,207) (0,270) (0,344)

Pós-graduação
1,999 2,928** 4,351* 2,082 2,007 3,539**

(0,940) (1,27) (3,829) (1,362) (1,082) (1,893)

Pessoas entre 
0 e 14 anos no 
domicílio

0,706* 0,376*** 0,176 0,172*** 0,799 0,434***

(0,149) (0,071) (0,19272) (0,094) (0,185) (0,089)

Pessoa de mais 
de 60 anos no 
domicílio

1,217 1,340 0,696 1,251 1,302 1,242

(0,266) (0,252) (0,373) (0,497) (0,309) (0,273)

Outro 
rendimento

3,788*** 4,834*** 9,733*** 4,905*** 3,323*** 4,771***

(1,158) (1,501) (6,122) (2,699) (1,208) (1,818)

(Continua)
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Variáveis

Toda a amostra Homens Mulheres

Desinteressado Desocupado Desinteressado Desocupado Desinteressado Desocupado

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

Variáveis 
contínuas

Idade
0,970 0,913*** 0,701*** 0,786*** 1,019 0,953

(0,038) (0,031) (0,065) (0,064) (0,045) (0,036)

Log da renda 
domiciliar per 
capita

0,323*** 0,248*** 0,745 0,176*** 0,285*** 0,272***

(0,043) (0,032) (0,328) (0,047) (0,042) (0,040)

Horas de 
afazeres 
domésticos

1,051*** 1,038*** 1,081*** 1,067*** 1,047*** 1,035***

(0,007) (0,006) (0,028) (0,022) (0,007) (0,007)

Escolaridade 
do chefe do 
domicílio

1,128*** 1,081*** 1,019 1,097 1,153*** 1,077***

(0,029) (0,024) (0,060) (0,069) (0,032) (0,026)

Pessoas no 
domicílio

0,931 1,089 1,477* 1,116 0,885 1,112

(0,066) (0,071) (0,324) (0,163) (0,073) (0,082)

Número de 
cômodos no 
domicílio

1,193*** 1,149*** 1,028 1,181** 1,222*** 1,156***

(0,043) (0,040) (0,092) (0,100) (0,049) (0,045)

 
Número de 
observações

3.263 979   2.284

Fonte: Microdados da PNAD 2015.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. *** significante a 1%; ** significante a 5%; significante a 10%.

2. Erros-padrão robustos em parêntese. 
3. Regressões estimadas com efeitos fixos de UF.
4. A amostra é composta de jovens diplomados com idade entre 22 e 29 anos.
5. Categoria-base é a categoria ocupado.  

Conforme a tabela 5, não há relação significativa consistente entre a propensão 
de o jovem estar em alguma das categorias analisadas e o número de pessoas 
no domicílio. Todavia, com relação à variável número de cômodos, as estimativas 
foram significativas. Um cômodo a mais no domicílio está associado, em média, 
a um aumento da chance relativa de o jovem ser desinteressado pelo mercado 
de trabalho em quase 20% e de ser desocupado em quase 15%. As estimativas 
parecem ser mais robustas na amostra composta apenas de mulheres. Em uma 
primeira análise, esse resultado poderia ser contraditório com o resultado da 
variável de renda domiciliar. Ressalta-se, no entanto, que jovens ocupados não 
devem contribuir significativamente com o aumento de cômodos do domicílio, 
diferentemente do que ocorre com renda. Nesta fase da vida, jovens ocupados 
buscam independência deixando de viver com os pais. Esse resultado está de 
acordo com as evidências encontradas por Menezes-Filho e Picchetti (2000) 
para a região metropolitana de São Paulo, as quais indicam que mais de 50% 
dos desempregados moram com os pais.

Uma extensão possível, a partir das especificações já apresentadas, é estimar 
as probabilidades de os jovens diplomados pertencerem a cada uma das categorias 
possíveis (ocupado, desinteressado e desocupado), considerando diferentes covariadas 
binárias. Os resultados, em geral, não diferem das estimações já mostradas, mas 

(Continuação)
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possibilitam uma interpretação alternativa e informativa dos determinantes da 
escolha dos jovens diplomados com relação ao mercado de trabalho.

Considerando a variável binária sexo, ao fixarmos as demais covariadas em seus 
valores médios, em um contexto onde todos na amostra fossem do sexo masculino, 
as probabilidades geradas de ser ocupado e desocupado são maiores para os homens 
(89,0% e 7,3% contra 87,0% e 6,6%, respectivamente). As diferenças não são, 
entretanto, estatisticamente significativas. Se todos na amostra fossem homens, 
contudo, seria esperado que apenas 3,4% fossem desinteressados pelo mercado 
de trabalho. Por sua vez, se todos fossem mulheres, esse valor seria mais de 6,0%. 
Essas probabilidades são estatisticamente diferentes a 95,0% de confiança.

Com relação à condição do indivíduo no domicílio, se todos na amostra fossem 
chefes do domicílio, esperar-se-ia que 94,0% dos indivíduos fossem ocupados; 
2,5%, desinteressados; e 3,5%, desocupados. Esses valores são estatisticamente 
diferentes do caso em que não houvesse chefes de domicílio na amostra (85,3%, 
6,5% e 8,2%, respectivamente). Chefes de domicílio são mais propensos a serem 
ocupados e menos propensos a serem desinteressados pelo mercado de trabalho 
e desocupados. 

Como evidenciado anteriormente, possuir renda que não se origine do trabalho 
aumenta a chance de o jovem diplomado ser desinteressado e desocupado. Se toda 
a amostra fosse composta por indivíduos com outra renda, considerando as demais 
covariadas em seus valores médios, seria esperado que 64,0% da população de 
interesse fosse ocupada; 13,5%, desinteressada; e 22,5%, desocupada. Esses valores 
são estatisticamente diferentes do caso em que não houvesse indivíduos com outra 
renda, 88,6%, 5,0% e 6,4%, respectivamente. 

Por fim, se todos os domicílios possuíssem crianças, seria esperado que 92,2% 
dos jovens pertenceriam à categoria ocupado; 4,2%, desinteressado; e 3,5%, 
desocupado. Em contrapartida, no caso hipotético em que não houvesse crianças 
nos domicílios em toda a amostra, as probabilidades seriam 85,7%, 5,6% e 8,7%, 
respectivamente. Os valores são estatisticamente diferentes, entretanto, apenas para 
as categorias ocupado e desocupado.

Um outro exercício que pode ser realizado é estimar as probabilidades dos 
jovens diplomados pertencerem a cada uma das categorias, considerando diferentes 
níveis de intensidade dos determinantes contínuos investigados. O gráfico 1 
apresenta esses resultados. Em todos os gráficos, foram geradas as probabilidades 
considerando as demais covariadas do modelo, apresentado na tabela 5, em seus 
valores médios. Foram também construídos intervalos de 95% de confiança para 
as estimações.
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Verifica-se que, para qualquer idade, a probabilidade maior é de que sejam 
ocupados. Se todos os jovens possuíssem 22 anos de idade, todavia, seria esperado 
que 78% deles estivessem ocupados. Em contrapartida, com 29 anos, esse valor 
se eleva para 84%.

Com relação à renda domiciliar per capita, percebe-se um comportamento 
não linear. Para níveis baixos de renda domiciliar per capita, jovens diplomados 
ocupados tendem a ser a categoria menos provável, enquanto a categoria desocupado 
é a mais provável. Enquanto as probabilidades de ser ocupado crescem com a 
renda, as probabilidades de ser desinteressado pelo mercado de trabalho ou de 
ser desocupado caem. Como discutido anteriormente, esse fenômeno pode ser 
explicado, ao menos em parte, pelo fato de que o jovem que está trabalhando 
contribui com a renda domiciliar.

Horas dedicadas a afazeres domésticos são outro determinante da probabilidade 
de o jovem diplomado pertencer a cada categoria. Como mostra o gráfico 1C, 
para níveis baixos de afazeres domésticos, a maior probabilidade é de que o jovem 
se enquadre na categoria ocupado. No caso hipotético em que os jovens não 
alocassem horas em trabalhos domésticos, esperar-se-ia que 89% deles estivessem 
ocupados; 4%, desinteressados; e 7%, desocupados. Quanto mais horas dedicadas 
aos afazeres domésticos, entretanto, menores tendem a ser as chances de os jovens 
serem ocupados e maiores as chances de serem desinteressados ou desocupados. Para 
níveis muito altos de trabalho em casa, as probabilidades estimadas de pertencer a 
cada uma das categorias chegam a ser estatisticamente iguais. Certamente há uma 
endogeneidade presente neste determinante. Por não estarem ocupados, jovens 
poderiam alocar maior parte do tempo em atividades domésticas.

Por fim, o último determinante analisado é a escolaridade do chefe do domicílio. 
Cada ano de estudo do chefe do domicílio está associado com a redução das chances 
de o jovem diplomado ser ocupado. Considerando a situação hipotética em que 
todos os chefes de domicílio não tivessem frequentado a escola, seria esperado 
que 91% dos jovens fossem ocupados. Já no caso oposto, em que todos os chefes 
possuíssem escolaridade máxima (quinze anos de estudo), seria esperado que 
77% dos jovens diplomados fossem ocupados, aumentando as chances de serem 
desinteressados ou desocupados.
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GRÁFICO 1
Probabilidades geradas pelo modelo logit multinomial para diferentes intensidades 
das variáveis contínuas

1A – Idade 1B – Renda

1C –  Afazeres domésticos 1D –  Escolaridade do chefe

Fonte: Microdados da PNAD 2015.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Intervalo de confiança de 95%.

2 .  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
( nota do Editorial).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi documentar e caracterizar a evolução do número de 
brasileiros jovens diplomados, mas desocupados ou desinteressados pelo mercado 
de trabalho, definidos neste estudo como geração 3D. Para tanto, foi mostrada a 
evolução histórica do fenômeno, bem como foi realizada a investigação empírica 
dos principais fatores a ele associados.

Os resultados sugerem uma evolução crescente da geração 3D no Brasil. Entre 
1995 e 2015, o número de pessoas que faziam parte desse grupo cresceu em mais 
de 400 mil, totalizando 479.757 pessoas. Este aumento foi de 6,4 p.p., de 10,1% 
para 16,5%. Além disso, verificou-se heterogeneidade na composição desse grupo. 
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Entre os indivíduos pretos e pardos, a proporção de pessoas pertencentes à geração 
3D é maior. O mesmo acontece para mulheres e pessoas residentes nas regiões Norte 
e Nordeste do Brasil. 

Com base na literatura, duas hipóteses foram levantadas para buscar explicar 
esse fenômeno crescente. A primeira tem relação com a qualidade dos cursos de 
educação superior no Brasil. Como visto, há um aumento na proporção de cursos 
com conceito Enade considerado insatisfatório. A segunda hipótese é de que crises 
econômicas afetam, principalmente, os indivíduos que estão ingressando no mercado 
de trabalho. É necessário, portanto, discutir políticas públicas voltadas ao aumento 
da qualidade da educação superior no Brasil e que busquem facilitar a transição 
dos jovens das universidades para o mercado de trabalho. Segundo Caliendo e 
Schmidl (2016), políticas direcionadas ao fomento da primeira oportunidade são 
comuns em diversos países.

No que se refere ao exercício empírico, a estimação de modelos de probabilidade 
para identificação de fatores associados constatou que as chances de os jovens 
pertencerem à geração 3D estão relacionadas positivamente com morar com os 
pais, com possuir renda que não derive do trabalho, com a escolaridade do chefe do 
domicílio e com as horas dedicadas aos afazeres domésticos. Há também evidências 
de que diplomados mais jovens tendem a ter maior dificuldade de conseguirem um 
emprego, enquanto que homens casados e de zona rural têm chances praticamente 
nulas de serem desinteressados pelo mercado de trabalho.

Não foi abordada por este trabalho a “aderência” entre a formação da 
educação superior e a ocupação exercida no mercado de trabalho. Este é um tema 
que recebe atenção dos economistas há bastante tempo, e, possivelmente, um 
refinamento da medida proposta para o acompanhamento do fenômeno geração 
3D seja recomendável.

REFERÊNCIAS

BACALHAU, P.; MATTOS, E.; PONCZEK, V. P. College quality signaling and 
individual performance: effects on labor market outcomes after graduation. São 
Paulo: FGV, 2019. (Working Paper Series, n. 502).

CALIENDO, M.; SCHMIDL, R. Youth unemployment and active labor market 
policies in Europe. IZA Journal of Labor Policy, v. 5, n. 1, 2016.

CAMERON, A. C.; TRIVEDI, P. K. Microeconometrics using stata. Stata press 
College Station, 2010. v. 2.

CORSEUIL, C. H.; SANTOS, D. D.; FOGUEL, M. N. Decisões críticas em 
idades críticas: a escolha dos jovens entre estudo e trabalho no Brasil e em outros 
países da América Latina. Rio de Janeiro: Ipea, 2001. (Texto para Discussão, n. 797).



pesquisa e planejamento econômico | ppe | v. 51 | n. 1 | abr. 202170

HOYNES, H.; MILLER, D. L.; SCHALLER, J. Who suffers during recessions? 
Journal of Economic Perspectives, v. 26, n. 3, p. 27-48, 2012.

KAHN, L. B. The long-term labor market consequences of graduating from college 
in a bad economy. Labour Economics, v. 17, n. 2, p. 303-316, 2010.

KEANE, M. P.; WOLPIN, K. I. The career decisions of young men. Journal of 
Political Economy, v. 105, n. 3, p. 473-522, 1997.

KRAMARZ, F.; SKANS, O. N. When strong ties are strong: networks and youth 
labour market entry. Review of Economic Studies, v. 81, n. 3, p. 1164-1200, 2014.

LASSIBILLE, G. et al. Youth transition from school to work in Spain. Economics 
of Education Review, v. 20, n. 2, p. 139-149, 2001.

LAUREYS, L. The cost of human capital depreciation during unemployment. 
London: Centre For Macroeconomics, 2014. (Discussion Paper Series, n. 20).

LEME, M. D. S.; WAJNMAN, S. A alocação do tempo dos adolescentes brasileiros 
entre o trabalho e a escola. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS 
POPULACIONAIS, 12. Anais… Abep, 2000. 

LYNCH, L. M. Job search and youth unemployment. Oxford Economic Papers, 
v. 35, p. 271-282, 1983.

MADALOZZO, R.; MARTINS, S. R.; SHIRATORI, L. Labor market and home 
production: are men and women equal? Revista Estudos Feministas, v. 18, n. 2, 
p. 547-566, 2010.

MENEZES-FILHO, N. A.; PICCHETTI, P. Os determinantes da duração do 
desemprego em São Paulo. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 30, n. 1, 2000.

OREOPOULOS, P.; PETRONIJEVIC, U. Making college worth it: a review of 
research on the returns to higher education. Cambridge, United States: National 
Bureau of Economic Research, 2013. (Working Paper Series, n. 19053).

OREOPOULOS, P.; WACHTER, T. von; HEISZ, A. The short-and long-term 
career effects of graduating in a recession. American Economic Journal, v. 4, n. 1, 
p. 1-29, 2012.

REIS, M. Uma análise da transição dos jovens para o primeiro emprego no Brasil. 
Revista Brasileira de Economia, v. 69, n. 1, p.125-143, 2015.

   ______. Educational mismatch and labor earnings in Brazil. International Journal 
of Manpower, v. 38, n. 2, p. 180-197, 2017.

RIDDELL, W. C.; SONG, X. The impact of education on unemployment 
incidence and re-employment success: evidence from the us labour market. Labour 
Economics, v. 18, n. 4, p. 453-463, 2011.



71Diplomados, mas Desinteressados pelo Mercado de Trabalho ou Desempregados: a geração 3D

SAM, V. Overeducation among graduates in developing countries: What impact 
on economic growth? Germany: University Library of Munich, 2018. (Working 
Paper Series, n. 87674).

SCARPETTA, S.; SONNET, A.; MANFREDI, T. Rising youth unemployment 
during the crisis. Paris: OECD, 2010. (Working Paper Series, n. 106). 

TILLMANN, E.; COMIM, F. Os determinantes da decisão entre estudo e trabalho 
dos jovens no brasil e a geração nem-nem. Pesquisa e Planejamento Econômico, 
v. 46, n. 2, p. 47-78, 2016.

Originais submetidos em: agosto de 2018. 

Última versão recebida em: março de 2020.

Aprovada em: março de 2020.





AS PENSÕES POR MORTE MUDAM OS ASPECTOS DISTRIBUTIVOS 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL? UMA ANÁLISE EMPÍRICA COM OS 
MICRODADOS DOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS DO RGPS1

Luís Eduardo Afonso2

Este trabalho aborda os aspectos distributivos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
incorporando as pensões por morte. São empregados os microdados de 50 mil indivíduos nascidos 
entre 1930 e 1979. As aposentadorias por tempo de contribuição tiveram duração média de 13,53 
anos, comparativamente aos 7,25 anos das aposentadorias por idade. As pensões originadas destes 
benefícios tiveram duração de 3,56 anos e 3,89 anos, respectivamente. Para cada caso, a soma 
das aposentadorias e pensões recebidas pela família foi de R$ 70.274 e R$ 205.632. Esses valores 
aumentaram mais com as pensões para os benefícios originados de aposentadorias por idade do 
que por tempo de contribuição. Em conjunto com o fato de a maior parte dos pensionistas ser 
mulher, reforçam-se evidências de progressividade do RGPS.

Palavras-chave: previdência social; aposentadoria; pensão; RGPS; aspectos distributivos; microdados. 

DO SURVIVOR’S BENEFITS CHANGE THE DISTRIBUTIVE ASPECTS OF THE 
PENSION SYSTEM? AN EMPIRICAL ANALYSIS WITH MICRODATA FROM RGPS 
ADMINISTRATIVE RECORDS

This work addresses the distributive aspects of RGPS, incorporating the survivor’s benefits. We use 
microdata from 50,000 individuals born between 1930 and 1979. Old-age benefits by contribution 
time lasted on average 13.53 years, compared to 7.25 years for old-age benefits by age. The survivor’s 
benefits arising from these benefits lasted 3.56 years and 3.89 years. For each case, the sum of 
the old-age and survivors received by the family was of R$ 70,274 and R$ 205,632. These figures 
increased more for survivors originated by old-age benefits by age than by contribution time. Along 
with the fact that most survivors’ beneficiaries are women, this is evidence of progressivity of RGPS.

Keywords: pension system; retirement; survivors’ benefit; RGPS; distributive aspects; microdata.

JEL: H55; J26.

1 INTRODUÇÃO 

A previdência social é um dos temas mais relevantes da agenda de qualquer país. 
Mudanças demográficas e novas formas de organização do trabalho fizeram com 
que muitos países repensassem o desenho de seus sistemas previdenciários. O Brasil 
não é exceção. Há pelo menos duas décadas a expressão reforma da previdência saiu 
dos restritos espaços acadêmicos e difundiu-se para toda a sociedade. Entretanto, 
há muitos degraus anteriores a qualquer proposição de reforma. O primeiro deles 
é a análise das características relevantes do sistema previdenciário, por meio do 

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/ppe51n1art3
2. Professor associado na Universidade de São Paulo (USP) e bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – nível 2. E-mail: <lafonso@usp.br>.
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necessário embasamento teórico e das evidências empíricas. Caso um diagnóstico 
adequado não seja feito, quaisquer proposições podem levar a decisões incorretas 
por parte dos formuladores de políticas previdenciárias.

Ainda que tenha havido um incremento, em qualidade e quantidade na 
literatura nacional sobre previdência, parece ter havido um direcionamento de 
esforços para alguns temas específicos. A maioria dos trabalhos concentrou seu 
foco nos benefícios programáveis do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 
em particular as aposentadorias por tempo de contribuição e por idade. Um tema 
virtualmente deixado de lado foram os benefícios de risco, assim como o de pensões 
por morte. Pouco se sabe sobre as aposentadorias que deram origem às pensões. 
Tampouco há informações confiáveis sobre a duração dos pagamentos das pensões 
e sobre o seu valor. Estas são características relevantes na análise de um regime 
previdenciário, em particular, seus aspectos distributivos. 

Uma das possíveis explicações para não haver muitos trabalhos sobre as pensões 
é o acesso restrito às fontes de dados. Se no exterior a literatura tem convergido para 
o uso de microdados dos registros administrativos das entidades de previdência, no 
Brasil, tal acesso virtualmente inexiste. Os pesquisadores são obrigados a recorrer 
às pesquisas amostrais, às pesquisas censitárias ou à metodologia dos indivíduos 
representativos, com várias restrições difíceis de serem superadas, sem a elaboração de 
suposições por vezes pouco realistas. Isso acaba por limitar a agenda de pesquisa na 
área, privando a sociedade de respostas importantes sobre os sistemas previdenciários.

Com base nesse contexto, considera-se que há uma lacuna importante, que se 
deseja explorar. Neste trabalho, visa-se fazer uma análise exploratória dos aspectos 
distributivos do RGPS, quando são incorporadas à análise os benefícios de pensão 
por morte. É empregada uma base original de microdados dos registros do RGPS, 
nunca utilizada anteriormente, composta por 50 mil indivíduos nascidos entre 1930 
e 1979, para os quais se têm informações mensais para o período 1982-2011. Esta 
base tem informações sobre remunerações, recebimento de aposentadorias e de 
pensões por morte. Foi possível fazer a ligação das pensões às aposentadorias que 
lhes deram origem, e destas ao histórico de remunerações, em uma abordagem que 
se supõe nunca tinha sido feita anteriormente na literatura nacional. Imagina-se 
que desta forma possa ser feita uma contribuição à literatura nacional, lançando 
luz sobre características distributivas do RGPS.

Os resultados principais mostram que o RGPS tem se tornado mais generoso, 
dado que os valores das aposentadorias das gerações mais novas aumentaram 
mais do que a renda. Também foram encontradas evidências não desprezíveis de 
que a incorporação das pensões ao fluxo de benefícios recebidos reforça o caráter 
distributivo do RGPS, visto que o aumento é maior em termos relativos para as 
aposentadorias por idade e as mulheres são maioria entre as pensionistas.
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Este artigo é composto por cinco seções, além desta introdução. A seção 2 trata 
da fundamentação teórica e literatura empírica. A seção 3 descreve o procedimento 
metodológico, a seção 4 reporta os resultados e a seção 5 traz as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LITERATURA EMPÍRICA

Nesta seção, inicialmente são abordados alguns aspectos conceituais dos sistemas 
previdenciários. Na sequência, é apresentada a literatura empírica. É dada ênfase 
aos trabalhos que empregam microdados e aos artigos que abordam os aspectos 
distributivos, com os quais este paper tem relação mais próxima.

2.1 Fundamentação teórica

A fundamentação teórica tem como origem as questões conceituais; posteriormente, 
o foco de análise encaminha-se para a construção das métricas de avaliação dos 
sistemas de previdência. Dado esse direcionamento, pode-se apontar, de forma 
sintética, que a seguridade social é composta por três elementos: saúde, assistência 
social e previdência social. Esta última, foco deste artigo, tem como objetivos suavizar 
a renda (e o consumo) ao longo do ciclo de vida e servir como mecanismo de 
seguro, por meio do compartilhamento de riscos inter e intrageracionais. Conforme 
apontam Barr e Diamond (2006), visa também reduzir a pobreza, redistribuir 
renda, e, de forma secundária, reduzir distorções no mercado de trabalho e ajudar 
no crescimento econômico. Grosso modo, pode ter como arranjos os regimes de 
repartição ou capitalização, combinados aos esquemas de benefício definido, 
contribuição definida ou notional defined contribution (capitalização escritural).

Sendo a previdência social um contrato social complexo, com múltiplos 
objetivos e arranjos organizacionais distintos, a avaliação de seus aspectos não é 
imediata, nem única. Com base no argumento de Chybalski (2016), a eficiência 
de um sistema previdenciário pode ter duas escalas. A primeira é a micro, em que o 
foco está na perspectiva do indivíduo ou da família, com a suavização intertemporal 
de renda e consumo. A segunda é a escala macro, em que a atenção está voltada 
para a agregação de valores, como, por exemplo, o dispêndio total em relação ao 
produto interno bruto (PIB). Este trabalho, por consistência com a base de dados 
empregada, enquadra-se na escala micro.

Diante deste enquadramento, partindo-se dos argumentos de Burkhauser e 
Warlick (1981), pode-se depreender que o caráter dual do sistema previdenciário, 
dados os objetivos de suavização da renda e de funcionar como mecanismo de 
seguro, faz que com nem sempre haja justiça atuarial, de acordo com os termos 
de Queisser e Whitehouse (2006) e de Nisticò e Bevilacqua (2018). Isto significa 
que indivíduos de características diferentes podem ser tratados de forma distinta 
pelo sistema (de forma intencional ou não), resultando que seus fluxos esperados 
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de contribuições e benefícios não sejam obrigatoriamente iguais. Um exemplo de 
redistribuição não intencional pode ocorrer quando os diferenciais de mortalidade 
por níveis de renda afetam a progressividade do sistema previdenciário, conforme 
evidenciado por Waldron (2013) e por Bosworth, Burtless e Gianattasio (2016). 

Em outras palavras, há um tradeoff implícito entre justiça e equidade no 
desenho do sistema previdenciário, para o qual não se deve esperar uma resposta 
única. Este quadro dá origem aos aspectos distributivos inerentes aos sistemas de 
previdência, que podem ser apresentados como a redistribuição de renda, que é 
feita por meio da previdência social. Usando como base a exposição de Burkhauser 
e Warlick (1981), esta redistribuição ocorre por meio de algum desatrelamento 
entre benefícios e contribuições. Os aspectos distributivos podem ser quantificados 
por meio de métricas bem estabelecidas na literatura, conforme apresentado por 
Leimer (1995) e Geanakoplos, Mitchell e Zeldes (1998). 

Feita esta sucinta apresentação dos elementos teóricos mais relevantes, cabe 
apontar que um elemento importante nos aspectos distributivos são as pensões, 
pois estas estendem o período de recebimento das aposentadorias, somente para 
indivíduos com determinadas características (usualmente a situação conjugal e a 
existência de dependentes). Conforme aponta James (2009), as pensões nasceram 
para proporcionar suporte às famílias quando as condições de inserção no 
mercado de trabalho e proteção social eram bastante distintas. Logo, devem ser 
permanentemente repensadas para que não proporcionem incentivos inadequados, 
nem alguma forma indesejada de redistribuição, com distribuição desigual de 
custos, intra e intergeracionalmente. 

Já Nisticò e Bevilacqua (2018, p. 571) apresentam um ponto de vista um tanto 
quanto diferente. Os autores afirmam que pensões são benefícios redistributivos 
por natureza. Isto ocorre pois as escolhas de alguns trabalhadores sobre cônjuge e 
filhos restringem a condição de elegibilidade ao benefício de pensão, ao eliminar 
a possibilidade de haver reversão de sua aposentadoria aos dependentes. É este 
arcabouço que dá origem à literatura empírica, apresentada a seguir.

2.2 Literatura empírica

2.2.1 As fontes de informações e dados

Com base em Afonso (2016), pode-se apontar que a literatura empírica pode ser 
dividida em quatro grupos, no que se refere às fontes de informações e dados: o 
primeiro utiliza indivíduos representativos, construídos de acordo com características 
diferenciadoras no que se refere à previdência; o segundo, microdados transversais 
(em cross-section), originados de pesquisas amostrais ou censos; e o terceiro, 
microdados em painel. Finalmente, o quarto grupo adota microdados dos registros 
administrativos gerados pelas instituições previdenciárias. Como estes são originados 
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efetivamente do histórico de renda, contribuições e benefícios de contribuintes, 
têm a vantagem de retratar mais precisamente os elementos a serem analisados, 
reduzindo sobremaneira as suposições e premissas por parte dos pesquisadores. 

Segundo Ferreira (2008), o uso de registros administrativos tem vantagens como 
o fato de serem obtidos de forma contínua ao longo tempo (característica essencial na 
área previdenciária, em que o histórico individual é relevante), a maior confiabilidade 
das informações, que não dependem da interação entrevistador-entrevistado e o 
menor custo de obtenção das informações, em relação a pesquisas domiciliares, sejam 
censitárias ou amostrais. Por sua vez, nem sempre os registros administrativos têm 
grande riqueza de informações, o que pode reduzir as dimensões de análise.

Com alguma generalização, pode-se apontar que a literatura internacional tem 
convergido para este quarto grupo, dentro do qual este trabalho também se insere. 
No Brasil, não há tradição no uso de microdados dos registros administrativos. Salvo 
engano, nenhuma entidade previdenciária nacional tem uma política de acesso 
regular a estes dados. Com esta restrição, a literatura brasileira tem enfrentado 
dificuldades para acompanhar alguns dos avanços da literatura e também para dar 
respostas mais efetivas sobre características relevantes dos sistemas previdenciários.

2.2.2 Aspectos distributivos e pensões

A literatura sobre as pensões não é das mais expressivas, embora haja contribuições 
desde a década de 1970, como, por exemplo, Campbell e Campbell (1976). Nesse 
artigo, os autores focam sua atenção no impacto que os benefícios de aposentadoria 
e pensões tem sobre a oferta de trabalho dos idosos. Posteriormente, na mesma 
linha, Turner (1988) chama a atenção para o reduzido número de maridos que 
optava por deixar pensões para suas cônjuges, em planos privados de previdência. 
Já no caso da previdência social, a incorporação das pensões aos cálculos produz 
um aumento significativo da riqueza previdenciária, conforme apontado por 
McGarry e Davenport (1998).

No início dos anos 2000, Gustman e Steinmeier (2001) e Liebman (2002) 
trouxeram evidências de que o sistema previdenciário dos Estados Unidos (Old-Age 
and Survivors Insurance – OASI) não era tão progressivo quanto seria esperado 
pelo seu desenho. Mas estes resultados foram posteriormente questionados por 
Gustman, Steinmeier e Tabatabai (2013). Os autores apontam que, ao longo do 
tempo, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho e a mudança 
na composição de renda familiar fizeram com que o sistema previdenciário, 
compreendendo aposentadorias e pensões, se tornasse mais distributivo, do que 
anteriormente verificado. Em contrapartida, para Coronado, Fullerton e Glass 
(2011), as evidências são pouco conclusivas no que se refere à progressividade da 
previdência dos Estados Unidos.
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Uma contribuição bastante interessante é feita por Diebold, Moulton e Scott 
(2017). Os autores fazem a relação de duas vertentes da literatura previdenciária, ao 
mostrar que early claiming (solicitação antecipada do benefício, em tradução livre) 
tem impactos não negligenciáveis sobre as pensões, podendo reduzir sobremaneira 
o seu valor.

Parece ser possível apontar que a literatura de referência teve algum 
redirecionamento ao longo do tempo. As propostas e as reformas previdenciárias 
efetivamente realizadas passaram a atrair a atenção dos acadêmicos para os impactos 
sobre a mudança no compartilhamento de riscos e sobre o grau de seguro oferecido, 
caso em que as pensões se enquadram. Um exemplo destes novos caminhos é a 
resenha (survey) de Holzmann e Guven (2009). Os autores analisam a adequação 
dos benefícios após a realização de reformas em uma série de países da Europa. 
Aponta-se que a falta de integração das pensões aos pilares dos regimes de repartição 
da previdência é um elemento comum à maioria dos países, o que pode demandar 
proteção inadequada, em particular às mulheres. 

Outro exemplo é o estudo de Cifre (2013), que expressa a necessidade da 
manutenção da proteção dada pelas pensões e sua integração à estrutura de proteção, 
dado o risco de aumentar a desigualdade de renda. Para o caso dos Estados Unidos, 
Couch et al. (2017) encontram resultados pouco conclusivos quando estudam 
propostas de reforma. Por exemplo, um grupo expressivo de mulheres divorciadas 
poderia ter elevação nos benefícios, mas os indicadores de pobreza sofreriam piora 
para a maior parte das viúvas. 

No Brasil, há poucos trabalhos que incorporaram de fato as pensões à 
literatura relevante. Um esforço nesta linha foi realizado por Freire e Afonso 
(2015), que, por meio de um modelo atuarial, calcularam alíquotas de contribuição 
necessárias, para várias diferenças de idade entre cônjuges. Ansiliero, Costanzi e 
Pereira (2014) e Costanzi, Ansiliero e Bichara (2017), por sua vez, enfatizaram os 
aspectos ligados ao mercado de trabalho e ao resultado oriundo da estrutura de 
incentivos proporcionados principalmente pelas condições de elegibilidade das 
pensões. Corrêa (2017) tem como motivador a mudança dos arranjos familiares, 
ao calcular a necessidade de mudança do valor das pensões, para se contrapor às 
novas características demográficas. Finalmente, Gouveia, Souza e Rêgo (2018) 
incorporam as pensões quando calculam alíquotas necessárias para o RGPS, por 
meio de um modelo atuarial multidecremental. Mas o artigo não permite inferências 
sobre aspectos distributivos.

Desta maneira, fica claro que existe uma dicotomia, ao menos na literatura 
nacional, sobre aspectos distributivos. Quando apenas aposentadorias são 
analisadas, há evidências de que o RGPS é progressivo, seja por meio do emprego 
da metodologia dos indivíduos representativos (Giambiagi e Afonso, 2009), dos 
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microdados de registros administrativos (Afonso, 2016) ou dos microdados de 
pesquisas amostrais (Fernandes et al., 2019). Entretanto, com base nos textos 
listados na parte inicial desta seção, não parece haver algum consenso na literatura, 
ou evidências conclusivas sobre a adequação das pensões, ou mesmo de sua relação 
com os benefícios de aposentadoria. Em outras palavras, não parece haver consenso 
se o RGPS continua exibindo características distributivas quando as pensões por 
morte são incorporadas à análise, somando-se às aposentadorias. Esta é exatamente 
a lacuna que se deseja explorar neste artigo. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta seção, é apresentada a metodologia do artigo. Na parte inicial, são descritos 
os bancos de dados empregados, originados dos registros administrativos do RGPS. 
Na sequência, são apresentados os procedimentos realizados para tratamento dos 
dados brutos, até a obtenção da base final. Todos os procedimentos foram realizados 
no software Stata 12.1.

3.1 Bancos de dados originais: microdados dos registros administrativos

Os microdados dos registros administrativos foram obtidos por meio de uma 
solicitação ao então Ministério da Previdência Social (MPS), transformado em 
2016 na Secretaria de Previdência, vinculada ao Ministério da Fazenda. Em 2019, 
passou a fazer parte do Ministério da Economia. Os dados são compostos por três 
blocos, conforme a seguir.

3.1.1 Banco de remunerações

Foram fornecidos dez arquivos em formato txt, cada um com as informações 
referentes a uma coorte de nascimento. A primeira coorte compreende os nascidos 
de 1o de janeiro de 1930 a 31 de dezembro de 1934; a segunda, de 1o de janeiro de  
1935 a 31 de dezembro de 1939; e assim, sucessivamente, até 31 de dezembro 
de 1979. Para cada coorte, o MPS realizou uma extração aleatória com base no 
cadastro de pessoa física do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 
com 5 mil indivíduos distintos. Como o primeiro arquivo tinha um problema 
em um registro, obteve-se um total de 49.999 indivíduos. Estes componentes 
foram identificados por um numerador sequencial, iniciado em 00001. Desta 
forma, preservou-se o sigilo das informações individuais, pois não havia nenhum 
identificador como o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou o Número 
de Identificação do Trabalhador (NIT).

As informações de cada indivíduo foram coletadas com periodicidade mensal 
entre 1980 e 2011. Entretanto, como as informações referentes aos dois primeiros 
anos eram bastante incompletas, optou-se por não as utilizar. Desta forma, para 
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cada pessoa, há informações por trinta anos, de 1982 a 2011, o que representa 
uma parcela significativa da vida ativa e do período de inatividade. Como há dez 
coortes, cada uma é captada em um momento diferente do seu ciclo de vida. 
Diferentemente do esperado, a base não veio no formato de um painel usual. 
As informações referentes às remunerações foram fornecidas nas colunas de cada 
arquivo. As variáveis que constam na base são:

• identificador do indivíduo;

• data de nascimento;

• sexo;

• data de óbito;

• escolaridade; e

• remuneração, em múltiplos do salário mínimo (SM) nominal vigente.

3.1.2 Banco de benefícios

São dez arquivos em formato txt, cada um com as informações referentes às coortes 
descritas na subseção 3.1.1. Diferentemente do planejado, nestes arquivos deveria 
haver apenas aposentadorias, mas havia outras espécies de benefícios, como auxílios 
e até mesmo pensões. Portanto, deve ficar claro que, deste ponto em diante, ao se 
usar o termo benefício, está se referindo a todos os elementos da relação a seguir, 
já separados em nove categorias:

• aposentadoria por idade;

• aposentadoria por invalidez;

• aposentadoria por tempo de contribuição;

• auxílio;

• benefício acidentário;

• benefício assistencial;

• encargos previdenciários da União (EPU);

• espécie diversa; e

• pensão por morte.

As variáveis originais deste banco eram as seguintes:

• identificador do indivíduo;

• espécie do benefício;
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• data de início do benefício (DIB) – se existir;

• data de cessação do benefício (DCB) – se existir;

• valor do benefício na DIB, em múltiplos do SM nominal vigente; e

• valor nominal do benefício na DIB.

3.1.3 Banco de pensões

Também foram fornecidos dez arquivos em formato txt, com as informações 
referentes às dez coortes, com as seguintes variáveis:

• identificador do indivíduo;

• espécie do benefício de pensão;

• DIB – se existir;

• DCB – se existir;

• valor do benefício na DIB, em múltiplos do SM nominal vigente; e

• valor nominal da pensão na DIB.

As espécies de pensões são separadas em categorias:

• auxílio;

• benefício acidentário;

• EPU; e

• pensão por morte.

Note-se que as informações dos benefícios e das pensões se referem a um único 
instante, à DIB, sendo, portanto, uma cross-section, diferentemente do arquivo de 
remunerações, que é um painel desbalanceado. As remunerações são informações 
sobre fluxos de renda; já para os benefícios e as pensões, as informações se referem 
aos valores concedidos e emitidos.

3.2 Tratamento dos dados dos bancos 

A princípio, solicitou-se que a extração houvesse sido feita a partir das pensões. 
Desta forma, seria possível fazer a conexão entre as informações dos três blocos, 
voltando-se no tempo. Isto é, para todas as pensões, seria possível encontrar o 
benefício que lhes deu origem e, a partir daí, reconstituir o fluxo de rendimentos 
e contribuições ao RGPS. Entretanto, isso não ocorreu. No arquivo de benefícios, 
havia 25.525 indivíduos (e benefícios únicos) e, no de pensões, 2.582 registros. 
Esta limitação reduziu o número indivíduos para os quais foi possível fazer a ligação 
remunerações-benefícios-pensões.
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Uma vez feita a leitura inicial dos dez arquivos de cada bloco, foi realizado um 
procedimento de merge (junção horizontal dos bancos). Assim, foi possível ter, para 
cada indivíduo do banco, o fluxo de renda e as demais informações dos bancos de 
benefícios e de pensões. Todos os valores monetários foram atualizados para moeda 
em constante, em valores de dezembro de 2011, último ano para o qual se dispõe de 
informações completas em todos os bancos. Para isso, foi empregado o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC). Finalmente, foram feitos ajustes marginais de forma 
a eliminar registros que tinham informações inconsistentes, como duração de benefícios 
e pensões negativas. O banco de dados resultante continha 19.196.544 registros.

4 RESULTADOS

Nesta seção, são reportados as estatísticas descritivas básicas e os principais resultados 
da pesquisa exploratória aqui elaborada.

4.1 Estatísticas descritivas iniciais

Após o processo de limpeza e manipulação das variáveis dos arquivos originais, 
restaram, no banco de dados, 49.986 indivíduos, divididos igualmente entre as dez 
coortes, conforme apresentado na tabela 1. Note-se que a perda de registros nesta 
etapa foi mínima (somente catorze pessoas), o que é um indicador da qualidade dos 
dados no que se refere às características em estudo. Os 26.113 homens representam 
52,2% do total, e as mulheres, os 47,8% restantes. A participação feminina cresce 
quase monotonicamente, passando de 46,0%, na geração mais antiga, para 49,6%, 
no grupo mais jovem. Este fato é condizente com a maior inserção das mulheres no 
mercado de trabalho, fato bem documento na literatura de economia do trabalho.

TABELA 1
Número de indivíduos por coorte de nascimento e gênero

Coorte
Homens Mulheres

Total
Número Porcentagem Número Porcentagem

1930-1934 2.698 54,0 2.297 46,0 4.995

1935-1939 2.691 53,8 2.308 46,2 4.999

1940-1944 2.680 53,6 2.317 46,4 4.997

1945-1949 2.698 54,0 2.301 46,0 4.999

1950-1954 2.628 52,6 2.371 47,4 4.999

1955-1959 2.577 51,6 2.422 48,4 4.999

1960-1964 2.514 50,3 2.486 49,7 5.000

1965-1969 2.596 51,9 2.403 48,1 4.999

1970-1974 2.510 50,2 2.489 49,8 4.999

1975-1979 2.521 50,4 2.479 49,6 5.000

Total 26.113 52,2 23.873 47,8 49.986

Elaboração do autor.
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Na tabela 2, são apresentados os dados sobre o nível educacional dos indivíduos 
da base. As informações originais foram recodificadas em uma variável categórica, 
com quatro grupos. No grupo 0, estão incluídos aqueles em que não há informação; 
no grupo 1, os indivíduos que completaram no máximo o ensino fundamental; no  
grupo 2, aqueles com o ensino médio completo; e, no grupo 3, todos que pelo 
menos iniciaram o ensino superior. Chama a atenção que, para quase 61%, não 
há informação sobre a escolaridade. Como era esperado, esta proporção é máxima 
para a primeira coorte (77%). O mínimo é verificado para a geração nascida entre 
1945 e 1949. Para as gerações mais novas, os valores são ligeiramente superiores, 
voltando a crescer para a geração mais nova (76%). 

Isso ocorre porque essa informação era coletada, ainda que não compulsoriamente, 
quando da filiação à previdência social. Não havia obrigatoriedade de atualização 
posterior. Neste caso, pode haver alguma forma de viés de seleção: como os indivíduos 
das gerações mais novas que fazem parte do banco de dados são justamente aqueles 
que se inseriram precocemente na vida laboral, seus registros educacionais deixam a 
desejar. Deve ser apontado que tal informação é de pouca valia para o órgão público 
responsável pela coleta das contribuições e pelo pagamento dos benefícios. Este é 
um aspecto em que as pesquisas domiciliares apresentam qualidade mais elevada.

TABELA 2
Número de indivíduos por grupo educacional e gênero 

Grupo educacional
Homens Mulheres

Total
Número Porcentagem Número Porcentagem

0 15.580 59,7 14.764 61,8 30.344

1 6.999 26,8 5.468 22,9 12.467

2 2.749 10,5 2.739 11,5 5.488

3 785 3,0 902 3,8 1.687

Total 26.113 100,0 23.873 100,0 49.986

Elaboração do autor.

No período 1982-2011, houve a morte de 843 mulheres e de 1.539 homens 
que compõem a base. No primeiro caso, a idade média de falecimento foi de 65,5 
anos e, no segundo, de 62,1 anos. Estes valores não podem ser interpretados como 
uma medida da expectativa de vida. Lembre-se que, para cada coorte, tem-se uma 
distribuição truncada, pois não há o acompanhamento devido ao longo do tempo, 
conforme seria necessário. 

Na sequência, apresentam-se as tabulações referentes às variáveis monetárias. 
Dois pontos devem ser ressaltados de antemão. O primeiro é que, por se tratarem 
de dados reais, efetivamente verificados, fica clara a distorção nos valores (mesmo 
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corrigidos pela inflação) gerada pelo período de hiperinflação, que vai de 1982 
a 1994, particularmente quando o foco da atenção é o período, e não a coorte.  
O segundo é que tais distorções seriam impossíveis de serem captadas em modelos 
com agentes representativos ou em modelos de cross-section, em que o histórico (de 
contribuições e benefícios) é inferido com base em uma pesquisa que capta informações 
em um único momento. Portanto, pode-se considerar que este é um achado do 
trabalho, pois não se tem registro de outro texto que tenha reportado tais valores.

Na tabela 3, reportam-se os valores médios de renda por coorte e gênero. 
O primeiro ponto a ser ressaltado é que, com exceção das coortes 1940-1944 e 
1965-1969 – esta de forma bem mais discreta –, para os demais grupos etários, os 
rendimentos femininos aumentam, em proporção aos rendimentos dos homens, 
passando de 63,5% para mais de 95,0% para as nascidas de 1975 a 1979. Como 
o SM era de R$ 545,00 em 2011, a maior remuneração média verificada (coorte 
1945-1949) corresponde a pouco menos de 5,4 SM.

TABELA 3
Renda média por coorte e gênero

Coorte
Renda média1 Razão mulheres/

homens 
(%)Total Homens Mulheres

1930-1934 2.280 2.516 1.598 63,5

1935-1939 2.527 2.606 2.338 89,7

1940-1944 2.581 2.888 1.943 67,3

1945-1949 2.633 2.917 2.127 72,9

1950-1954 2.572 2.807 2.144 76,4

1955-1959 2.292 2.496 1.951 78,2

1960-1964 1.848 1.951 1.678 86,0

1965-1969 1.551 1.643 1.383 84,1

1970-1974 1.325 1.391 1.216 87,4

1975-1979 1.181 1.204 1.145 95,1

Total 1.977 2.140 1.683 78,6

Elaboração do autor.
Nota.: 1 Em reais de dezembro de 2011.

Embora esta aparente evolução seja positiva – visto que sinaliza uma redução 
no diferencial de remuneração por gênero –, deve ser interpretada de forma 
cuidadosa, pois há mais de uma explicação, não excludente ou concorrente. É 
possível que esta diminuição seja oriunda da redução na desigualdade entre os 
atributos ocupacionais (por exemplo, educação), conforme apontado por Arraes, 
Menezes e Simonassi (2014). Pode ser também que a redução seja influenciada por 
mudanças na responsabilidade de alocação do tempo para as tarefas domésticas 
(Erosa et al., 2017).
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Também não se pode negar a possibilidade de autosseleção: um processo de 
alteração nas preferências, com as mulheres direcionando-se para atividades com 
maior remuneração (Kirkeboen, Leuven e Mogstad, 2016). Este argumento encontra 
respaldo no tipo de dado analisado, que apresenta um retrato parcial do mercado 
de trabalho. Por definição, os registros administrativos contemplam apenas dados 
dos meses em que há contribuições à previdência, ou seja, o mercado formal de 
trabalho. Havendo deslocamento do setor informal para o formal, a renda média 
tende a aumentar, segundo Alfers, Lund e Moussié, (2017).

Concluindo a análise dos dados da tabela 3, os diferenciais entre as coortes 
devem ser originados principalmente de as informações terem sido captadas não 
em um mesmo período-calendário, mas, sim, em momentos distintos do ciclo de 
vida dos indivíduos e de sua inserção distinta no mercado de trabalho. Por exemplo, 
os membros da coorte 1975-1979 eram muito jovens no período analisado, tanto 
que sua primeira remuneração é verificada para o ano de 1987. O mais velho destes 
indivíduos tinha 36 anos em 2011, antes de o rendimento atingir seu valor máximo. 

Por sua vez, para a coorte mais idosa, o argumento é o oposto. Em 1982, o 
membro mais jovem tinha 52 anos. Essa é a idade média que as pessoas obtêm a 
aposentadoria por tempo de contribuição. Como esta é associada a rendimentos 
mais elevados (Afonso, 2016), aqueles que permanecem no mercado de trabalho 
no restante do período, aposentando-se mais tarde (possivelmente por idade), são 
justamente os trabalhadores de menor remuneração, o que reduz a média desse 
grupo. Desta forma, parece razoável o resultado verificado de que a geração com 
renda média mais elevada seja aquela nascida entre 1945 e 1949: ela nem é tão jovem 
para não ter acumulado muito tempo de experiência no mercado de trabalho, nem 
tão idosa para sofrer do problema da autosseleção dos indivíduos mais qualificados.

Entretanto, quando a análise é feita por período e não por coorte, os resultados 
não parecem apontar exatamente na mesma direção, de redução na desigualdade. 
Na tabela 4, são apresentadas informações sobre a renda média mensal real, para 
cada ano do período analisado. Novamente deve-se fazer a ressalva sobre a cautela 
com que estes dados devem ser entendidos. 

Em primeiro lugar, ficam claras as distorções oriundas do período de alta 
inflação. De 1982 a 1994, são verificadas variações muito altas, particularmente 
neste último ano, em 1986, 1987 e 1990. Não por acaso, são anos de adoção de 
medidas anti-inflacionárias mais fortes (planos Cruzado, Bresser e Collor I) que 
não tiveram sucesso, com exceção do Plano Real em 1994. Dado este fato, é mais 
segura a interpretação do período 1995-2011, com moeda estável. Em segundo 
lugar, como estes valores foram obtidos por um processo de amostragem, eles podem 
ser compreendidos como sendo significativos para o rendimento médio, mas nada 
se pode afirmar sobre o número de contribuintes, ou a sua massa de rendimentos.
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TABELA 4
Renda média por ano e gênero (1982-2011)

Ano

Homens Mulheres
Razão

homem/mulher (%)Renda1 (R$)
Taxa de crescimento 

(% a.a.)
Renda1 (R$)

Taxa de crescimento 
(% a.a.)

1982 2.442 - 1.578 - 64,6

1983 2.185 -10,5 1.468 -7,0 67,2

1984 2.021 -7,5 1.327 -9,6 65,7

1985 2.045 1,2 1.386 4,4 67,8

1986 2.763 35,2 1.855 33,8 67,1

1987 3.332 20,6 2.764 49,0 82,9

1988 3.474 4,3 2.331 -15,7 67,1

1989 3.290 -5,3 2.234 -4,2 67,9

1990 1.948 -40,8 1.460 -34,6 74,9

1991 1.749 -10,2 1.346 -7,8 77,0

1992 1.754 0,3 1.241 -7,8 70,7

1993 1.917 9,3 1.402 13,0 73,1

1994 2.798 45,9 4.592 227,6 164,1

1995 1.917 -31,5 1.430 -68,9 74,6

1996 1.923 0,3 1.515 6,0 78,8

1997 1.942 1,0 1.567 3,4 80,7

1998 1.940 -0,1 1.596 1,8 82,3

1999 1.725 -11,1 1.349 -15,4 78,2

2000 1.727 0,2 1.358 0,6 78,6

2001 1.767 2,3 1.368 0,7 77,4

2002 1.726 -2,3 1.348 -1,5 78,1

2003 1.640 -5,0 1.272 -5,6 77,6

2004 1.696 3,4 1.335 5,0 78,7

2005 1.756 3,6 1.367 2,4 77,9

2006 1.826 4,0 1.421 3,9 77,8

2007 1.891 3,5 1.478 4,0 78,2

2008 1.945 2,9 1.497 1,3 77,0

2009 2.031 4,4 1.558 4,1 76,7

2010 2.057 1,3 1.612 3,5 78,4

2011 2.142 4,1 1.645 2,1 76,8

Total 2.140 4,1 1.683 4,4 78,6

Variação 1995-2011 11,7 15,1

Variação 1995-2003 -14,5 -11,0

Variação 2003-2011 30,6 29,3

Elaboração do autor.
Nota.: 1 Em reais de dezembro de 2011.
Obs.: a.a. = ao ano.
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Chama a atenção a expressiva redução na renda real dos contribuintes 
verificada em 1999, ano em que ocorreu a maxidesvalorização do real. Destaca-se 
ainda que esta queda foi mais aguda para mulheres (15,4%) do que para homens 
(11,1%), o que fez com que a relação de rendimentos retrocedesse mais de 4 pontos 
percentuais. Os dados da tabela 4 permitem dividir o período pós-estabilização 
em duas partes, bastante distintas. 

A primeira parte vai de 1995 a 2003 e mostra mais do que estagnação, 
redução na renda real, com destaque negativo para 2002 e 2003, anos em que 
houve elevação da inflação, assim como havia ocorrido em 1999. Fica mais uma vez 
evidenciado como a inflação é danosa ao poder de compra real dos trabalhadores. 
A segunda parte, iniciada em 2004, mostra crescimento contínuo da renda dos 
contribuintes, com aumento acumulado da ordem de 30% para homens e mulheres. 
Surpreendentemente, este crescimento não é afetado pela queda de 0,11% verificada 
para o PIB em 2009.

Ao se atentar para a relação de rendimentos entre mulheres e homens, os 
dados são bem menos claros do que aqueles mostrados na tabela 3. A explicação 
talvez seja um efeito-composição. Embora a desigualdade tenha se reduzido para as 
coortes mais novas (as quatro gerações mais novas ainda não haviam completado sua 
inserção no mercado de trabalho), estas ainda não são tão expressivas em relação ao 
total de trabalhadores, o que reduz o efeito da alteração verificada para as coortes.

Estas tabulações trazem evidências relevantes que os dados dos registros 
administrativos permitem visualizar características (particularmente no que se refere 
à remuneração) as quais os dados em cross-section oriundos de pesquisas domiciliares 
não conseguem captar. Mesmo as distorções e grandes variações verificadas para 
os anos anteriores a 1995 devem ser entendidas como uma caraterística de dados 
originados de períodos de inflação elevada e em que houve mais de uma troca 
de moeda.

4.2 Por quanto tempo são pagos os benefícios?

Conforme apontado anteriormente, uma das linhas mais interessantes de trabalhos 
sobre previdência tem abordado os aspectos distributivos. Uma informação 
fundamental para que tais características possam ser avaliadas é o tempo de duração 
dos benefícios. Isso somente pode ser feito de forma efetiva com o emprego dos 
registros administrativos. Caso isso não seja possível, podem ser necessárias hipóteses 
heroicas, cuja adoção pode implicar simplificações exageradas.

Com base neste quadro, é feita a exploração das informações disponíveis na 
base de dados sobre a duração dos benefícios e das pensões. O caminho é reduzir 
o banco da estrutura de painel original para um arranjo em que seja mantido um 
único registro por indivíduo, retendo-se as informações invariáveis no tempo. 
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No banco de dados, o elemento inicial, do qual deriva-se toda a análise 
posterior, é a concessão de um benefício. De forma esquemática, podem ocorrer 
situações para o conjunto de benefícios, conforme a seguir.

1) Há uma DIB, mas não há uma DCB. Ou seja, o benefício continua 
sendo pago durante o período analisado, pois não houve nenhum 
fato que interrompesse o seu pagamento. Por este motivo, não se 
conhece o período total de pagamento, dado que se tem uma amostra 
truncada à direita. A princípio, não é possível precisar a duração da 
pensão, visto que seu fato finalizador (a existência de DCB) não 
está definido.

2) Há uma DIB e uma DCB. Neste caso, é possível calcular o número de 
anos em que este benefício fez parte do grupo de concedidos, ou seja, 
tem-se sua duração, pois sabem-se as datas de entrada e de saída do 
estoque de benefícios emitidos. Excluindo-se os casos de cessação por 
questões administrativas ou outras alternativas, há duas possibilidades:

a) não há informação sobre geração de pensão oriunda do benefício. 
Nesta situação, o fluxo de pagamentos ao segurado está finalizado 
e tem-se a duração completa do benefício para cada indivíduo que 
faz parte da base; e

b) há a geração de uma pensão associada ao benefício. Novamente, este 
caso, divide-se em dois, análogo aos anteriores:

• não havendo a DCB da pensão, não é possível calcular sua 
duração; e

• havendo a DCB da pensão, calcula-se sua duração. Esta é a única 
possibilidade em que é possível computar a duração do fluxo 
combinado benefício mais pensão.

Uma vez feita esta categorização, na tabela 5, são apresentados as quantidades 
e os valores médios de todos os benefícios concedidos para os quais há informações 
completas sobre a DIB e o valor. Manteve-se, na tabela 5, a classificação adotada 
pelo MPS para os benefícios.

Os dados da terceira e da quarta colunas referem-se ao total de 17.764 
benefícios da amostra. A quarta e a quinta colunas trazem as mesmas variáveis, mas 
somente para os 7.432 benefícios que foram cessados, ou seja, aqueles para os quais 
há DIB e DCB. Neste caso, e somente neste caso, é possível calcular sua duração 
média, cujos valores aparecem na sexta coluna. Finalizando, as duas últimas colunas 
contêm os dados dos 10.419 benefícios não cessados. Como estes benefícios ainda 
estão sendo pagos, não é possível calcular sua duração média. 
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Pode ser verificado que há grande número de auxílios, pois estes têm, por natureza, 
duração limitada, diferentemente dos outros benefícios de caráter previdenciário. 
Este fato fica mais evidente pela proporção mais elevada de cessados em relação 
aos demais elementos da tabela e também pela reduzida duração média, inferior a 
oito meses. Como era esperado, o valor médio das aposentadorias por tempo de 
contribuição é mais elevado que os demais benefícios, uma vez que estão associadas 
a um histórico de rendimentos mais elevados. Alguns benefícios têm valores médios 
inferiores ao SM da época (R$ 545). Isso se deve à política de incrementos reais do 
SM a partir da segunda metade da década de 1990. Ou seja, quando o benefício 
foi concedido, ele tinha valor igual ao piso previdenciário. Como este aumentou 
mais do que a inflação, o valor do benefício fica inferior ao SM.

TABELA 5
Número, valor médio1 e duração2 dos benefícios concedidos

Benefício

Grupo

Total Cessados Não cessados

Número Valor Número Valor Duração Número Valor

Aposentadoria por idade 4.582 485 792 409 9,21 3.785 501

Aposentadoria por invalidez 1.482 671 496 588 9,37 986 712

Aposentadoria por tempo de contribuição 2.255 1.368 406 1.311 12,85 1.850 1.381

Auxílio 3.404 865 3.234 864 0,65 168 873

Benefício acidentário 727 881 570 911 1,37 158 771

Benefício assistencial 1.911 421 521 372 5,34 1.391 440

EPU 2 969 - - - 2 969

Espécie diversa 957 565 957 566 0,41 - -

Pensão por morte 2.444 713 367 588 10,92 2.082 734

Total 17.764 731 7.342 737 3,70 10.419 726

Elaboração do autor.
Notas.: 1 Em reais de dezembro de 2011.

2 Em anos.

A informação que se imagina ser realmente original na tabela 5 é a duração 
média dos pagamentos, em particular para os três primeiros benefícios. Aposentadorias 
por idade, invalidez e tempo de contribuição são pagas em média por 9,21; 9,37; e 
12,85 anos, respectivamente. Um exercício interessante pode ser feito multiplicando 
os treze pagamentos anuais pelo valor do benefício e pela duração média. Com 
isto, é possível quantificar o valor total recebido para cada benefício. Este também 
pode ser entendido como uma proxy da propriedade distributiva do RGPS, visto 
que os perfis dos beneficiários são diferentes. Os dados da tabela 6 mostram que 
aqueles que se aposentam por idade devem receber pouco mais de 22% do que 
obtêm aqueles que se aposentam por tempo de contribuição. Para as aposentadorias 
por invalidez, a relação é próxima de um terço.
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TABELA 6
Valor total recebido por benefício 

Benefício Valor

Aposentadoria por idade 48.949

Aposentadoria por invalidez 71.641

Aposentadoria por tempo de contribuição 219.081

Média 113.224

Elaboração do autor.
Obs.: Em reais de dezembro de 2011.

A seguir, estes dados são apresentados por outra ótica. Na tabela 7, somente 
para os benefícios de aposentadoria cessados (ou seja, similares àqueles das quarta, 
quinta e sexta colunas da tabela 5), estão os dados segregados por coorte. Fica 
evidente que há um efeito-composição. Quanto mais antiga a coorte, mais longo 
é o período abarcado nos dados da amostra, e mais representativa é a distribuição 
dos benefícios. Quanto mais nova, menor a parcela de benefícios por idade e maior 
a proporção dos benefícios de invalidez.

Possivelmente, a informação mais importante é que há um aumento claro 
nos valores das aposentadorias por tempo de contribuição ao longo do tempo. Ou 
seja, não parece haver evidências de alguma forma de windfall para as gerações mais 
antigas, conforme reportado por Liebman (2002) e Bommier et al. (2010) para 
os Estados Unidos. Pelo contrário, há alguma evidência de que o RGPS tenha se 
tornado mais generoso ao longo do tempo.

TABELA 7
Número, valor médio1 e duração das aposentadorias cessadas2

Coorte Aposentadoria Número Valor Duração

1930-1934

Aposentadoria por idade 337 404 11,65

Aposentadoria por invalidez 113 504 12,86

Aposentadoria por tempo de contribuição 127 1.251 16,61

Total 577 610 12,98

1935-1939

Aposentadoria por idade 254 379 8,89

Aposentadoria por invalidez 120 528 10,40

Aposentadoria por tempo de contribuição 121 1.308 13,72

Total 495 642 10,43

1940-1944

Aposentadoria por idade 131 434 6,17

Aposentadoria por invalidez 92 519 8,51

Aposentadoria por tempo de contribuição 72 1.196 10,83

Total 295 646 8,04

(Continua)
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Coorte Aposentadoria Número Valor Duração

1945-1949

Aposentadoria por idade 55 494 4,69

Aposentadoria por invalidez 68 664 7,38

Aposentadoria por tempo de contribuição 50 1.379 8,82

Total 173 817 6,94

1950-1954

Aposentadoria por idade 14 500 2,71

Aposentadoria por invalidez 38 802 7,59

Aposentadoria por tempo de contribuição 24 1.576 6,82

Total 76 991 6,45

1955-1959

Aposentadoria por idade 1 557 2,32

Aposentadoria por invalidez 26 853 5,92

Aposentadoria por tempo de contribuição 10 1.801 4,63

Total 37 1.101 5,47

1960-1964
Aposentadoria por invalidez 27 703 5,59

Total 27 703 5,59

1965-1969

Aposentadoria por invalidez 4 677 7,86

Aposentadoria por tempo de contribuição 1 2.020 10,58

Total 5 945 8,40

1970-1974

Aposentadoria por invalidez 7 523 5,45

Aposentadoria por tempo de contribuição 1 2.301 7,68

Total 8 745 5,73

1975-1979
Aposentadoria por invalidez 1 498 4,54

Total 1 498 4,54

Elaboração do autor.
Notas.: 1 Em reais de dezembro de 2011.

2 Em anos.

4.3 Por quanto tempo são pagas as pensões?

Uma vez apresentados os resultados para os benefícios, faz-se análise similar para as 
pensões. A tabela 8 mostra as estatísticas descritivas para as pensões, separadas em três 
categorias: i) o total; ii) somente aquelas que foram cessadas; e iii) as não cessadas. 
Como se pode notar, o número de registros é reduzido, devido principalmente 
às características da amostra original, conforme mencionado previamente. Desta 
forma, parece mais cauteloso focar a atenção somente para as pensões por morte, 
cuja proporção é mais elevada em relação às demais rubricas. 

A pensões cessadas tiveram duração média de 5,14 anos. O valor médio de 
R$ 820 verificado para o total é superior aos R$ 663 para as cessadas. Como estas 
devem ser oriundas de concessões mais antigas, parece ser mais uma evidência de 

(Continuação)
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que o valor médio dos benefícios tem aumentado ao longo do tempo. E como 
o pagamento de pensões envolve um período muito grande do ciclo de vida, a 
proporção das não cessadas é de quase 89% do total.

Desta forma, há dois grupos, de características distintas. As pensões cessadas 
têm valor menor e são mais antigas. As pensões não cessadas são mais novas e têm 
valor mais elevado. Assim, parece razoável inferir que, se houvesse um período 
maior de observação, seriam observadas mais pensões cessadas e o seu valor seria 
mais elevado.

TABELA 8
Número, valor médio1 e duração das pensões concedidas2

Benefício

Grupo

Total Cessadas Não cessadas

Número Valor Número Valor Duração Número Valor

Auxílio 5 561 4 487 4,35 1 857

Benefício acidentário 3 879 1 413 10,91 2 1.112

Pensão por morte 1.225 820 135 663 5,14 1.090 839

Total 1.233 819 140 656 5,16 1.093 840

Elaboração do autor.
Notas.: 1 Em reais de dezembro de 2011.

2 Em anos.

4.4 Soma dos períodos de pagamento e dos valores dos benefícios e das pensões

Nesta subseção, é apresentado um exercício final, que se supõe original na literatura 
nacional, com o emprego de microdados. É realizada a soma dos períodos médios 
de pagamento dos benefícios cessados com as pensões por morte cessadas, que 
destes se originaram. Este recorte se justifica porque estes grupos são os únicos para 
os quais se têm as informações completas sobre a DIB e a DCB. Em particular, 
foram escolhidas apenas as pensões por morte porque estas são preponderantes 
em relação ao total das pensões, além de serem a rubrica em que a relação com o 
benefício de origem é mais clara. 

Na tabela 9, são apresentados os valores e as durações médias dos três tipos 
de aposentadoria (por idade, por invalidez e por tempo de contribuição) e das 
pensões por morte delas originadas. Foram excluídas as outras espécies de benefícios 
(auxílios, benefícios acidentários e espécies diversas), por não se tratarem de benefícios 
programáveis. Também são mostrados os períodos somados de recebimento (pensões 
mais benefícios), bem como a soma dos valores recebidos pelo grupo familiar no 
período analisado, calculada da mesma maneira apresentada na tabela 6.
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TABELA 9
Valores de aposentadorias e pensões por morte1, recebimento total e duração do 
pagamento dos benefícios2

Benefício original
Aposentadoria Pensão por morte Soma

Número Valor Duração Valor Duração Duração Valor

Aposentadoria por idade 55 450 7,25 551 3,89 11,13 70.274

Aposentadoria por invalidez 29 571 6,21 623 6,75 12,97 100.830

Aposentadoria por tempo de contribuição 25 909 13,53 988 3,56 17,09 205.632

Total 109 588 8,41 671 4,57 12,99 125.579

Elaboração do autor.
Notas.: 1 Em reais de dezembro de 2011.

2 Em anos.

Na primeira linha dos resultados da tabela 9, apresentam-se os valores 
referentes às 55 aposentadorias por idade, cujo valor médio era de R$ 450, e 
foram recebidas por 7,25 anos. Estas deram origem à igual número de pensões 
por morte, de valor médio de R$ 551, recebidas por 3,89 anos. Desta forma, a 
soma dos períodos resultou em 11,13 anos. O valor somado do recebimento de 
pensões e aposentadorias foi de R$ 70.274. Para as aposentadorias por invalidez, 
a soma é de R$ 100.830 e, para as aposentadorias por tempo de contribuição, o 
valor é de R$ 205.632.

Estes valores devem ser comparados com aqueles reportados na tabela 6. 
Quando se somam as pensões, como realizado nesta seção, os benefícios originados 
de aposentadorias por idade passam de R$ 48.949 para R$ 70.274, o que representa 
um incremento da ordem de 44%. Para as aposentadorias por invalidez, o aumento 
é de 41%. Já para as aposentadorias por tempo de contribuição, há uma inesperada 
redução de 6%. A explicação para isso é que, apesar de o tempo de recebimento 
nos dois casos ser similar (12,85 diante de 13,53 anos), o valor médio da tabela 5 é 
mais elevado (R$ 1.311 versus R$ 909). Isto é uma evidência de que há algum viés 
resultante do corte necessário para gerar os resultados da tabela 9, o que novamente 
demanda cautela na interpretação dos resultados. 

Houve uma redução grande no número de observações, a partir da base original, 
e certamente os indivíduos com pensão com DCB têm características distintas 
da amostra empregada neste estudo. Com exceção do caso das aposentadorias 
por tempo de contribuição, estes incrementos percentuais têm a mesma ordem 
de grandeza reportada por Leimer (2003) para os Estados Unidos, um dos raros 
trabalhos que faz análise similar àquela realizada neste artigo.

Mas, em contrapartida, analisando os três tipos de aposentadoria em conjunto, 
as aposentadorias por idade e por invalidez tiveram inegável aumento. Como estas 
estão associadas a fluxos de rendimentos e contribuições menores, então pode-se 
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inferir que o caráter distributivo dos benefícios contributivos do RGPS, ao se 
somar o benefício de pensão por morte, parece ter se ampliado. Isto ocorre porque 
o recebimento da pensão não está condicionado ao pagamento de contribuições 
adicionais (Brown e Ip, 2000), ou a qualquer redução no valor da aposentadoria.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho abordou o tema dos aspectos distributivos dos sistemas previdenciários. 
Foi empregada uma base de dados original, com os microdados dos registros 
administrativos de 49.999 trabalhadores. Visando analisar as características de 
progressividade do RGPS, foi incorporado o período de recebimento das pensões, 
além das aposentadorias. Com isso, foi possível calcular o fluxo de recebimento 
dos benefícios previdenciários do indivíduo e de seu grupo familiar. Os registros 
administrativos permitiram obter um retrato mais preciso e pouco explorado das 
características dos contribuintes e dos beneficiários do RGPS. 

Para análise dos aspectos distributivos, fez-se a ligação dos fluxos das pensões, 
dos benefícios e das remunerações. Para cada rubrica, verificou-se se o pagamento 
ainda continuava feito, ou se já havia sido cessado, ou seja, com início e fim do 
fluxo de pagamentos. Foram identificados 17.764 benefícios concedidos, com 
valor médio de R$ 731. Deste grupo, 7.342 benefícios já haviam sido cessados, 
sendo duração e valor médios de 3,70 anos e R$ 737. Haviam sido cessados 406 
aposentadorias por contribuição, 409 por invalidez e 792 por idade. Seus valores 
médios eram de R$ 1.311, R$ 588 e R$ 409. Suas durações médias calculadas 
foram, respectivamente, de 12,85; 9,37; e 9,21 anos. Com base nestes dados, 
foram calculados os dados de recebimento de benefícios ao longo da vida toda. 
Para as aposentadorias por tempo de contribuição, foi encontrado valor superior a 
R$ 219 mil; para as aposentadorias invalidez, R$ 71 mil; e para as aposentadorias 
por idade, cerca de R$ 49 mil.

Na sequência, fez-se procedimento similar para as pensões, encontrando-se 
duração média de 5,14 anos para as pensões, com valor de R$ 663. Na parte final 
deste estudo, foram incorporadas as pensões aos benefícios cessados. Esta é única 
maneira de se obter o total pago à unidade familiar, e não somente ao indivíduo, 
a partir do seu fluxo de rendimentos. Somando os valores das aposentadorias por 
idade com as pensões delas originadas, a duração média é de 11,13 anos, com 
valor total superior a R$ 70 mil. Para as aposentadorias por invalidez, os valores 
respectivos são 12,97 anos e R$ 101 mil. Para as aposentadorias por tempo de 
contribuição, R$ 17,09 anos e R$ 206 mil. Em particular, os dados da tabela 9 
mostram que o incremento, em termos proporcionais, é mais elevado para as 
aposentadorias por idade.
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Em seu conjunto, estes dados permitem algumas conclusões sobre os aspectos 
distributivos do RGPS. De forma geral, encontram-se evidências de que o sistema 
tem se tornado mais generoso para as gerações mais novas, o que vai de encontro 
às evidências de windfall, verificadas para caso dos Estados Unidos para Bommier 
et al. (2010) e Liebman (2002). Evidências de progressividade foram reportadas 
também por Afonso (2016) para o Brasil; Forteza (2015) para a Argentina, o Brasil 
e o Uruguai; e por Schröder (2012) para a Alemanha.

O resultado final, dado pela incorporação das pensões, com a extensão do 
período de recebimentos, sem que haja elevação do período contributivo, mostra 
que o aumento é mais expressivo para as aposentadorias de valor mais baixo (por 
invalidez e por idade) do que para as aposentadorias por tempo de contribuição, 
de valor mais elevado. Isso significa que a incorporação das pensões é um elemento 
relevante para a análise dos aspectos distributivos. 

Neste artigo, o principal achado a ser destacado é que foram encontradas 
mais evidências da progressividade do RGPS, ainda que estas devam ser vistas com 
cautela, devido ao fato de o número de benefícios de pensão cessados ser pequeno. 
Possivelmente, estes achados também mostram a existência de redistribuição entre 
homens e mulheres, visto que as pensionistas são majoritariamente do sexo feminino. 
Note-se que este era um ponto que não havia, até onde se tem conhecimento, 
sido abordado na literatura nacional, com a técnica e os dados aqui empregados.

Estes resultados são distintos daqueles encontrados por Turner (1988) e Garrett 
(1995) para os Estados Unidos. Mas, aparentemente, esta característica tem se 
alterado, de acordo com Gustman, Steinmeier e Tabatabai (2013), que mostram 
incremento na progressividade do sistema previdenciário dos Estados Unidos. Uma 
conclusão importante é que deve ser dada muita atenção às pensões, não só para a 
análise dos aspectos distributivos, mas também no estudo dos impactos de reformas 
que afetem a concessão deste benefício, pois sua duração e os valores pagos podem 
ser bastante relevantes aos grupos familiares. Somente com o cômputo adequado 
de todo o fluxo de benefícios é possível conhecer as características redistributivas 
dos sistemas de previdência.

Por fim, os achados deste estudo mostram também a importância da utilização 
de registros administrativos como fonte básica de informação, conforme tem se 
notado na literatura internacional. Somente um volume elevado de microdados 
permite que sejam obtidos resultados desagregados por coorte, espécie de benefício, 
gênero e faixa de renda. É importante que trabalhos futuros também foquem 
no período contributivo, para que seja possível fazer o cálculo de indicadores 
previdenciários e para que possam ser obtidas mais evidências sobre a progressividade 
dos sistemas previdenciários.
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OS IMPACTOS DA MATERNIDADE SOBRE OS RESULTADOS 
SOCIOECONÔMICOS DE CURTO PRAZO  
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A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo, associado a inúmeros fatores econômicos, 
educacionais e comportamentais. Estudos no Brasil e em outros países apresentam a forte associação 
entre a idade em que a mulher tem seu primeiro filho e indicadores sociais e econômicos relativos 
aos seus resultados futuros. Nessa linha, este artigo analisa o impacto da presença de filho sobre os 
resultados econômicos e sociais de curto prazo das adolescentes brasileiras. Para tratar do problema 
de endogeneidade presente na relação entre filhos e resultados socioeconômicos, propõe-se o uso da 
ocorrência de natimortos para a construção do “contrafactual” de interesse. Há evidências de impactos 
negativos significativos desse evento sobre o desenvolvimento educacional da adolescente. Estima-se 
uma redução em 18,8 pontos percentuais (p.p.) da probabilidade de frequentar a escola e em 10 p.p. da 
probabilidade de a adolescente possuir pelo menos o ensino fundamental completo. Ademais, revela-se 
que a presença de filho reduz em 13,7 p.p as chances de a jovem participar do mercado de trabalho. 
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THE IMPACTS OF EARLY MOTHERHOOD ON THE SHORT-TERM 
SOCIOECONOMICS OUTCOMES OF BRAZILIANS ADOLESCENTS

Teenage pregnancy is a complex phenomenon associated with numerous economic, educational 
and behavioral aspects. Studies in Brazil and in others countries are concerned to present a strong 
association between the age at which women have their first child and the social and economic 
indicators relating to future results. In line with these studies, the objective of this research is to 
analyze the impact of early motherhood on the short-term economic results of Brazilian adolescents. 
To address the problem of endogeneity in the relationship between children and socioeconomic 
outcomes, this paper proposes the use of stillbirth for the construction of the counterfactual of 
interest. There are evidences of significant negatives impacts on the development of schooling. It is 
estimated a reduction by 18.8 percentage points of the probability of attending school and by 10 
percentage points in the probability of have complete at least the primary education. Furthermore, 
evidence shows that the presence of children also reduces in 13.7 p.p the chances of adolescents 
participate in the labor market. 
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1 INTRODUÇÃO

A ocorrência de gravidez na adolescência e os impactos desse tipo de gravidez na 
vida das mulheres podem ter efeitos de curto e de longo prazo. Entre os impactos 
analisados, existe a preocupação em se identificar e mensurar as consequências 
associadas aos resultados futuros da mulher utilizando indicadores econômicos 
e sociais. Existem análises que verificam as decisões das mulheres sobre nível de 
escolaridade após a gravidez e as decisões sobre a participação e a remuneração da 
mulher no mercado de trabalho.5

No Brasil, o evento é crescentemente estudado e explora principalmente 
as questões referentes à saúde da mãe e do filho. Em menor frequência, existem 
pesquisas sobre as consequências da maternidade na adolescência sobre os resultados 
socioeconômicos futuros da mulher.6 Assim, sabendo da importância dos jovens 
para o desenvolvimento econômico e social do país, devido às suas potencialidades 
em formação, dedicar maior atenção a esse tema é fundamental para entender 
certos arranjos familiares e sociais que se desenvolvem no país. 

A principal dificuldade encontrada pelas pesquisas sobre as consequências da 
maternidade na adolescência decorre da presença de endogeneidade da variável de 
fecundidade. Tal dificuldade pode ser separada em dois componentes: simultaneidade 
e omissão de variáveis. Por simultaneidade, tem-se que o evento da gravidez e 
os resultados futuros da mulher podem ser determinados simultaneamente, o 
que dificulta a determinação de causalidade. Por sua vez, no componente por 
omissão de variável, tem-se que as análises podem não considerar todas as variáveis 
correlacionadas com a gravidez. Assim, a simples comparação entre adolescentes 
que engravidaram com as demais adolescentes levaria a resultados enviesados, pois 
não se estaria lidando com as diferenças pré-existentes à gravidez e nem com a 
heterogeneidade individual não observada entre estes dois grupos de adolescentes 
(Chevalier e Viitanen, 2003).

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo investigar o impacto da gravidez 
na adolescência nos resultados socioeconômicos de curto prazo das mães utilizando 
uma metodologia para contornar as dificuldades impostas pela endogeneidade. 
Utilizou-se a ocorrência de “natimorto” para considerar a heterogeneidade não 
observada presente na amostra em estudo e focou-se nas adolescentes com 15 a 19 anos  
de idade. Especificamente, considerou-se a ocorrência de natimorto após o sétimo 
mês de gestação. A hipótese assumida neste trabalho é que as adolescentes que 
tiveram natimorto após o sétimo mês de gestação tinham a intenção de ter o bebê, 

5. Ver Hotz, McElroy e Sanders (2005); Fletcher e Wolfe (2009); Geronimus e Korenman (1992); Hoffman, Foster e 
Furstenberg Jr (1993); Ribar (1994); Chevalier e Viitanen (2003); e Klepinger, Lundberg e Plotnick (1999).
6. Narita e Diaz (2016) é um trabalho recente que analisa essa questão para o Brasil.
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assim como as adolescentes que de fato tiveram o bebê. Portanto, esse grupo de 
adolescentes que tiveram natimorto será o grupo de controle utilizado neste artigo.

Há duas observações importantes para serem destacadas sobre essa estratégia de 
se utilizar a ocorrência de natimortos entre adolescentes. A primeira é com relação 
ao trade-off entre validade interna e externa do exercício. O uso da ocorrência de 
natimortos fortalece a validade interna do exercício. Isso porque essa ocorrência 
é um evento exógeno, pelo menos condicional a algumas variáveis. No entanto, 
pelo fato de a ocorrência de natimorto ser um evento raro, sua validade externa 
pode ficar comprometida.

A segunda observação é com relação às estimativas dos impactos serem 
restritas apenas para o período de adolescência das mulheres. Nada garante que tais 
impactos, na hipótese de existirem, continuem a existir na idade mais adulta destas 
jovens. No entanto, se forem encontradas evidências da presença de defasagem 
educacional entre jovens com e sem filhos, entende-se que uma luz amarela foi 
acesa. De modo que é preciso a atenção de políticas públicas para a questão, dado 
que tal defasagem tem papel importante no desenvolvimento socioeconômico das 
famílias, em particular as de baixa renda. 

Além dessa introdução, este trabalho é composto por cinco seções. Na segunda 
seção, expõe-se a literatura que se debruçou sobre o problema de endogeneidade 
no evento de gravidez na adolescência. A terceira seção expõe os dados brasileiros 
recentes da fecundidade e da natimortalidade na adolescência e que servem de 
motivação para o desenvolvimento do trabalho. Em seguida, a quarta seção 
apresenta a metodologia empregada neste artigo. Na quinta seção, os resultados 
econométricos obtidos são apresentados e discutidos. Por fim, na sexta seção, 
apresentam-se as considerações finais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Esta seção tem como objetivo apresentar como a literatura lidou com o problema 
de endogeneidade ao analisar os impactos da gravidez na adolescência. As soluções 
utilizadas vão desde o uso da ocorrência de aborto ou gêmeos (experimentos naturais), 
até o uso de variáveis instrumentais. Trabalhos que contestaram os resultados até 
então encontrados de impactos negativos da gravidez na adolescência e adotaram tais 
soluções surgem a partir dos anos 1990. Este trabalho está alinhado a essa literatura, 
de modo que a exposição dela permitiu a comparação de estratégias de identificação 
e a sustentação da validade da estratégia do uso de ocorrência de natimorto.

Análises realizadas por Ribar (1994) indicaram a presença de endogeneidade 
no evento de gravidez na adolescência. O autor estimou um modelo de escolhas 
discretas simultâneas de fecundidade na adolescência e realização do ensino médio. 
Ribar defendeu após a interpretação dos seus resultados que programas de redução 



pesquisa e planejamento econômico | ppe | v. 51 | n. 1 | abr. 2021104

desse evento não podem por si mesmos aumentar o nível de escolaridade entre 
as jovens. Por outro lado, iniciativas que promovam a melhoria dos resultados 
educacionais para as jovens de hoje podem reduzir a gravidez na adolescência e 
aumentar a escolaridade das jovens das futuras gerações. Nesse estudo foi destacada 
a identificação de um conjunto de antecedentes comuns para o abandono escolar 
e a gravidez na adolescência.

Outro trabalho que expôs o problema de endogeneidade e apresentou uma 
estratégia para contornar tal problema foi o de Hotz, McElroy e Sanders (2005).7  
Esses autores questionaram as estimativas de trabalhos mais antigos que 
buscavam relacionar gravidez na adolescência e resultados futuros das mulheres.  
O argumento deles é que tais trabalhos não levaram em consideração os problemas 
de endogeneidade que caracterizam esse evento.

Hotz, McElroy e Sanders (2005) utilizam a ocorrência do aborto espontâneo, 
que permite o uso de uma estratégia de experimento natural. Eles comparam meninas 
que engravidaram e tiveram o filho com as meninas que engravidaram, sofreram 
um aborto natural e, consequentemente, não tiveram filho. As estimativas obtidas 
pelos autores mostraram que os impactos negativos verificados sobre a mulher 
estão mais relacionados com as circunstâncias de pobreza do que com a gravidez 
na adolescência. Isso porque postergar a maternidade não aumenta muito o nível 
de escolaridade da mulher, seus rendimentos futuros ou sua estrutura familiar.  
Ou seja, esse trabalho colocou dúvidas sobre a extensão e a natureza do evento 
gravidez na adolescência como um problema social nos Estados Unidos. Importante 
colocar, no entanto, que Fletcher e Wolfe (2009) também usam a ocorrência de 
aborto espontâneo para analisar o impacto da gravidez na adolescência e seus 
resultados indicam efeitos negativos da maternidade na adolescência em termos 
de menor renda anual de trabalho e menor nível de escolaridade.

Na mesma linha e período histórico está o estudo de Bronars e Grogger (1994). 
Esses autores, assim como Hotz, McElroy e Sanders (2005), também utilizaram 
um experimento natural, mas nesse caso é a ocorrência de gêmeos. Os autores 
comparam os resultados de mães que deram à luz gêmeos com as que tiveram um 
único filho. A ideia é que a ocorrência de gêmeos pode ser considerada um evento 
aleatório. No entanto, Bronars e Grogger (1994) encontraram resultados negativos 
associados à gravidez na adolescência. Ressaltou-se a diferença dos efeitos entre 
mulheres estadunidenses brancas e negras. Para as mulheres negras que tiveram 
uma gravidez não planejada, os impactos adversos foram maiores e mais persistentes 
ao longo da vida.

7. Embora a publicação desse artigo seja de 2005, suas primeiras versões como working paper datam de 1997.
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Existem também os métodos que se basearam em encontrar variáveis 
instrumentais. O desafio desses métodos foi encontrar variáveis apropriadas que não 
fossem relacionadas a características não observáveis, que afetassem os resultados 
socioeconômicos da jovem e que ao mesmo tempo pudessem explicar a fecundidade 
na adolescência. Os instrumentos mais comumente utilizados têm sido a idade de 
menarca da adolescente e indicadores regionais que refletem o grau de informação 
de educação sexual e acesso a contraceptivos. Chevalier e Viitanen (2003) fazem 
uso do primeiro instrumento, enquanto Klepinger, Lundberg e Plotnick (1999) 
utilizam, além desse, o nível de informação regional para investigar a relação entre 
esse evento e o investimento em capital humano da jovem. Nos dois trabalhos, 
foram encontrados efeitos negativos da maternidade na adolescência sobre a 
escolaridade e a experiência no mercado de trabalho da mulher. No primeiro 
trabalho, os autores sugeriram que políticas públicas que incentivem o retorno à 
escola e a participação no mercado de trabalho podem ser uma maneira eficiente 
de reduzir as consequências adversas da gravidez no longo prazo. No segundo 
trabalho, foi identificada uma redução substancial nos investimentos em capital 
humano decorrente da maternidade na adolescência, independentemente da idade 
da jovem no momento do nascimento do bebê.

Saindo dos experimentos naturais e das variáveis instrumentais, os trabalhos 
de Geronimus e Korenman (1992) e Hoffman, Foster e Furstenberg Jr (1993) 
exploraram uma outra abordagem para lidar com o fato de que as adolescentes 
mães não são um grupo aleatório da população. Nesses trabalhos, os autores 
compararam o status socioeconômico entre irmãs (e que, portanto, possuem 
o mesmo background) que tiveram seus primeiros filhos em idades diferentes. 
Especificamente, uma delas teve filho na adolescência. Os resultados apontam a 
importância das características de background familiar observadas e não observadas 
nesse assunto.8 Ambos os trabalhos encontraram resultados que indicam os custos, 
em termos de menor escolaridade, menor possibilidade de estarem casadas, maior 
número de filhos ao longo da vida e piores características socioeconômicas que a 
gravidez na adolescência tem sobre as mulheres.

Acompanhando essa estratégia de comparar jovens com o mesmo background 
familiar, existem os trabalhos que analisaram coortes de indivíduos e verificaram a 
relação intergeracional do evento de gravidez na adolescência. Francesconi (2008) 
aborda as consequências socioeconômicas para um indivíduo na fase adulta nascido 
de uma mãe adolescente, usando os dados da pesquisa British Household Panel 
Survey (BHPS). O autor encontrou que filhos nascidos de mães na adolescência 
possuem uma probabilidade menor em 13 pontos percentuais (p.p.) de alcançar 

8. Em outra linha, Monstad, Propper e Salvanes, (2011) investigam as relações entre irmãs e encontram que uma irmã 
mais velha que engravidou na adolescência eleva consideravelmente a chance de sua irmã mais nova ter também filho 
na adolescência.
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altas qualificações na fase adulta, em comparação a filhos nascidos fora do período 
de adolescência da mãe. Particularmente, entre as filhas nascidas desse grupo, 
encontrou-se probabilidade significativamente maior de também engravidarem 
na adolescência. Tal ligação intergeracional também foi observada em termos de 
saúde, em que crianças nascidas de mães adolescentes têm maior probabilidade de 
nascerem prematuras, com peso reduzido e de desenvolverem doenças crônicas no 
futuro (Dias e Teixeira, 2010).

A literatura revisada nesta seção utilizou métodos baseados em experimentos 
naturais, em variáveis instrumentais e em contextos que controlaram o background 
familiar das jovens. Todos esses métodos tiveram como objetivo contornar 
os problemas de viés decorrentes da endogeneidade do evento de gravidez na 
adolescência. Assim, este trabalho colaborou com tal literatura ao utilizar um 
caminho alternativo para contornar o problema de endogeneidade. Tal caminho 
foi a utilização da ocorrência de natimorto após o sétimo mês de gravidez, que 
consiste em uma estratégia alinhada à literatura que utiliza experimentos naturais. 
Nas seções a seguir são apresentados dados de natimortalidade e a sua viabilidade 
de uso nas análises realizadas.

3 FECUNDIDADE E NATIMORTALIDADE NA ADOLÊSCENCIA

Este estudo utilizou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 1992 a 2009, com exceção dos anos 1994 e 2000 nos quais a pesquisa 
não foi realizada. O universo de análise é restrito a indivíduos do sexo feminino 
entre 15 e 19 anos de idade. Apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
considerar o limite cronológico da adolescência entre 10 e 19 anos, a faixa etária 
escolhida foi estabelecida por apresentar maior incidência do evento da maternidade 
e ainda por permitir a observação da conclusão do ensino médio para essas jovens. 
Foram excluídos da base os pensionistas, empregados domésticos e parentes de 
empregado doméstico, gerando uma amostra de 289.143 indivíduos ao longo dos 
dezesseis anos.

Em uma seção específica da PNAD sobre fecundidade, todas as mulheres 
moradoras de 10 anos ou mais (nas PNADs de 2001 a 2009) e de 15 anos ou 
mais (nas PNADs de 1992 a 1999) respondem a determinadas perguntas sobre 
fecundidade, entre elas a referente à ocorrência de filhos natimortos. No questionário 
da PNAD, a pergunta é: “teve algum filho, com 7 meses ou mais de gestação, que 
nasceu morto até a data de referência?”. A seguir, explora-se dados descritivos sobre 
fecundidade e natimortalidade no Brasil com o intuito de verificar a extensão desses 
temas na vida das mulheres.
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3.1 Fecundidade na adolescência

Segundo informações do Ministério da Saúde, entre 2005 e 2009, o número de 
partos realizados em jovens entre 10 e 19 anos reduziu-se em 22,4% em relação à 
década anterior, que compreende aos anos de 1995 a 1999. Os dados da PNAD 
corroboraram essa tendência. O gráfico 1 mostra a evolução do número de 
adolescentes de 15 a 19 anos com pelo menos um filho nascido vivo, de 1992 a 
2009, e a proporção desses casos entre as adolescentes.

GRÁFICO 1
Ocorrências de filhos nascidos vivos em jovens de 15 a 19 anos
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Fonte: PNAD/IBGE.
Elaboração dos autores. 

Observa-se na tabela 1 que o fenômeno de adolescentes com filhos diminuiu 
no período analisado, mas sua ocorrência ainda é elevada quando comparada com 
outros países. Na tabela 1, comparou-se as informações sobre a taxa de fecundidade 
na adolescência no Brasil com outros países. Tal taxa considera o número de 
nascimentos por jovens de 15 a 19 anos e resulta da divisão do número de filhos 
nascidos vivos, nos últimos doze meses anteriores ao Censo Demográfico, pelo 
total de adolescentes do mesmo grupo etário. Entre os dez países escolhidos para 
análise (Bolívia, Índia, China, Rússia, México, Argentina, Chile, Estados Unidos, 
Reino Unido, Portugal e África do Sul), o Brasil apresentava a segunda maior taxa 
de fecundidade entre as jovens de 15 a 19 anos de idade, ficando abaixo apenas 
da Bolívia. China e Portugal foram os países com as menores taxas registradas em 
2012, com 0,86% e 1,26%, respectivamente. Embora esteja se reduzindo ao longo 
dos anos, a taxa brasileira em 2012 era 2,55 p.p. maior do que a média mundial.
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TABELA 1
Posição de acordo com a taxa de fecundidade na adolescência (2012)

(Em %)

Colocação País Taxa de fecundidade em jovens entre 15 e 19 anos

1o Bolívia 7,19

2o Brasil 7,08

3o México 6,34

4o Chile 5,53

5o Argentina 5,44

6o África do Sul 5,09

7o Índia 3,28

8o Estados Unidos 3,10

9o Reino Unido 2,58

10o Portugal 1,26

11o China 0,86

Média mundial 4,53

Fonte: The World Bank Data (s.d.).
Elaboração dos autores.

Além disso, destaca-se uma relação negativa entre filhos na adolescência e 
resultados socioeconômicos obtidos pelas mães. Na tabela 2, compara-se mulheres 
adultas (entre 20 e 45 anos de idade) que tiveram filho na adolescência com mulheres 
que tiveram filho mais tardiamente. Notou-se que mulheres que tiveram filho na 
adolescência apresentaram menores níveis de escolaridade e menor engajamento 
no mercado de trabalho quando adultas. Atentou-se que não é possível atribuir 
causalidade a partir dos dados apresentados na tabela 2, visto tratar-se apenas de 
uma diferença inicial entre as mulheres que engravidaram na adolescência e as 
que não engravidaram.
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TABELA 2
Perfil das mulheres de acordo com a idade da maternidade (2009)

Características
2009

Mãe na adolescência Mãe na fase adulta Diferença

Anos de estudo 
Número de observações

7,4
15.812

8,86 
36.284

-1,45***

Ensino fundamental completo
Número de observações

50,59%
150.919

65,48% 
36.471

-14,88%***

Ensino médio completo 
Número de observações

29,46%
15.919

48,80% 
36.471

-19,33%***

Ingressou no ensino superior 
Número de observações

6,74%
15.919

17,36% 
36.471

-10,62%***

PEA 
Número de observações

67,36%
16.392

71,27% 
37.227

-3,91%***

Ocupação
Número de observações

86,21%
11.042

90,13% 
26.535

-3,92%***

Média salarial 
Número de observações

R$ 591,30
8.240

R$ 880,18 
21.283

-288,87***

Fonte: PNAD/IBGE. 
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Diferença estatisticamente significativa a 10% (*), significativa a 5% (**), significativa a 1% (***).

2. PEA – população economicamente ativa.

3.2 Natimortalidade na adolescência

Os estudos médicos relacionados a natimortalidade apresentam que as principais 
causas de óbito fetal encontradas são a malformação fetal, hipertensão arterial 
crônica da mãe, infecções, como a sífilis, e o descolamento prematuro de placenta. 
No estudo de Aquino e Cecatti (1998), verificou-se que no Brasil as causas mais 
frequentes de morte fetal são processos passíveis de controle e/ou tratamento. 
Tal constatação remete ao caráter imprescindível da melhoria dos programas de 
prevenção primária na assistência pré-natal.

Andrade et al. (2009) identificaram que fatores como malformações, 
número de consultas de pré-natal menor que seis, síndromes hemorrágicas, idade 
e escolaridade materna estão associados à ocorrência de óbito fetal. Os autores 
também identificaram que esses fatores estão associados à natimortalidade em 
contexto brasileiro, a partir de uma investigação em uma maternidade escola em 
Pernambuco. Assim como Aquino e Cecatti (1998), Andrade et al. (2009) também 
sugeriram que a melhoria da assistência pré-natal e da assistência ao parto são 
medidas necessárias para a redução desse evento no Brasil. 
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A tabela 3, construída a partir dos dados do Ministério da Saúde, embasa os 
estudos acima ratificando que grande parte das ocorrências de óbito fetal tardio 
decorre de afecções originadas no período perinatal9 (cap. XVI da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID).  
As enfermidades contidas nesse item são: i) feto e recém-nascido afetados por 
fatores maternos e por complicações da gravidez, do trabalho de parto e do parto; 
ii) transtornos relacionados com a duração da gestação e com o crescimento fetal; 
iii) traumatismo de parto; iv) transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos 
do período perinatal; v) infecções específicas do período perinatal; vi) transtornos 
hemorrágicos e hematológicos do feto e do recém-nascido; vii) transtornos endócrinos 
e metabólicos transitórios específicos do feto e do recém-nascido; viii) transtornos 
do aparelho digestivo do feto ou do recém-nascido; ix) afecções comprometendo o 
tegumento e a regulação térmica do feto e do recém-nascido; e x) outros transtornos 
originados no período perinatal. Segundo as informações levantadas, as afecções do 
período perinatal que atingem essencialmente os nascidos vivos com baixo peso ao 
nascer refletem as deficiências da assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

9. O período perinatal começa em 22 semanas completas (154 dias) de gestação (época em que o peso de nascimento 
é normalmente de 500g) e termina com sete dias após o nascimento do bebê.
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Observou-se na tabela 3 que a ocorrência de natimortos é um evento relativamente 
raro e com padrão semelhante entre as três primeiras faixas de idade das mulheres 
(15 a 29 anos de idade). Verificou-se também que a ocorrência aumenta a partir 
da quarta faixa de idade (30 a 34 anos de idade). A penúltima coluna da tabela 3 
traz a proporção de casos relativamente ao número de nascidos vivos para a mesma 
idade. Como pode ser notado, essa proporção está em torno de 0,56% para as três 
primeiras faixas de idade no período de 2008-2013.

4 METODOLOGIA

A análise empírica baseou-se na estimação do impacto da presença de filho na 
adolescência sobre as escolhas das adolescentes, em relação à situação escolar e 
à participação no mercado de trabalho. As probabilidades de ocorrência de cada 
evento (no caso da situação escolar, por exemplo, frequentar escola ou não frequentar 
escola) foram estimadas a partir de um modelo logit binomial. A ocorrência de 
natimorto foi utilizada na construção da variável de tratamento que indica se a 
jovem pertence ao grupo de tratados ou de controles. O uso dessa variável e de 
algumas variáveis de controle tem como objetivo captar o efeito exógeno da presença 
de filho sobre alguns resultados socioeconômicos de curto prazo das adolescentes. 
A estratégia de identificação a seguir fornece as informações que fundamentaram 
a metodologia usada.

4.1 Estratégia de identificação

Como já mencionado, neste trabalho buscou-se identificar o impacto que uma 
gravidez e a presença de filho têm sobre os resultados das adolescentes no curto 
prazo. Uma simples comparação entre jovens que têm filho com jovens que nunca 
engravidaram geraria resultados enviesados e impróprios para inferência, pois não 
se levaria em conta a heterogeneidade não observada entre os indivíduos. 

O cenário ideal para se mensurar o impacto de um tratamento sobre um 
indivíduo seria a possibilidade de conhecermos esse mesmo indivíduo na ocasião 
de não ter sido submetido a tal tratamento e, assim, comparar ao mesmo tempo os 
seus resultados potenciais. No entanto, isso não é possível, pois é observável apenas 
um resultado potencial para o mesmo indivíduo em dado instante de tempo. Nesse 
contexto, entra a importância da construção de um “contrafactual” ideal para a 
comparação. Ou seja, uma unidade de comparação cuja única diferença com a 
unidade que recebeu o tratamento seja a submissão ao tratamento. 

No caso deste trabalho, o tratamento é a presença de filho. A unidade tratada 
são as jovens que têm apenas um filho e nunca tiveram natimorto. O grupo 
“contrafactual” é formado pelas jovens que tiveram natimorto após o sétimo mês 
de gravidez e não têm filhos. Assim como em outros trabalhos que utilizam o 
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evento natimorto10 para construção do “contrafactual” necessário, o argumento 
defendido é que essas jovens que tiveram natimorto desejavam o nascimento do 
filho e que por questões médicas não conseguiram. Por hipótese, assumiu-se que 
as preferências das adolescentes que têm filho são semelhantes às das adolescentes 
que tiveram natimorto.

Foi com base na variável de ocorrência de natimorto após o sétimo mês de 
gestação que foram construídos os grupos de controle e de tratamento necessários 
para as inferências dos resultados. A definição dos grupos se deu da seguinte forma: 
no grupo de tratamento, estão todas as jovens de 15 a 19 anos que têm apenas um 
filho vivo e que nunca tiveram natimorto. No grupo de controle, denominado 
de “controle 1”, estão todas as jovens de 15 a 19 anos que não têm filho e que já 
tiveram natimorto após o sétimo mês. Cabe ressaltar que a escolha da faixa etária 
de 15 a 19 anos nos permite garantir que a ocorrência de natimorto se deu nesse 
período. Ou seja, também no período da adolescência, visto que a pergunta sobre 
ocorrência de natimorto não faz menção à data do evento.

Foi construído um segundo grupo de controle, denominado de “controle 2”, 
em que estão as jovens de 15 a 19 anos que nunca engravidaram. O intuito desse 
segundo grupo de controle foi o de comparar os resultados, dado que o controle 
2 possivelmente é mais enviesado do que o controle 1. Esse maior viés decorre do 
fato que jovens que nunca engravidaram possivelmente apresentam preferências 
distintas de escolaridade e trabalho, em relação às jovens que tiveram filho.

No entanto, o uso dessa estratégia pode necessitar do controle de características 
socioeconômicas das jovens. Conforme explicitado na seção 3.2, as causas de 
natimortalidade podem estar associadas ao acesso de serviços de saúde de qualidade 
(assistência pré-natal e de parto). Por sua vez, a qualidade e o acesso aos serviços de 
saúde estão correlacionados com as características socioeconômicas das jovens (por 
exemplo, renda ou escolaridade), em que jovens com menores níveis socioeconômicos 
podem ter um menor grau de acesso a serviços de saúde de qualidade (Aquino 
e Cecatti, 1998). Infelizmente, não há disponíveis informações de renda ou 
escolaridade para o momento em que ocorreu a gravidez, apenas as informações 
do momento de coleta da PNAD. Uma alternativa seria a de utilizar variáveis fixas 
no tempo. Assim, os resultados de interesse das adolescentes foram condicionados 
nas variáveis observáveis disponíveis fixas no tempo: idade, cor de pele e Unidade 
da Federação (UF) de residência. Ainda assim, há brechas para questionamentos 
sobre a exogeneidade de natimortos entre as adolescentes que ficaram grávidas, 
como será mais bem explicitado na subseção a seguir.

10. Não é a primeira vez que a ocorrência de natimortos é utilizada em estudos brasileiros. Pazello e Fernandes (2005) 
e Souza (2009) também usaram a ocorrência natimortos para estudar a relação entre filhos e resultados de mercado 
de trabalho para as mulheres brasileiras.
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4.2 Desafios do uso do evento de natimorto com a PNAD

Nesta subseção coube expor alguns dos desafios encontrados relacionados basicamente 
à disponibilidade de variáveis e ao tamanho da amostra. Primeiramente, destacou-
se a insuficiência de variáveis de controle que assegurem completamente que o 
grupo de tratamento e controle 1 sejam de fato semelhantes antes da ocorrência 
da gravidez. Embora os dados referentes à renda familiar e domiciliar da amostra 
estejam disponíveis, não é adequado inserir essas variáveis no controle na análise. 
Isso porque as mesmas são consideradas endógenas, pois se referem ao período 
após a gravidez e não ao período anterior a esse evento. 

Outra variável de extrema importância para ser controlada e que captura 
informações de background familiar é a educação dos pais. Infelizmente, apesar 
de ser possível captá-la pelos dados da PNAD, essa variável quando utilizada 
como controle reduz significativamente o tamanho da amostra. Isso porque essa 
informação só é observada para aquelas adolescentes que moravam no mesmo 
domicílio que os pais.

Tanto as variáveis de renda como a variável de escolaridade dos pais seriam 
fundamentais como controles para uma maior robustez da hipótese de que a 
ocorrência de natimortos seja realmente exógena. Isso reforçaria que a presença 
de filho seja aleatória na amostra de adolescentes que engravidaram. Em poucas 
palavras, o desafio dessa estratégia consistiu em captar toda a diferença preexistente 
à gravidez entre o grupo de tratamento e controle. 

Contudo, existe um viés desfavorável para o grupo de jovens que teve natimorto 
após o sétimo mês de gravidez. Tal viés decorre de que algumas características das 
jovens que tiveram natimortos possam ser piores do que as das jovens que não 
tiveram. Assim, sugere-se que os efeitos encontrados aqui são um tipo de lower 
bound do verdadeiro efeito, ou seja, que os impactos estimados são subestimados. 
Para melhor entendimento, desenvolveu-se a seguir um exemplo com números 
fictícios para ilustrar como o viés do grupo de controle, provavelmente existente 
nos dados, pode impactar os resultados estimados aqui.

Considerando dois grupos de jovens observados em , com a mesma idade, a 
mesma cor de pele e a mesma UF de residência. A única diferença entre os grupos 
está na presença de filho: enquanto as meninas do grupo  têm filho, as meninas 
do grupo  não têm filho. Por hipótese, admite-se que em algum momento 
anterior as jovens do grupo  engravidaram e tiveram filho nascido vivo. Além 
disso, as jovens do grupo C também engravidaram em algum momento anterior, 
mas tiveram natimorto após o sétimo mês de gravidez. Suponha que a ocorrência 
desse tipo de natimorto seja aleatória entre as meninas que engravidaram e que 
são da mesma cor de pele e UF de residência.
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Assim, considerando que a presença do filho é o que diferencia os dois estados 
da natureza possíveis, define-se dois resultados potenciais em termos de frequência 
à escola:  como o resultado potencial para as meninas na situação de não ter 
filho e  como o resultado potencial para as meninas na situação de ter filho. 
Desta forma, uma possibilidade para avaliar o impacto da presença de filho seria 
tomar o valor esperado de frequência à escola das meninas que tiveram filho e das 
meninas que não tiveram filho, mas tiveram natimorto. Ou seja, realizar a seguinte 
conta: . Por hipótese,   
e . 

Assumindo alguns números para facilitar a exposição do argumento, o efeito 
do filho sobre a frequência escolar ( ) seria obtido por: 

.  (1)

Ou seja, a maternidade reduz em 15 p.p. a probabilidade de a adolescente ter 
frequentado a escola.

Agora, se a ocorrência de natimorto não é aleatória de forma que 
, ocorre um viés nas estimativas. Esse viés decorre dos 

aspectos adversos frequentemente associados às jovens que têm natimorto, como 
por exemplo menor renda, piores condições de infraestrutura domiciliar, menor 
nível de escolaridade dos pais e outros fatores. Isso resulta, provavelmente, em 

.                                          (2)

Os subscritos indicam a suposição da ocorrência de natimortos como não 
aleatória (na) ou como aleatória (a). Suponha que  . Assim, 

 seria: , o que 
leva a uma subestimação do verdadeiro impacto. 

O ponto a que se desejou chegar com esse exemplo é a representação do que 
está sendo feito neste artigo. Não há condições, devido à base de dados usada, para 
identificar as diferenças preexistentes entre os grupos nas probabilidades de possuir 
os resultados de curto prazo considerados. Isto porque são consideradas apenas as 
jovens do tratamento e do controle após a ocorrência da gravidez. Assim, aqui é 
identificado apenas uma parte do impacto da presença de filhos. Pelo último exemplo 
exposto, apenas o impacto de -5 p.p. seria capturado pela estratégia de estimação 
do trabalho. Ou seja, para o caso de frequência escolar, o impacto encontrado 
acaba sendo subestimado em magnitude. Com tal exemplo, foi possível visualizar 
que os resultados encontrados podem sofrer uma subestimação em algum grau.  
No entanto, eles não perdem sua validade e relevância, pois continuam fornecendo o 
sinal do impacto e os resultados de curto prazo mais afetados pela presença de filhos.
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Por último cabe ressaltar que, além das variáveis de renda e de background 
familiar mencionadas anteriormente, foi preciso ainda ignorar fatores que podem 
ter precedido a ocorrência de natimorto, tais quais uso de drogas lícitas ou ilícitas11 
pela adolescente durante a gravidez, e aspectos psicológicos, como traumas ou 
sequelas fisiológicas12 ocasionadas pela ocorrência de natimorto.

4.3 Equação estimada

A estratégia de estimação consistiu em usar o modelo de regressão logística 
para modelar a probabilidade de sucesso da variável de interesse dicotômica ,  
condicional às variáveis independentes  . Matematicamente, a estratégia 
de estimação considerou a seguinte probabilidade condicional de :

 .                                                       (3)

Em que  representa o indivíduo. A variável  é o vetor de variáveis composto pelas 
variáveis de controle  e a variável . A variável  separa o grupo de tratamento 
do grupo de controle (  se a jovem pertence ao grupo de tratamento e  se 
pertence ao grupo de controle). 

Para cada resultado de interesse , foram realizadas duas estimações.  
No primeiro modelo, comparou-se as jovens que têm apenas um filho e nunca 
tiveram natimorto (grupo de tratamento) com as jovens que tiveram natimorto 
após o sétimo mês e não têm filhos (grupo de controle 1). No segundo modelo, 
manteve-se o mesmo grupo de tratamento e considerou-se como grupo de controle 
as jovens que não têm filhos e nunca tiveram natimortos, ou seja, por hipótese, 
que nunca engravidaram (grupo de controle 2). O uso dos dois grupos de controle 
foi realizado para evidenciar o quão diferente pode ser o resultado quando não se 
tem um grupo de controle adequado.13

11. Lopes e Arruda (2010) encontraram fortes evidências sobre a associação entre o uso abusivo de drogas e álcool durante 
o período gravídico/puerperal e os elevados índices de mortalidade materna, natimortalidade e mortalidade neonatal.
12. Rodrigues (2009), em pesquisa na área da psicologia, identificou os traumas presentes nas mães que tiveram 
natimortos. Por meio de entrevistas, foi possível verificar que a experiência geralmente é marcada pelo sentimento de 
vulnerabilidade que impede a mulher de pensar em novos planos ou na possibilidade de uma nova gestação. Na área 
médica, Hughes, Turton e Evans (1999) encontraram que as mães que passam por essa experiência estão mais propícias 
à depressão e à ansiedade em próximas gestações.
13. Para o grupo de controle 2, os resultados também foram estimados utilizando propensity score matching. Os 
resultados foram muito próximos às estimativas sem pareamento e, por restrições de espaço, não serão apresentados. 
Tais resultados podem ser obtidos com os autores.
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No vetor  foram consideradas as seguintes variáveis: cor de pele, idade, UFs 
brasileiras de residência, situação e área de residência, anos da PNAD e presença 
de mãe viva. A variável de cor de pele recebeu a seguinte definição: ,  
se o indivíduo se declara de cor de pele branca ou amarela, e , caso 
contrário. A situação censitária indica se a jovem reside em área rural ou urbana.  
A área censitária indica se a jovem reside em área metropolitana ou não metropolitana.

As variáveis dependentes que representaram os resultados socioeconômicos 
sobre os quais se identificaram o impacto da maternidade nas adolescentes são 
apresentadas no quadro 1.

QUADRO 1
Variáveis dependentes

Resultados de educação

Yi1 = frequentar escola.
Yi2 = possuir pelo menos o ensino fundamental completo.
Yi3 = ingressar no ensino médio.
Yi4 = possuir pelo menos o ensino médio completo.

Resultado de mercado de trabalho Yi5 = participar da PEA.

        Elaboração dos autores.

As primeiras quatro variáveis são relativas às escolhas educacionais da jovem 
e a última à participação na PEA na semana de referência da PNAD. Na avaliação 
escolar, a variável  teve quatro subcategorias. A primeira subcategoria se refere 
à frequência escolar, com  se frequenta e  se não frequenta escola.  
A segunda, a terceira e a quarta subcategorias seguiram a mesma lógica com  
no alcance do resultado e  caso contrário. A última subcategoria se refere 
ao mercado de trabalho em que  se a jovem participava da PEA e  
caso contrário.

4.4 Análise descritiva dos grupos

Esta seção buscou descrever brevemente a amostra de jovens em seus respectivos 
grupos de interesse. Foram fornecidas evidências da importância da escolha do 
grupo controle 1 como o melhor grupo de controle para a estimação. Observa-se 
na tabela 4 que o grupo de tratamento apresentou um número de observações 
entre 9% e 11% da amostra total em cada ano da PNAD. Por sua vez, o grupo de 
controle 1 apresentou um baixo número de observações, entre 0,1% e 0,3% da 
amostra total em cada ano da PNAD.
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TABELA 4
Proporção dos grupos ao longo dos anos

Anos Amostra total Tratamento % Controle 1 % Controle 2 %

1992 15.669 1.551 10 25 0,2 13.227 84,4

1993 16.012 1.590 10 30 0,2 13.727 85,7

1995 16.984 1.735 10 42 0,2 14.609 86,0

1996 17.408 1.687 10 58 0,3 14.998 86,2

1997 18.237 1.838 10 48 0,3 15.714 86,2

1998 18.255 1.972 11 50 0,3 15.555 85,2

1999 18.494 2.060 11 42 0,2 15.768 85,3

2001 19.409 2.188 11 24 0,1 16.564 85,3

2002 19.277 2.008 10 26 0,1 16.698 86,6

2003 18.848 1.969 10 20 0,1 16.323 86,6

2004 19.431 2.057 11 23 0,1 16.848 86,7

2005 19.456 2.067 11 20 0,1 16.832 86,5

2006 19.036 2.033 11 22 0,1 16.478 86,6

2007 17.901 1.723 10 24 0,1 15.703 87,7

2008 17.130 1.648 10 24 0,1 15.049 87,9

2009 17.596 1.610 9 21 0,1 15.617 88,8

Total 289.143 29.736 499 249.710

Fonte: PNAD/IBGE.
Elaboração dos autores.

Na tabela 5, foi possível observar que os três grupos possuem diferenças 
estatisticamente significantes para grande parte das características que representam 
os resultados de interesse. Verificou-se que jovens com apenas um filho têm 
menores parcelas nas categorias de frequentar escola, de possuir os níveis escolares 
concluídos, de ingressar no ensino médio e de participar da PEA. Cabe destacar 
que frequentar escola foi a variável que apresentou maior diferença em magnitude 
entre os grupos, indicando que pode ser esse um dos resultados mais impactado 
negativamente pela presença de filho.
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TABELA 5
Distribuição de acordo com variáveis de resultado

Variáveis dependentes Tratamento (T) Controle 1 (C1) Controle 2 (C2) Diferença (T-C1) Diferença (T-C2)

Parcela que frequentava escola 19,7% 37,9% 74,7% -18,2%*** -55,0%***

Número de observações 29.734 499 249.683

Parcela que possuía pelo menos o 
ensino fundamental completo

35,7% 37,8% 55,8% -2,1% -20,1%***

Número de observações 29.412 492 247.737

Parcela que ingressou no ensino médio 17,4% 22,3% 37,5% 4,9%** 20,1%***

Número de observações 29.442 493 247.941

Parcela que possuía pelo menos o 
ensino médio completo

7,5% 7,9% 12,9% -0,4% -5,4%***

Número de observações 29.412 492 247.737

Parcela que participava da PEA 39,5% 50,3% 39,9% -10,8%*** -0,4%

Número de observações 29.734 499 249.671

Fonte: PNAD/IBGE. 
Elaboração dos autores.
Obs.: Diferença estatisticamente significativa a 10% (*), significativa a 5% (**), significativa a 1% (***).

No que diz respeito às características observáveis, variáveis independentes que 
foram controladas nas regressões, a tabela 6 forneceu as estatísticas dos três grupos. 
Pelos dados, verificou-se entre os três grupos que a idade média é de aproximadamente 
17 anos de idade. Além disso, aproximadamente 40% do grupo de tratamento 
e do controle 1 tinham cor de pele branca ou amarela. Por sua vez, no grupo de 
controle 2 essa parcela sobe para quase 48%. Outro aspecto é a presença de mãe 
viva ser marginalmente maior em meninas que nunca engravidaram (controle 2).

Destaca-se aqui a maior magnitude das diferenças entre o grupo de tratamento 
e o controle 2 para todas as características. Tais resultados corroboraram que o uso 
do grupo de controle 2 poderia gerar resultados mais enviesados, mesmo após 
controlar pelas observáveis. Isso porque tais grupos também poderiam ser muito 
diferentes em características não observáveis.
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TABELA 6
Distribuição de acordo com as variáveis explicativas

Variáveis Explicativas Tratamento (T) Controle 1 (C1) Controle 2 (C2) Diferença (T-C1) Diferença (T-C2)

Idade 17,8 17,4 16,8 0,4*** 1,0***

Número de observações 29.736 499 249.710

Branca 40,5% 41,1% 47,7% -0,6% -7,2%***

Número de observações 29.734 499 249.663

Tem mãe viva 95,0% 96,4% 97,0% -1,4% -2,0%***

Número de observações 27.693 478 232.796

Fonte: PNAD/IBGE. 
Elaboração dos autores. 
Obs.: Diferença estatisticamente significativa a 10% (*), significativa a 5% (**), significativa a 1% (***).

A tabela 7 finalizou a descrição das variáveis explicativas com as características 
geográficas dessa amostra. Observou-se uma proporção maior das jovens dos 
três grupos residindo na região Nordeste, em residência urbana e em áreas não 
metropolitanas. Houve indícios que ocorrências de gravidez na adolescência sejam 
mais frequentes em regiões de menor desenvolvimento econômico (Nordeste e 
Norte); em contrapartida, a maior representatividade de jovens sem filhos é em 
regiões de maior desenvolvimento econômico (Sudeste e Sul).

TABELA 7
Distribuição de acordo com as variáveis explicativas geográficas
(Em %)

Variáveis explicativas Tratamento (T) Controle 1 (C1) Controle 2 (C2) Diferença (T-C1) Diferença (T-C2)

Região de residência

Norte 14,9 18,4 11,0 -3,5** 3,9***

Nordeste 35,5 32,7 33,7 2,8 1,9***

Sudeste 23,5 26,0 30,2 -2,6 -6,7***

Sul 13,8 12,4 14,4 1,4 -0,7***

Centro-Oeste 12,3 10,4 10,6 1,9 1,6***

Situação de Residência

Urbana 81,2 81,6 84,1 -0,4 -2,9***

Área de residência

Metropolitana 33,6 37,7 38,4 -4,1* -4,7***

Número de observações (quantidade) 29.736 499 249.710

Fonte: PNAD/IBGE. 
Elaboração dos autores. 
Obs.: Diferença estatisticamente significativa a 10% (*), significativa a 5% (**), significativa a 1% (***).
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A partir desta seção descritiva, foi possível conhecer algumas características 
de cada um dos grupos de interesse. Foi identificada uma maior semelhança entre 
o grupo de tratados e do controle 1. Assim, sugeriu-se que o grupo controle 1 
é o que melhor representa o “contrafactual” desejado, embasando dessa forma a 
estratégia de estimação necessária para se alcançar o objetivo do trabalho.

5 RESULTADOS

5.1 Apresentação e discussão dos resultados principais

As estimativas dos coeficientes nos modelos logit fornecem informações sobre o 
sentido da influência da variável explicativa sobre a probabilidade de resultado 
positivo. Ou seja, se essa influência é positiva ou negativa. Outras informações 
sobre a magnitude do efeito requerem cálculos adicionais. Este trabalho lida com 
a análise dos efeitos marginais médios. O efeito marginal em variáveis binárias, 
como é o caso da variável de tratamento, é calculado como sendo

,                                                  (4)

em que  indica participação no tratamento  ou controle . Assim, ser 
do grupo de tratamento ocasiona uma variação em p.p. sobre a probabilidade de 
dado resultado.

Os resultados das estimações são expostos a seguir e apresentam as regressões 
utilizando os dois controles explicitados. O intuito de se apresentar os resultados 
de ambos os grupos de controle foi verificar o quão diferentes são as estimativas 
quando não se usa um “contrafactual” adequado, embora a análise dos impactos 
que se objetivou identificar deva se concentrar no grupo de controle 1.

Quanto à probabilidade de frequentar escola (tabela 8) e utilizando o controle 1,  
os resultados indicaram que a presença de filho na adolescência reduz em 18,8 p.p. 
as chances de a adolescente frequentar escola. Por outro lado, com o controle 2, 
esse impacto negativo aumentou em magnitude para aproximadamente 52 p.p. 
Conforme a literatura revisada, a relação entre maternidade e frequência escolar 
foi negativa. O que se pode afirmar é que a maternidade e a dedicação aos estudos 
são duas atividades que demandam expressiva quantidade de tempo e, assim, 
concorrentes e difíceis de serem conciliadas.

Destacou-se que o uso do controle 2 superestimou consideravelmente os efeitos 
adversos da maternidade nesse período. O possível motivo é que as adolescentes 
que nunca engravidaram têm escolhas bem diferentes relativamente às que ficam 
grávidas, principalmente no que tange à educação. Esse resultado colaborou na 
explicação de que o atraso escolar apresentado em mulheres que foram mães na 
adolescência pode ser atribuído a esse efeito negativo da maternidade sobre a 
frequência escolar no curto prazo.
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TABELA 8
Efeitos marginais – frequentar escola

Variáveis

Y = frequentar escola

Controle 1 Controle 2

Regressão 1 Regressão 2 Regressão 1 Regressão 2

Tratamento
-0,201*** -0,188*** -0,555*** -0,520***

0,00 0,00 0,00 0,00

Branca
0,017*** 0,059***

0,00 0,00

Idade
-0,018*** -0,095***

0,00 0,00

Metropolitana
0,05*** 0,043***

0,00 0,00

Urbana
0,096*** 0,144***

0,00 0,00

Mãe viva
0,063*** 0,123***

0,00 0,00

Controle para os diferentes anos da PNAD Sim Sim Sim Sim

Controle para as UFs brasileiras Não Sim Não Sim

Número de observações 30.233 28.167 279.417 260.417

Tratados 29.734 27.689 29.734 27.689

Controles 499 478 249.683 232.728

Elaboração dos autores. 
Obs.:  Efeitos marginais significativos a 10% (*), significativos a 5% (**), significativos a 1% (***). O p-valor está descrito 

abaixo dos efeitos marginais.

Na tabela 9, identificou-se novamente uma relação negativa entre escolaridade 
e maternidade. Essa relação pode significar apenas um atraso para se concluir as 
séries ou um total abandono dos estudos, por parte da adolescente. Quando há 
presença de filho, existiu uma redução de 10 p. p na probabilidade de a jovem 
ter completado o ensino fundamental. Com o controle 2 esse efeito foi bem 
maior, passando para -32,2 p.p. Vale destacar que a faixa etária entre 15 e 19 anos  
englobou grande parte das jovens com idade suficiente para ter concluído esse 
nível de ensino.
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TABELA 9
Efeitos marginais – possuir ensino fundamental completo

Variáveis

Y = possuir ensino fundamental completo

Controle 1 Controle 2

Regressão 1 Regressão 2 Regressão 1 Regressão 2

Tratamento
-0,060*** -0,100*** -0,212*** -0,322***

0,01 0,00 0,00 0,00

Branca
0,104*** 0,168***

0,00 0,00

Idade
0,086*** 0,124***

0,00 0,00

Metropolitana
0,066*** 0,059***

0,00 0,00

Urbana
0,157*** 0,236***

0,00 0,00

Mãe viva
0,088*** 0,157***

0,00 0,00

Controle para os diferentes anos da PNAD Sim Sim Sim Sim

Controle para as UFs brasileiras Não Sim Não Sim

Número de observações 29.904 27.865 277.149 258.331

Tratados 29.412 27.392 29.412 27.392

Controles 492 473 247.373 230.939

Elaboração dos autores. 
Obs.:  Efeitos marginais significativos a 10% (*), significativos a 5% (**), significativos a 1% (***). O p-valor está descrito 

abaixo dos efeitos marginais.

Foram apresentados na tabela 10 os resultados relacionados às chances de 
ingressar no ensino médio. O impacto permaneceu negativo e muito próximo ao 
resultado de ensino fundamental. Houve uma diferença de -8,5 p.p. na probabilidade 
de a adolescente mãe ingressar no ensino médio, em relação à adolescente sem filho 
e que teve natimorto. Isso novamente pode representar a difícil conciliação entre 
gravidez na adolescência e continuidade dos estudos. Similarmente ao exercício 
anterior, o uso do controle 2 elevou ainda mais o efeito negativo da presença de filho 
sobre as chances de se ingressar no ensino médio. Tal padrão ratificou a diferença 
em preferências e em comportamento entre jovens que nunca engravidaram com 
as que já engravidaram.
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TABELA 10
Efeitos marginais – ingressar no ensino médio

Variáveis

Y = ingressar no ensino médio

Controle 1 Controle 2

Regressão 1 Regressão 2 Regressão 1 Regressão 2

Tratamento
-0,075** -0,085** -0,203*** -0,263***

0,02 0,02 0,00 0,00

Branca
0,060*** 0,144***

0,00 0,00

Idade
0,056*** 0,153***

0,00 0,00

Metropolitana
0,031*** 0,042***

0,00 0,00

Urbana
0,084*** 0,174***

0,00 0,00

Mãe viva
0,046*** 0,123***

0,00 0,00

Controle para os diferentes anos da PNAD Sim Sim Sim Sim

Controle para as UFs brasileiras Não Sim Não Sim

Número de observações 29.933 27.896 277.334 258.564

Tratados 29.440 27.422 29.440 27.422

Controles 493 474 247.894 231.142

Elaboração dos autores. 
Obs.:  Efeitos marginais significativos a 10% (*), significativos a 5% (**), significativos a 1% (***). O p-valor está descrito 

abaixo dos efeitos marginais.

Considerando-se a probabilidade de possuir pelo menos o ensino médio completo 
(tabela 11), em nenhuma das regressões usando o controle 1 as estimativas foram 
estatisticamente significativas ao nível de 90% de confiança. Em contrapartida, 
com o uso do controle 2, encontraram-se impactos estatisticamente significantes 
nas duas regressões. Para esse exercício, a amostra foi restrita para jovens com idade 
igual ou superior a 17 anos e inferior a 19 anos. Isso porque essa faixa de idade 
possibilita que as adolescentes já apresentem tal escolaridade.

É possível que a ausência de efeitos para esse exercício seja atribuída à elevada 
defasagem escolar na faixa etária de 15 a 19 anos. Para uma ideia dos números, 
segundo os dados da PNAD de 2013, a porcentagem que apresentava ensino médio 
completo é de apenas 38%, considerando as jovens com idade entre 17 e 19 anos. 
Assim, como de fato é baixa a porcentagem de jovens que tenham ensino médio 
completo nessas faixas, fica mais difícil identificar diferenças entre os grupos.
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TABELA 11
Efeitos marginais – possuir ensino médio completo

Variáveis

Y = possuir pelo menos o ensino médio completo

Controle 1 Controle 2

Regressão 1 Regressão 2 Regressão 1 Regressão 2

Tratamento
-0,020 -0,013 -0,084*** -0,062***

0,15 0,19 0,00 0,00

Branca
0,030*** 0,048***

0,00 0,00

Idade
0,037*** 0,087***

0,00 0,00

Metropolitana
0,013*** 0,015***

0,00 0,00

Urbana
0,028*** 0,050***

0,00 0,00

Mãe viva
0,014*** 0,033***

0,00 0,00

Controle para os diferentes anos da PNAD Sim Sim Sim Sim

Controle para as UFs brasileiras Não Sim Não Sim

Número de observações 28.290 26.341 218.081 203.184

Tratados 27.856 25.923 27.856 25.923

Controles 434 418 190.225 177.261

Elaboração dos autores. 
Obs.:  Efeitos marginais significativos a 10% (*), significativos a 5% (**), significativos a 1% (***). O p-valor está descrito 

abaixo dos efeitos marginais.

Na tabela 12 tem-se as estimativas encontradas para o exercício de mercado 
de trabalho. Os efeitos marginais da variável de tratamento foram negativos e 
estatisticamente significantes. Tal resultado está em consonância com os estudos 
já realizados sobre a maternidade e a mulher no mercado de trabalho. Em ambos 
os trabalhos realizados sobre esta temática, Pazello (2006) e Pazello e Fernandes 
(2005) encontraram, via métodos diferentes (uso de gêmeos e uso de natimortos), 
que filhos impactam negativamente sobre a probabilidade de participação da mulher 
no mercado de trabalho no curto prazo. Nos trabalhos, os autores identificaram 
impactos de curto prazo em torno de -10 p. p sobre a probabilidade de a mulher 
participar do mercado de trabalho. Por sua vez, neste estudo, restringindo a amostra 
para adolescentes, encontrou-se o impacto de cerca de -13,7 p.p. sobre esse resultado.

Utilizando o controle 2, novamente o resultado é diferente (-9 p.p.), mas 
menos negativo do que o obtido a partir do controle 1. Acredita-se que esse resultado 
decorreu do fato de as adolescentes que nunca engravidaram não estarem à procura 
de emprego, uma vez que suas preferências estejam mais voltadas aos estudos. 
Dessa forma, o impacto foi maior entre tratados e controle 1. Isso porque esses 
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dois grupos possivelmente têm preferências mais voltadas ao ingresso no mercado 
de trabalho, em detrimento à permanência na escola.

A presença de filho na faixa de idade de 15 a 19 anos desfavorece ainda mais 
as chances de a adolescente ingressar no mercado de trabalho ou iniciar a busca por 
emprego. Isso porque se torna mais difícil conciliar o tempo entre as atividades de 
cuidados com o filho e as relacionadas ao mercado de trabalho ou à qualificação 
profissional. A ausência de cônjuge, a baixa escolaridade e a dificuldade financeira 
são outros fatores que tornam essa condição ainda mais adversa.

TABELA 12
Efeitos marginais – estar na PEA

Variáveis

Y = estar da PEA

Controle 1 Controle 2

Regressão 1 Regressão 2 Regressão 1 Regressão 2

Tratamento
-0,112*** -0,137*** -0,003 -0,090***

0,00 0,00 0,206 0,00

Branca
-0,022*** -0,044***

0,00 0,00

Idade
0,06*** 0,095***

0,00 0,00

Metropolitana
0,010 -0,036***

0,42 0,00

Urbana
-0,027*** -0,07***

0,00 0,00

Mãe viva
0,037** 0,017***

0,01 0,002

Controle para os diferentes anos da PNAD Sim Sim Sim Sim

Controle para as UFs brasileiras Não Sim Não Sim

Número de observações 30.233 28.167 279.405 260.405

Tratados 29.734 27.689 29.734 27.689

Controles 499 478 249.671 232.716

Elaboração dos autores. 
Obs.:  Efeitos marginais significativos a 10% (*), significativos a 5% (**), significativos a 1% (***). O p-valor está descrito 

abaixo dos efeitos marginais.

Encerradas as discussões dos resultados principais deste trabalho, seguiu-se 
para apresentação da estratégia adicional realizada no intuito de explicar a direção 
dos impactos negativos encontrados até aqui. O intuito foi identificar se existiu 
diferença de impacto de acordo com a idade, com a região de residência e com os 
anos analisados da PNAD.
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5.2 Heterogeneidade do impacto

A maternidade é um evento que por si só provoca mudanças de comportamento, 
de perspectivas, de planejamento e de rotina independentemente do período da 
vida da mulher em que ocorre. Por ser um evento que exige uma quantidade 
intensa de tempo e dedicação para os cuidados com o filho, a maternidade acaba 
concorrendo com atividades como a carreira profissional e o estudo. Em alguns 
casos, impondo a interrupção de alguma dessas atividades. É por essa razão que se 
esperava um resultado negativo da maternidade sobre os resultados das adolescentes. 
O intuito desta seção foi o de verificar a magnitude desse resultado em situações 
que a adolescente tem maior ou menor apoio para cuidar do filho. Um impacto 
negativo menor nas situações onde a mulher consegue um maior apoio para cuidar 
do filho, representaria um suporte à hipótese levantada acima.

Para isso, foram utilizadas variáveis de interação entre a variável de tratamento 
e as seguintes variáveis: idade da jovem, macrorregião de residência e ano da 
PNAD. Com relação à idade da jovem, esperava-se um efeito mais negativo para 
adolescentes mais novas. Isso porque deve ser mais provável que elas tenham tido 
o bebê mais recentemente, o que aumentaria o custo para elas em termos de tempo 
(recém-nascidos demandam mais tempo do que bebês com alguma idade).

Com relação às macrorregiões, o impacto deveria ser mais negativo nas 
regiões onde a disponibilidade de creches é menor. Isso porque essas instituições 
podem ajudar as jovens mães no cuidado com as crianças. Com relação aos anos 
da PNAD, esperava-se um efeito menos negativo em anos mais recentes. Isso por 
causa da maior cobertura nos anos atuais em termos da educação infantil, valendo 
esse mesmo argumento para a análise das macrorregiões. O quadro 2 esclarece 
tais construções.

QUADRO 2
Variáveis usadas para a interação

Variável binária Valor da variável Descrição

I
1 Idade igual a 15, 16 ou 17 anos.

0 Idade igual a 18 ou 19 anos.

R
1 Residente nas regiões Sul ou Sudeste.

0 Residente nas regiões Norte, Nordeste ou Centro Oeste.

A
1 Dados pertencentes aos anos de 1992 a 1999.

0 Dados pertencentes aos anos de 2001 a 2009.

Fonte: PNAD/IBGE.
Elaboração dos autores.
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Para a identificação dos efeitos de interesse, foram inseridas as variáveis de 
interação construídas a partir da variável dummy de tratamento e das variáveis 
no quadro 2.

5.3 Resultados da heterogeneidade do impacto

Foram apresentados os resultados para a heterogeneidade do impacto nas tabelas 13, 
14 e 15. A tabela 13 apresentou os resultados para a interação entre o tratamento 
e a variável binária que dividiu as adolescentes por idade. As primeiras colunas 
representaram os resultados para as mais jovens (15, 16 e 17 anos de idade) e as 
últimas colunas os resultados para as mais velhas (18 e 19 anos de idade). Os resultados 
foram apresentados separadamente para cada um dos resultados de interesse.

Assim, primeiramente apresentou-se a probabilidade de frequentar escola na 
situação de não ter tido o filho (A) e na situação de ter tido o filho (B). Além disso, 
foi apresentada a diferença entre esses dois termos (A-B), que reflete o efeito do filho 
sobre a probabilidade de frequentar escola. Por último, foi apresentado o intervalo 
de confiança de 90% para essa diferença.14 A observação de que não há intersecção 
dos intervalos de confiança para a diferença A-B dos grupos de meninas mais jovens 
e meninas mais velhas significa que existe heterogeneidade no impacto. Essa leitura 
se aplicou também para as tabelas 14 e 15, que apresentaram, respectivamente, os 
resultados para os grupos de regiões e para os grupos de anos das PNADs.

Pela análise da tabela 13, observou-se impactos heterogêneos entre meninas 
mais jovens e mais velhas apenas para o resultado de frequentar escola. Para as mais 
jovens, o impacto foi de -29 p.p. Esse impacto foi 10 p.p. maior em magnitude 
do que o resultado principal apresentado, -18,8 p.p. (ver tabela 8). No que diz 
respeito às jovens com 18 anos ou mais, o impacto foi de 10,7 p.p. Tal resultado 
reforçou a ideia de que quanto menor a idade, menor o preparo psicoemocional e 
financeiro para conciliar a maternidade com a escola. Além disso, possivelmente, 
para as mais jovens, o evento deve ter sido mais recente e ter demandando um 
maior tempo dessas adolescentes. Note que a análise foi feita sobre a diferença 
B-A, com o intuito de facilitar a exposição dos resultados.

14. Para a estimativa do efeito marginal e desvio-padrão de uma variável de interação, em um modelo logit, utilizou-se 
Norton, Wang e Ai (2004).
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Com relação aos cálculos da tabela 13, destacaram-se os resultados mais 
negativos para as jovens mais velhas com relação ao indicador de possuir ensino 
fundamental completo. O impacto foi de -10 p.p. sobre a probabilidade de possuir 
ensino fundamental completo para as meninas mais velhas e de -6 p.p. para as 
mais jovens. Esses resultados podem indicar algum efeito permanente em termos 
de defasagem escolar.

TABELA 13
Heterogeneidade do impacto segundo grupo de idades

Tratamento composto pelas jovens mais novas Tratamento composto pelas jovens mais velhas

Y = frequentar escola

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,502 0,211 0,291 [0,235; 0,347] 0,276 0,169 0,107 [0,061; 0,154]

Y = possuir ensino fundamental completo

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,286 0,227 0,059 [0,006; 0,112] 0,497 0,396 0,101 [0,045; 0,157]

Y = ingressar no ensino médio

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,158 0,076 0,083 [0,033; 0,132] 0,272 0,189 0,083 [0,036; 0,131]

Y = participar da PEA

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,425 0,310 0,115 [0,061; 0,168] 0,588 0,443 0,145 [0,094; 0,195]

Elaboração dos autores.

Os resultados da tabela 14, por sua vez, apresentaram impactos heterogêneos 
para um conjunto maior de indicadores. Para as meninas do Sudeste e do Sul, 
os impactos de ter filho sobre frequência escolar, possuir ensino fundamental 
completo e ingressar no ensino médio foram sempre mais negativos relativamente 
aos observados para as meninas das demais regiões. Inclusive, para esses dois últimos 
indicadores educacionais, o impacto do filho foi nulo considerando as meninas do 
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Uma possível explicação desses resultados 
é que na agregação das macrorregiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste o grupo 
de controle seja de fato mais enviesado para baixo, em relação à agregação das 
macrorregiões Sudeste e Sul. Essa maior subestimação dos resultados decorreria 
do menor desenvolvimento econômico das macrorregiões do primeiro grupo.
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TABELA 14
Heterogeneidade do impacto segundo grupo de macrorregiões

Tratamento composto pelas jovens das regiões sul e sudeste Tratamento composto pelas jovens das demais regiões

Y = frequentar escola

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,413 0,146 0,267 [0,207; 0,328] 0,366 0,211 0,155 [0,108; 0,202]

Y = possuir ensino fundamental completo

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,573 0,397 0,176 [0,113; 0,238] 0,296 0,300 -0,004 [-0,050; 0,042]

Y = ingressar no ensino médio

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,349 0,173 0,176 [0,115; 0,237] 0,150 0,135 0,015 [-0,019; 0,050]

Y = possuir ensino médio completo

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,127 0,089 0,038 [-0,010;0,085] 0,081 0,062 0,019 [-0,011; 0,048]

Y = participar da PEA

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,550 0,445 0,105 [0,046; 0,164] 0,484 0,366 0,118 [0,070; 0,165]

Elaboração dos autores.

Os resultados da tabela 15 apresentaram impactos heterogêneos, novamente, 
apenas para o indicador de frequência escolar. A diferença encontrada entre os 
dois grupos é de -25,2 p.p. para as jovens dos anos 1990 e -8 p.p. para as jovens 
dos anos 2000.
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TABELA 15
Heterogeneidade do impacto segundo anos da PNAD

Tratamento composto pelas jovens dos anos 1990 Tratamento composto pelas jovens dos anos 2000

Y = frequentar escola

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,396 0,144 0,252 [0,204; 0,300] 0,301 0,220 0,081 [0,028; 0,133]

Y = possuir ensino fundamental completo

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,299 0,194 0,105 [0,058; 0,151] 0,515 0,451 0,064 [0,002; 0,127]

Y = ingressar no ensino médio

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,170 0,076 0,093 [0,057; 0,130] 0,276 0,201 0,075 [0,020; 0,131]

Y = possuir ensino médio completo

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,050 0,034 0,016 [-0,006; 0,038] 0,128 0,093 0,035 [-0,010; 0,080]

Y = participar da PEA

Pr(y=1|x):
Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90% Sem filho (A) Com filho (B) (A)-(B) IC 90%

0,534 0,374 0,160 [0,111; 0,209] 0,516 0,405 0,110 [0,051; 0,169]

Elaboração dos autores.

Entre outros fatores, esta disparidade pode ser em parte explicada pela maior 
oferta atual de creches. Segundo os dados da tabela 16, o número de matrículas 
em creches cresceu significativamente de 1999 a 2009: de 831 mil matrículas em 
1999 para 1,9 milhão em 2009. Notou-se que a taxa de cobertura das creches 
aumentou entre 1999 e 2009.15 Isso reflete que o número de matrículas em creches 
aumentou em um ritmo mais acelerado do que o número de crianças de 0 a 3 anos 
de idade. Inclusive, notou-se que o número de crianças de 0 a 3 anos de idade 
diminuiu entre 2000 e 2010.

15. A taxa de cobertura foi calculada pela razão entre o total de matrícula e o número da população entre 0 e 3 anos 
de idade, que é o intervalo de idade atendido pelas creches no Brasil. Destaca-se que os dados populacionais foram 
obtidos dos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que só ocorreram em 2000 
e em 2010. Enquanto que os dados de matrículas são dos anos de 1999 e de 2009.
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TABELA 16
Evolução das matrículas e da taxa de cobertura em creches – Brasil e macrorregiões

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Matrícula em 1999 831.978 44.837 224.766 370.712 140.548 51.115

Matrícula em 2009 1.896.363 80.741 441.161 913.390 329.946 131.125

Taxa de crescimento (%) 127,9 80,1 96,3 146,4 134,8 156,5

População de 0 a 3 anos de 
idade em 2000

13.035.007 1.310.065 4.021.514 5.036.307 1.760.530 906.591

Taxa de cobertura das creches 
em 1999-2000 (%)

6,38 3,42 5,59 7,36 7,98 5,64

População de 0 a 3 anos de 
idade em 2010

10.925.892 1.232.733 3.352.820 4.106.927 1.392.362 841.050

Taxa de cobertura das creches 
em 2009-2010 (%)

17,36 6,55 13,16 22,24 23,70 15,59

Fonte: Brasil ([s.d.]c), Inep (1999) e Censos Demográficos 2000 e 2010.

Possivelmente, a adolescente pode evitar a saída da escola com a maior oferta de 
creches públicas. Isso porque ela tem a opção de deixar o filho na creche enquanto 
estuda ou trabalha. Notou-se que o impacto negativo para o indicador “participa 
da PEA” foi também maior para as jovens dos anos 1990 relativamente às jovens 
dos anos 2000 (-16 p.p. frente -11 p.p.)16 – embora, não se rejeitou a hipótese 
nula de que os impactos são iguais entre os grupos, com 90% de confiança. Pela 
literatura sobre maternidade e oferta de creches, verificou-se que o acesso a creches, 
principalmente por mulheres de condições socioeconômicas desfavoráveis, viabiliza 
o ingresso dessas ao mercado de trabalho e à qualificação, conforme evidências no 
trabalho de Menezes Filho e Scorzafave (2006).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou mensurar o impacto da maternidade na adolescência sobre 
resultados socioeconômicos de curto prazo das jovens brasileiras. As estimativas foram 
feitas com base nos dados de dezesseis anos da PNAD e o uso de natimortos como 
estratégia de identificação. Pelos exercícios realizados, evidenciou-se a importância 
da escolha do grupo de comparação adequado para se evitar uma superestimação 
dos impactos adversos da gravidez na adolescência, principalmente no que tange 
aos resultados educacionais.

Os resultados apresentados indicaram impactos negativos de curto prazo 
significativos, principalmente nas variáveis de desempenho escolar. Houve indicativos 
de redução da probabilidade de a adolescente frequentar escola na presença de filho 
e da probabilidade de sucesso no desempenho escolar, no que se refere a alcançar 
os anos de estudo na idade ideal.

16. Novamente analisa-se a diferença B-A para facilitar a exposição.
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Não é possível, neste trabalho, informar se esses efeitos são permanentes.  
No entanto, os resultados de frequência escolar já servem de alerta para a necessidade 
de maior atenção às jovens que estão fora da escola. As evidências de que mesmo 
para as meninas mais velhas exista ainda impacto negativo sobre a frequência 
escolar podem indicar que muitas delas possam de fato abandonar a escola em 
função da maternidade. Além disso, os impactos mais negativos para o indicador 
de possuir ensino fundamental completo para as jovens mais velhas podem de fato 
estar indicando alguma defasagem escolar permanente em função da maternidade.

Iniciativas que facilitem a frequência escolar da adolescente durante a gestação 
e após o nascimento, possivelmente, contribuiriam para uma melhor inserção delas 
no ambiente escolar. Os resultados heterogêneos de impacto, menos negativos para 
os anos mais recentes da PNAD, podem ser uma evidência nesse sentido. Isso porque 
houve uma maior disponibilidade de oferta de vagas em creches no período mais 
recente, acompanhada de um menor número de crianças de 0 a 3 anos de idade.

Quanto aos resultados de mercado de trabalho, a presença de filho impactou 
negativamente na inserção da mulher no curto prazo. Esse impacto negativo decorre 
não só por representar escolha concorrente em tempo e dedicação, mas também 
pelo fato de a adolescente não apresentar qualificação adequada para ser facilmente 
inserida. Em condições socioeconômicas adversas, grande parte acaba recorrendo 
ao setor informal. Lembrando que o setor informal permite maior flexibilidade, 
mas não oferece seguridade social.

Conhecer a magnitude e o sinal desses efeitos no curto prazo permite 
direcionar políticas públicas voltadas às jovens brasileiras que sejam focalizadas 
nos casos de gravidez na adolescência. Essas políticas englobam desde a prevenção 
da gravidez indesejada, até o acompanhamento gestacional especializado e os 
mecanismos de incentivo à permanência na escola, entre outros que possam 
reverter o ciclo vicioso da pobreza. Mesmo que de certa forma subestimados, os 
impactos adversos encontrados desempenham papel fundamental no desenho de 
políticas sociais apropriadas às especificidades da juventude brasileira. Assim, será 
possível constituir um primeiro passo para se evitar a transmissão das desvantagens 
socioeconômicas entre as gerações e a intensificação das desigualdades de gênero 
e de cor de pele no país.
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EFEITO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NO ENSINO SUPERIOR 
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Este estudo tem como objetivo analisar o efeito da política de ações afirmativas no desempenho 
dos alunos da rede pública de ensino superior brasileira no período 2011-2016. Para este fim, foi 
utilizada a metodologia de pseudo-painel com estimador de efeitos fixos. No geral, os resultados 
apontam para a existência de relação negativa entre a referida política e as notas dos alunos; 
todavia, observou-se que seu efeito distingue-se entre os cursos avaliados pelo Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (Enade). Ademais, verificou-se que os esforços individuais ex-ante 
e ex-post ao processo seletivo são importantes para determinar esta relação.

Palavras-chave: educação; ações afirmativas; pseudo-painel; desenvolvimento econômico.

EFFECT OF AFFIRMATIVE ACTION ON BRAZILIAN PUBLIC HIGHER EDUCATION

This study aims to analyze the effect of the affirmative action policy on the performance of students 
in the Brazilian public higher education network in the period 2011-2016. For this purpose, the 
pseudo-panel methodology with fixed effects estimator was used. In general, the results point to the 
existence of a negative relationship between the referred policy and the students' grades; however, 
it was observed that its effect is distinguished among the courses evaluated by the National Student 
Performance Examination (Enade). In addition, it was found that individual ex ante and ex post 
efforts in the selection process are important in determining this relationship.

Keywords: education; affirmative action; pseudo-panel; economic development.

JEL: I23; I25; O15.

1 INTRODUÇÃO

Diante da importância econômica da formação superior abrangente e de qualidade 
no Brasil, a partir dos anos 2000, um conjunto de ações afirmativas (AA) e de 
inclusão social, conhecidas como cotas, tem sido adotado no ensino superior 
(Domingues, 2005; Daflon, Feres Júnior e Campos, 2013). Em síntese, tais ações 
objetivam democratizar o acesso ao ensino superior e a inserção no mercado de 
trabalho dos grupos historicamente discriminados (Guarnieri e Melo-Silva, 2007). 
A sua implementação visa ao aumento do nível educacional brasileiro e à redução 
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das desigualdades socioeconômicas, pela maior representatividade dos grupos 
sociais minoritários6 tanto no ensino superior quanto no mercado de trabalho. 

Os grupos minoritários, segundo os dados amostrais do Censo Demográfico 
brasileiro, representaram em 2000 apenas 14,51% das pessoas com mais de 25 anos 
com formação superior completa. Em contrapartida, sua equivalência à população 
do país foi de aproximadamente 45,13%.7 Por seu turno, ampliar o nível educacional 
médio deste segmento da população brasileira é importante para a economia, pois 
exercerá impacto direito na formação geral do capital humano brasileiro.

Notadamente, deve-se destacar que a educação abrangente e de qualidade é 
crucial para estimular o desenvolvimento econômico de qualquer país (Gylfason, 
2001). Além disso, segundo Barros, Henriques e Mendonça (2002), a escolaridade 
média da população possui correlação positiva com diversos aspectos socioeconômicos. 
Destes, salientam-se: a renda per capita; a queda na mortalidade infantil; a redução 
no crescimento populacional; entre outros. Por sua vez, Psacharopoulos (1989) 
destaca a educação (mais especificamente, o nível de escolaridade medido pelos 
anos de estudo) como um dos principais determinantes dos diferentes ganhos 
salariais entre indivíduos.

Todavia, apesar do importante papel das AA para mitigação das desigualdades 
existentes no Brasil, principalmente entre os grupos étnicos, existe controvérsia na 
literatura quanto aos efeitos dessa política. De acordo com os estudos realizados 
por Coate e Loury (1993) e Camargo, Stinebrickner e Stinebrickner (2007) para o 
mercado de trabalho e admissão no ensino superior norte-americano, respectivamente, 
as AA tiveram impacto positivo nas relações inter-raciais, levando à redução da 
discriminação e dos estereótipos negativos. Em contrapartida, para Chan e Eyster 
(2003), a maior diversidade nas universidades geradas pelas AA pode reduzir a 
qualidade da formação média, visto que os alunos minoritários possuem formação 
acadêmica insuficiente. Segundo os autores, o sistema de seleção via AA tende a não 
selecionar os melhores alunos dentro de qualquer grupo étnico. Já Calsamiglia et 
al. (2013) afirmam que as AA não resultam necessariamente em uma performance 
inferior, visto que seu efeito depende do tipo de compensação utilizada pela AA.

No Brasil, os estudos acerca dos efeitos das AA são relativamente recentes e têm 
destacado a existência da correlação negativa entre tais ações e a qualidade potencial 
da educação. Segundo Silva (2014), os alunos que ingressaram nas instituições de 
ensino superior via AA apresentaram desempenho médio menor em 2008 e 2011. 

6. O termo minoria refere-se ao conjunto de indivíduos que, em vista de sua estrutura familiar e social, acaba sendo 
marginalizado nas universidades e no mercado de trabalho. Tal conjunto é composto, usualmente, por indivíduos 
autodeclarados negros, pardos, indígenas ou com deficiência física.
7. Para mais informações, acessar: <https://is.gd/TMgbKn>.
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Já Zylberstajn (2010) afirma que a possibilidade de ingresso no ensino superior 
via AA tem efeito negativo sobre os esforços ex-ante ao ingresso na universidade.

Notadamente, é crucial considerar que as AA aplicadas atualmente no ensino 
superior brasileiro objetivam apenas maior equidade no acesso à educação superior 
(Munanga, 2007; Felicetti e Morosini, 2009). Portanto, elas mitigam os efeitos 
negativos das barreiras à entrada no ensino superior, tais como questões de gênero, 
etnia, renda, idade e deficiência (Felicetti e Morosini, 2009). No entanto, dado 
o deficit educacional existente na formação básica dos grupos minoritários, sua 
implementação não garante que a qualidade da formação superior será a mesma 
entre os distintos grupos sociais.

Logo, é possível que esta política pública tenha como consequência a existência 
de níveis distintos de qualidade educacional entre alunos que são beneficiados ou 
não pelas AA. Diante disso, buscou-se neste trabalho analisar o impacto de tais 
ações sobre o desempenho acadêmico dos alunos da rede pública brasileira de 
ensino superior, mensurado pelo rendimento escolar. 

Com a análise proposta, procurou-se ressaltar a importância da ação continuada, 
tendo como foco os grupos sociais historicamente discriminados. Além disso, este 
trabalho buscou, mediante o diminuto conjunto de trabalhos empíricos sobre 
os efeitos das AA no Brasil, expandir o debate e as análises relativas ao tema. 
Metodologicamente, este estudo conta com uma estratégia empírica capaz de 
lidar com os problemas de estimação associados à indisponibilidade de dados que 
acompanhem o mesmo indivíduo ao longo do tempo (o que permitiria o controle 
da heterogeneidade não observada em nível individual). Por meio da construção 
de um pseudo-painel, tornou-se possível levar em consideração os fatores não 
observados que se mantêm fixos no tempo, em nível de coortes. Essa estratégia 
busca retirar o efeito associado às AA das variáveis não observadas que, na verdade, 
relacionam-se às características das coortes. Tem-se, assim, um modo de lidar com 
um dos principais problemas enfrentados por pesquisadores na área da economia 
da educação brasileira.

Este artigo está dividido em quatro seções, além desta introdução. Na seção 2, 
faz-se uma breve discussão da importância da educação e das AA. Na seção 3, 
aborda-se a estratégia empírica empregada no estudo. Os resultados obtidos são 
destacados na seção 4, e, na seção 5, são apresentadas as considerações finais.

2 ESCOLARIDADE, AÇÕES AFIRMATIVAS E DESEMPENHO ACADÊMICO

No Brasil, vários estudos têm destacado os elevados retornos do investimento na 
educação. Segundo Barbosa Filho e Pessôa (2008), a taxa média de retorno salarial 
desse investimento é superior a 9,2%. Com base nos ciclos da educação, o retorno 
é ainda maior: 13,7% no ensino fundamental e 19,1% no ensino médio. 
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De modo similar, Resende e Wyllie (2006) ressaltam a existência de relação 
positiva entre os anos de escolaridade dos indivíduos e seus salários. De acordo 
com as estimativas dos autores, a escolaridade eleva em aproximadamente 12,6% 
os salários médios das mulheres e em 15,6% o dos homens. Sachsida, Loureiro e 
Mendonça (2004) corroboram esta perspectiva ao estimar que o retorno salarial 
da educação seria de aproximadamente 16,0%.

Dentro deste contexto, as AA implementadas no Brasil a partir dos anos 
2000 buscam ampliar o acesso ao retorno da educação a grupos socioeconômicos 
minoritários. Isto é, objetiva-se permitir que tais grupos tenham acesso à educação 
superior e, consequentemente, alcancem uma melhor formação, de modo que 
possam adquirir maiores remunerações. Em síntese, espera-se com essas ações 
reverter tendências históricas de discriminação, as quais conferem posição de 
desvantagem no mercado de trabalho aos grupos que se encontram em situação 
socioeconômica desfavorável devido à baixa qualificação.

Do conjunto de políticas inclusivas voltadas para redução dos diferentes níveis 
educacionais dos indivíduos, as AA tendem a abranger o conjunto expressivo de 
grupos sociais, visto que, pelas leis nos 12.711/2012 e 13.409/2016, respectivamente, 
as instituições federais de educação superior devem reservar 50% das suas vagas 
para alunos que tenham concluído integralmente o ensino médio na rede pública. 
Este percentual, por sua vez, deverá ser distribuído entre negros, pardos, indígenas 
e pessoas com deficiência, de acordo com último Censo Demográfico. 

Considerando que as AA, de forma geral, buscam apenas garantir o acesso ao 
ensino superior de grupos sociais, cuja educação de base é relativamente inferior, 
essas exercem pouca influência no estoque de conhecimento ex-ante do aluno. 
Portanto, os alunos do ensino superior público, cuja base foi deficitária, poderão 
apresentar rendimento aquém dos demais. Consequentemente, a qualidade da 
formação superior deste grupo poderá ser prejudicada, afetando, assim, a qualidade 
do estoque de capital humano do país.

Deve-se destacar que a formação superior de um conjunto expressivo da 
população (negros, pardos, indígenas, entre outros), se realizada insatisfatoriamente, 
pode ter efeito diferente daquele esperado com o aumento do estoque de capital 
humano na economia. Ao analisar os efeitos do estoque de capital humano, 
Hanushek e Kimko (2000) e Resende e Wyllie (2006) destacaram que a qualidade 
da formação possui relação consistente e forte com o crescimento econômico e 
retorno da escolaridade. 

Além disso, de acordo com Card e Krueger (1992), a qualidade da educação 
pode afetar tanto o nível médio da escolaridade quanto o retorno médio adquirido 
para cada ano adicional da escolaridade. Desse modo, indivíduos com a mesma 
escolaridade podem ter retornos distintos, conforme a qualidade da sua formação. 
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Logo, embora as AA sejam importantes para a acumulação do estoque de 
capital humano brasileiro, especificamente da formação superior, seus efeitos sobre a 
qualidade da formação podem divergir dos resultados esperados. Isso pode ocorrer, 
principalmente, pela relação entre os determinantes do desempenho acadêmico 
(que indica qualidade educacional) e os critérios das cotas. 

Conforme Miranda et al. (2015), Glewwe et al. (2011) e Santos (2012), os 
determinantes do desempenho acadêmico podem ser separados em características dos 
discentes (idade, gênero, etnia e estado civil), da instituição de ensino (infraestrutura, 
número de alunos por professor e condições de trabalho) e do corpo docente (nível de 
escolaridade, treinamento, experiência, sexo e etnia). Miranda et al. (2015) destacam 
que, embora existam conclusões ambíguas na literatura referente aos determinantes do 
desempenho acadêmico, as características dos alunos são as que possuem maior efeito.

Desse modo, se os beneficiários das AA possuem características que estão 
correlacionadas negativamente com desempenho acadêmico, a inclusão desordenada 
deste grupo no ensino superior público poderá levar à redução do desempenho 
médio dos alunos do ensino superior brasileiro. Assim, para determinar os efeitos 
das AA e, consequentemente, nortear as políticas públicas que tenham como 
objetivo promover a igualdade no acesso e a educação de qualidade no ensino 
superior, devem-se também considerar tais características (background dos alunos).

Por fim, é possível distinguir dois efeitos esperados com as AA no ensino superior: 
na educação superior (direto) propriamente dita; e no mercado de trabalho (indireto). 
Em ambos os casos, espera-se que AA implementadas no ensino superior público 
elevem a representatividade de determinados grupos sociais. No entanto, uma vez que 
não influenciam a qualidade do ensino, estas podem gerar distorções entre ganhos 
salariais dos indivíduos de diferentes grupos sociais que tenham o mesmo nível de 
escolaridade. Nesse sentido, para compreender os efeitos das AA na desigualdade 
socioeconômica existente no mercado de trabalho, devem-se inicialmente analisar 
os impactos destas na formação superior do ensino público brasileiro.

3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA

No Brasil, o principal mecanismo de avaliação do ensino superior é o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que tem como objetivo avaliar 
o desempenho dos estudantes com relação ao conteúdo previsto nas diretrizes 
curriculares dos cursos de graduação, além de analisar o desenvolvimento de 
competências e habilidades necessárias para formação geral e profissional.8 Logo, 
para determinar os efeitos das AA aplicadas nas universidades públicas do Brasil 

8. Disponível em: <https://is.gd/BZgsh9>.
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sobre o rendimento escolar dos alunos, este estudo utilizou como base as notas 
obtidas no Enade. 

Idealmente, um experimento capaz de identificar o efeito dessas ações sobre o 
rendimento escolar dos alunos seria aquele em que a política fosse implementada de 
forma aleatória em seu público-alvo, de forma que a comparação entre beneficiários e 
não beneficiários pertencentes ao grupo de elegíveis revelasse o impacto de interesse. 
Diante da impossibilidade dessa comparação,9 este trabalho se aproximou do efeito 
causal de interesse por meio de dados observacionais, especificamente valendo-se 
da metodologia de pseudo-painel com o intuito de considerar a dimensão temporal 
dos indivíduos, ou mais adequadamente, das coortes. 

O uso dessa metodologia, desenvolvida por Deaton (1985), busca contornar a 
incapacidade de se acompanhar o mesmo indivíduo (nesse caso, o aluno) ao longo 
do tempo. Em síntese, o método proposto consiste na estimação de um painel 
com base na criação de coortes, ou grupos que se mantêm similares ao longo do 
tempo. A possibilidade de combinar diferentes pesquisas anuais, especificamente 
microdados, para construção de um painel possui vários benefícios. Destes, 
destacam-se o aumento dos graus de liberdade e a redução da multicolinearidade 
existente entre variáveis explicativas, além da maior eficiência na estimação dos 
coeficientes, visto ser considerada a heterogeneidade existente entre unidades de 
dados corte transversal (Gomes e Braga, 2008). 

Ademais, deve-se considerar que os indivíduos beneficiários e não beneficiários 
das AA possuem, potencialmente, diferentes características observáveis e não 
observáveis (motivação, habilidade, responsabilidade) que também podem afetar 
os potenciais resultados quanto aos seus níveis de desempenho. Com a abordagem 
do pseudo-painel, é possível o controle dessa heterogeneidade não observada entre 
coortes, desde que se considere que estas sejam fixas no tempo. O efeito da omissão 
das características não observáveis na estimação do modelo é mitigado com a 
abordagem proposta. Especificamente, estas serão diluídas nas coortes. Logo, há 
de certa forma uma homogeneização das competências individuais na unidade de 
análise do modelo.

De modo geral, uma coorte pode ser definida como um grupo de unidades 
com características comuns, como uma coorte de idade (Deaton, 1985). Uceli 
(2014) destaca ainda que uma coorte pode ser definida por um número maior de 
características, como, por exemplo, gênero, raça e região de residência.

9. Não há, no Brasil, um experimento que tenha sido propositadamente realizado com esse objetivo. Tão pouco há 
acompanhamento com dados estatísticos dos beneficiários e não beneficiários antes e após a implementação da 
política pública.
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Segundo Moffitt (1993), Collado (1997) e Uceli (2014), as estimativas 
dentro dessa abordagem serão consistentes desde que os seguintes pressupostos 
sejam atendidos: as características das coortes devem ser constantes no tempo; 
o número de coortes deve ser suficientemente grande; e a variabilidade entre as 
médias calculadas para cada coorte deve existir. Uma vez atendidos, a estimação 
do pseudo-painel comumente é realizada por meio do estimador de efeitos fixos, 
utilizado neste estudo. Este estimador não assume ortogonalidade entre os efeitos 
não observados e a variável de interesse (participação nas AA) e, portanto, é 
consistente mesmo que este não seja o caso. 

Posto isto, para determinar o efeito das AA sobre as notas obtidas pelos alunos 
do ensino superior público brasileiro, estimou-se o seguinte modelo:

, (1)

em que  representa o logaritmo da nota dos alunos do ensino superior 
público brasileiro, tendo como base a nota bruta do Enade, que foi utilizada como 
proxy do rendimento acadêmico; , a variável dummy que assume 
valor igual a 1, se o aluno utilizou algum tipo de AA; e o vetor , o conjunto de 
covariadas que possam ter algum tipo de impacto sobre o rendimento do aluno, 
apresentadas no quadro 1.

Seguindo a abordagem utilizada neste trabalho, foram criadas, por ano, 
864 coortes com base no ano de nascimento, na etnia, no gênero, no estado de 
residência do indivíduo e na formação superior dos pais (dummy que identifica 
se pelo menos um dos pais possui ensino superior). O uso destas variáveis para a 
construção das coortes visa captar a heterogeneidade dos indivíduos ao considerar 
questões extremamente complexas, tais como o ambiente socioeconômico (etnia, 
gênero e estado de residência), o contexto histórico-cultural (geração e ano de 
nascimento) e o ambiente familiar (formação dos pais). Notadamente, buscou-se 
também atender aos pressupostos salientados por Uceli (2014), Moffitt (1993) 
e Collado (1997). Além disso, como salientado, as estimações foram realizadas 
considerando-se a existência de efeitos fixos, tal qual destacado por Deaton (1985) 
e Collado (1997).

Ademais, por se tratar de um pseudo-painel, é importante destacar que as 
variáveis perdem suas representações usuais. Desse modo, as variáveis qualitativas 
binárias passam a representar o percentual de indivíduos dentro das coortes, cujas 
respostas para determinada pergunta correspondem ao valor igual a 1. Por exemplo, 
a variável ação afirmativa passa a representar o percentual de indivíduos dentro da 
coorte que utilizaram alguma AA. Por sua vez, as variáveis quantitativas assumem 
o valor médio da coorte em questão.
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Por fim, por se tratar de uma forma funcional semilogarítmica, os coeficientes 
estimados para as variáveis dummies, a partir da equação (1), não representam 
diretamente um efeito percentual. De acordo com Halvorsen e Palmquist (1980), 
Kennedy (1981) e Guillerm (2017), o impacto percentual de uma dummy, , 
nesta forma funcional é obtido a partir do antilogaritmo do coeficiente estimado 

.

4 BASE DE DADOS

Foram utilizadas três diferentes pesquisas do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que analisaram o ensino superior 
brasileiro, no período 2011-2016. Conforme destacado, as AA no Brasil são aplicadas 
desde o início do século XX, porém o uso destas no processo seletivo só ganhou 
destaque a partir de 2008 (Daflon, Feres Júnior e Campos, 2013). Portanto, o 
período de análise contempla a fase em que as AA foram amplamente empregadas 
nas universidades públicas.

Como pesquisa-base, utilizaram-se os microdados do Enade. O exame é 
aplicado para os egressos e ingressos dos cursos de graduação das instituições públicas 
e privadas de ensino superior no Brasil. Os cursos são avaliados trienalmente, sendo 
estes segregados em três grupos. As áreas de conhecimento e os eixos tecnológicos 
dos cursos avaliados têm como base a Tabela de Áreas de Conhecimento, divulgada 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), divulgado 
pelo Ministério da Educação (MEC).

Com base na estrutura do Enade e no objetivo deste trabalho, foram retirados 
da amostra os dados referentes às instituições de ensino superior privado. Além disso, 
visando a uma maior padronização dos dados, foram selecionados apenas indivíduos 
com idade inferior ou igual a 34 anos. Foram excluídos também os indivíduos cujos 
exames e questionários socioeconômicos não foram respondidos adequadamente.

Ademais, para complementar as análises propostas, foram utilizados os dados 
do Censo da Educação Superior e a pesquisa de Indicadores de Qualidade da 
Educação Superior. Em especial, destaca-se que os indicadores de qualidade são 
impactados diretamente pelo Ciclo Avaliativo do Enade.

No quadro 1, apresenta-se o conjunto de variáveis de interesse e controle 
caracterizadas no nível da coorte, bem como suas respectivas fontes. A seleção 
das variáveis, especificadas a seguir, tem como critério a observância da literatura 
concernente ao tema.
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QUADRO 1
Descrição das variáveis de interesse e de controle no nível de coorte

Variáveis Descrição

Variáveis de interesse

Ln (nota) Logaritmo da nota¹ bruta da média alcançada no Enade dos alunos que compõem a coorte.

Ação afirmativa Percentual de alunos da coorte que utilizaram AA.

Ação étnico-racial Percentual de alunos da coorte que concluíram todo o ensino médio na rede pública de ensino.

Ação escola pública Percentual de alunos da coorte que se autointitulam negros/mulatos/pardos.

Ação renda Percentual de alunos da coorte com renda familiar inferior ou igual a 1,5 salário mínimo (SM).

Covariadas (controle)

Idade
Idade média dos alunos que compõem a coorte, sendo esta limitada a 34 anos, conforme a 
metodologia utilizada.

Renda Percentual de alunos na coorte cuja renda familiar é inferior ou igual a 1,5 SM.

Trabalho
Percentual de alunos da coorte que, no período da avaliação, possuía algum tipo de emprego 
(excerto empregos eventuais).

Noturno Percentual de alunos das coortes cujas aulas ocorram predominantemente no período noturno.

Estado civil Percentual de alunos solteiros dentro da coorte.

Dedicação
Percentual de alunos que compõem a coorte que, em média, estuda mais de sete horas semanais, 
além da carga horária semanal regular.

D1-D32 Dummy para controle dos cursos avaliados pelo Enade conforme os anos analisados.

Concorrência Percentual dos cursos mais concorridos no ano que compõem a coorte.

CPC3 Conceito preliminar médio dos cursos dos alunos que compõem a coorte.

Elaboração dos autores. 
Notas: ¹ A nota geral, ou bruta, do Enade é computada pela média ponderada da formação geral do aluno (25%) e pelos 

componentes específicos do curso (75%). Esta, por sua vez, varia de 0 a 100. 
² Variável definida após a criação das coortes.
³ O Conceito Preliminar de Cursos (CPC) é um indicador de qualidade dos cursos de graduação do Inep.

Entre as variáveis apresentadas no quadro 1, apenas a CPC e a dummy de 
concorrência não foram extraídas do Enade. O CPC é definido a partir da relação 
entre desempenho dos alunos, qualidade do corpo docente e infraestrutura do 
centro acadêmico, sendo este um dos indicadores da pesquisa de Indicadores de 
Qualidade da Educação Superior.

A dummy de concorrência foi definida a partir do índice de inscritos por vaga 
no processo seletivo dos respectivos cursos avaliados no período. Uma vez definido 
o índice de inscritos por vaga de cada curso, criou-se um ranking dos cursos mais 
concorridos. A partir deste ranking, definiu-se a dummy de concorrência, de modo 
que os cursos presentes no primeiro quadrante superior receberam 1 e os demais, 0. 
Especificamente, com a inserção desta variável no modelo, buscou-se captar o efeito 
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das competências e os esforços realizados pelos indivíduos ex-ante à sua entrada 
na rede pública de ensino superior.

4.1 Estatísticas descritivas

Conforme destacado, a avaliação dos cursos pelo Enade ocorre a cada triênio, o 
que pode gerar diferenças substanciais entre as características dos alunos ao longo 
do período analisado. Nesse sentido, deve-se controlar o efeito dos distintos anos. 
Assim, os anos devem ser analisados aos pares, sendo eles: 2011 e 2014; 2012 e 2015; 
e 2013 e 2016. Alguns dos cursos avaliados no Enade estão dispostos no quadro 2. 

QUADRO 2
Cursos avaliados no Enade, segundo o ano

Anos Cursos

2011/2014

Arquitetura e urbanismo; tecnologia: em alimentos, em análise e desenvolvimento de sistemas, em 
processos químicos, em redes de computadores e em saneamento ambiental; matemática; letras; 
física; química; biologia; pedagogia; história; artes visuais; geografia; filosofia; educação física; 
computação; música; ciências sociais; ciências sociais; e engenharia (grupo I ao VIII).

2012/2015

Administração; direito; comunicação social; ciências econômicas; psicologia; ciências contábeis; 
design; turismo; teatro; música; arquivologia; biblioteconomia; secretariado executivo; relações 
internacionais; estatística; e tecnologia em design de moda, em marketing, em processos gerenciais, 
em gastronomia e em gestão de turismo.

2013/2016
Medicina veterinária; odontologia; medicina; agronomia; farmácia; enfermagem; fonoaudiologia; nutrição; 
educação física; fisioterapia; serviço social; zootecnia; terapia ocupacional; biomedicina; e tecnologia em 
radiologia, em agroindústria, em agronegócios, em gestão hospitalar e em gestão ambiental.

Fonte: Enade (disponível em: <https://is.gd/qrATC5>). 
Elaboração dos autores.

A distinção dos cursos avaliados durantes os anos terá impacto direto na 
distribuição dos dados e, consequentemente, nos valores médios de nota, idade, 
gênero, etnia etc. Logo, estes valores serão distintos entre os anos, mas semelhantes 
entre os pares. A análise conjunta do quadro 2 e da tabela 1 (que mostra diferenças 
médias entre as variáveis analisadas) permite identificar quais cursos apresentam 
menor diversificação entre os alunos em termos de renda, etnia, nota e outras 
características importantes para a avaliação dos efeitos das AA. 

Como destacado na tabela 1, verificou-se que os cursos avaliados pelo Enade, 
em termos médios, possuem rendimento acadêmico (nota) relativamente baixo, 
considerando-se que este varia de 0 a 100. Destes cursos, aqueles avaliados em 
2013/2016 (grupo 3) foram os que apresentaram maior rendimento, com média 
de 53,99 entre os anos. Já as notas médias do grupo 1 (2011/2014) e grupo 2 
(2012/2015) foram de, respectivamente, 46,23 e 46,60.
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TABELA 1 
Médias ou percentuais das principais variáveis (2011-2016)

Variáveis 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nota Enade 45,050 42,57 52,510 47,410 50,630 55,470

Ação afirmativa 0,130 0,135 0,148 0,207 0,199 0,237

Ação étnico-racial 0,021 0,021 0,019 0,028 0,012 0,030

Ação escola pública 0,013 0,012 0,010 0,017 0,026 0,053

Ação renda 0,054 0,067 0,090 0,116 0,013 0,036

Gênero 0,435 0,441 0,341 0,440 0,423 0,337

Idade 25,020 24,42 24,240 25,240 24,550 24,510

Etnia 0,428 0,331 0,356 0,476 0,382 0,108

Renda 0,412 0,285 0,352 0,491 0,306 0,430

Trabalho 0,498 0,599 0,191 0,475 0,546 0,164

Noturno 0,476 0,602 0,205 0,458 0,582 0,230

Estado civil 0,803 0,849 0,910 0,807 0,853 0,906

Escolaridade mãe 0,283 0,368 0,410 0,274 0,360 0,381

Número de observações 87.527 45.095 35.666 122.205 55.594 42.970

Fonte: Enade (disponível em: <https://is.gd/qrATC5>).
Elaboração dos autores.

Embora as AA estejam presentes nas universidades brasileiras desde o início 
dos anos 2000, observa-se que o percentual de alunos que as utilizam ainda é 
pequeno. O conjunto de cursos com maior percentual de alunos cujo ingresso se 
deu via AA foi o grupo 3, com aproximadamente 19,25%, seguido dos grupos 1 
e 2, com aproximadamente 16,80% cada.

Entre as formas de AA aplicadas para o ingresso no ensino superior público, 
aquelas pautadas na renda foram as mais utilizadas no período. Conquanto, é 
importante destacar dois comportamentos atípicos no percentual de alunos que 
utilizaram as distintas formas de AA. Primeiro, o percentual de alunos que utilizaram 
as AA de renda mais que dobrou entre o primeiro e o último ano em que os cursos 
do grupo 1 foram avaliados, saindo de 5,4%, em 2011, para 11,6%, em 2014. 
Segundo, em relação aos egressos do grupo 3, o percentual de alunos que passaram 
a usar as AA de escola pública aumentou 4,3 pontos percentuais, o que representa 
um aumento de 430%.

Quanto à representatividade das pessoas autointituladas negras, pardas ou 
mulatas, observou-se que esta ainda é relativamente pequena em se tratando dos 
cursos do grupo 3. Nesse conjunto, os indivíduos com tais características representam, 
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em média, 23,2%, sendo que em 2016 este valor foi de apenas 10,8% dos alunos. 
Já para os grupos 1 e 2, está média foi de 45,2% e 35,6%, respectivamente.

A tabela 1 ressalta ainda que, embora o gênero seja apontado por Felicetti e 
Morosini (2009) como uma barreira ao ingresso no ensino superior brasileiro, a 
representatividade da mulher nas universidades públicas avaliadas no Enade foi 
maior do que a dos homens. Em termos médios, cerca de 40,28% eram homens e 
59,71%, mulheres.

5 RESULTADOS ECONOMÉTRICOS

A partir da equação (1), foram realizadas estimações com o intuito de analisar o 
efeito das AA sobre o rendimento acadêmico dos alunos do ensino superior público 
brasileiro. Na tabela 2, são apresentados os resultados da especificação (1), que 
investiga o efeito das AA nos diferentes grupos apresentados no quadro 2. Nessa 
especificação, foram incluídas dummies interativas entre os grupos e a aderência 
às AA, com o objetivo de destacar o efeito destas em cada grupo.

Diante dos resultados apresentados na tabela 2, observou-se existência de 
efeito negativo e significativo das AA no rendimento médio dos alunos do ensino 
superior público brasileiro. Deste modo, os alunos que utilizaram algum tipo de 
AA apresentaram, em média, rendimento 11,8% inferior aos demais. 

TABELA 2
Impacto das AA no logaritmo do rendimento dos alunos por grupo (2011-2016)

Variáveis
(1)

Coeficiente Erro-padrão robusto

Ação afirmativa -0,2082*** 0,0248

Ação_Grupo 2 0,0198 0,0213

Ação_Grupo 3 0,3772*** 0,0231

Constante 3,8597*** 0,0049

Número de observações                                         5.035 Prob>F                   0,0000

Elaboração dos autores.
Obs.: (***) Variável significativa a 1% de significância; (**) variável significativa a 5% de significância; e (*) variável 

significativa a 10% de significância.

Verificou-se ainda que os efeitos das AA se diferenciam entre os grupos de cursos 
avaliados. Primeiro, não há diferença estatística no efeito das AA entre os cursos do 
grupo 2 e do grupo 1, visto que a variável ação_grupo 2 não foi estatisticamente 
significativa. Segundo, é possível observar que os alunos do grupo 3 que utilizaram 
as AA como forma de ingresso na rede pública de ensino superior apresentaram 
rendimento médio 45,81% acima dos seus semelhantes do grupo 1.



149Efeito das Ações Afirmativas no Ensino Superior Público Brasileiro

No entanto, para determinar com maior robustez o efeito destas ações no 
rendimento dos alunos, foram consideraras outras especificações. Nestas foram 
incluídas as variáveis de controle, a existência de quebra estrutural10 no efeito das 
AA e a distinção entre os tipos de AA.

Na tabela 3, são apresentados os resultados de duas especificações, (2) e (3), 
que adicionam à especificação da tabela 2 outros importantes controles (como 
trabalho, turno do curso, idade e escolaridade da mãe, CPC e concorrência 
do curso). A especificação (3) adiciona ainda uma dummy que averigua a 
existência de quebra estrutural no efeito das AA. Caso a inclusão das variáveis 
seja de fato importante para explicar as notas dos alunos, a especificação (1) 
pode sofrer de viés de variável omitida, comprometendo a interpretação dos 
efeitos de interesse.

Conforme a tabela 3, a partir da especificação (2), observou-se que as AA 
continuam a se correlacionar de modo negativo com as notas dos alunos. Nesse 
sentido, com base nos resultados apresentados no modelo completo, especificação 
(2), os alunos que utilizaram algum tipo de AA apresentaram rendimento médio 
13,73% inferior aos demais alunos.

TABELA 3
Determinantes do rendimento médio dos alunos do ensino superior público 
brasileiro (2011-2016)

Variáveis
(2) (3)

Coeficiente Erro-padrão robusto Coeficiente Erro-padrão robusto

Ação afirmativa -0,1476*** 0,0395 -0,1599*** 0,0422

D_Ação afirmativa - - 0,0182 0,0310

Concorrência_Ação 0,1216 0,0826 0,1171 0,0846

Concorrência 0,0378* 0,0205 0,0383* 0,0206

Renda familiar -0,1086*** 0,0196 -0,1096*** 0,0193

Trabalho -0,1205*** 0,0221 -0,1221*** 0,0218

Noturno -0,0307** 0,0152 -0,0310** 0,0152

Idade 0,0306*** 0,0017 -0,0296*** 0,0027

Estado civil 0,0384 0,0251 0,0395 0,0249

Ação_Grupo 2 -0,0577** 0,0265 -0,0540* 0,0286

Ação_Grupo 3 0,0540* 0,0289 0,0568* 0,0315

CPC 0,1548*** 0,0088 0,1546*** 0,0088

10. A inclusão da variável dummy, que determina a existência de quebra estrutural, tem como objetivo levar em 
consideração as significativas alterações no uso das AA a partir de 2014, conforme a tabela 1.

(Continua)
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Variáveis
(2) (3)

Coeficiente Erro-padrão robusto Coeficiente Erro-padrão robusto

Dedicação 0,0823*** 0,0216 0,0830*** 0,0214

Constante 2,7642*** 0,0510 2,7926*** 0,0740

Número de observações 5.013 5.013

Prob>F 0,000 0,000

Elaboração dos autores.
Obs.: (***) Variável significativa a 1% de significância; (**) variável significativa a 5% de significância; e (*) variável 

significativa a 10% de significância.

A partir da inclusão das variáveis concorrência_ação e concorrência (proxy do 
esforço ex-ante à entrada do aluno no ensino superior público), que mensuram o 
efeito das AA nos cursos mais concorridos e na nota média, observou-se que não há 
diferença estatística entre o efeito das AA segundo grau de concorrência dos cursos. 
Em contrapartida, os alunos dos cursos mais concorridos apresentaram, segundo a 
especificação estimada, rendimento acadêmico 3,85% superior aos demais. 

Além disso, entre as variáveis apresentadas na especificação (2), a variável estado 
civil não foi estatisticamente significativa. Desse modo, com base nessa especificação, 
conjectura-se que o estado civil do aluno não exerce efeito estatisticamente 
significativo no seu rendimento.

No modelo completo, notou-se ainda que a variável ação_grupo 2 apresentou 
correlação negativa e estatisticamente significativa com a nota do aluno. Por sua vez, 
o sinal e a significância estatística da variável ação_grupo 3 são condizentes com os 
resultados da especificação (1), apresentada na tabela 2. Desse modo, ressalta-se que 
existe uma importante diferença no rendimento dos alunos beneficiados pelas AA 
entre os grupos. Especificamente, os alunos pertencentes aos grupos 2 e 3 possuem 
rendimento médio 5,61% inferior e 5,54% superior ao grupo 1, respectivamente.

Os resultados da especificação (2) mostram ainda que as demais variáveis de 
controle apresentaram sinal coerente com o esperado e também foram estatisticamente 
significativas. Os alunos do ensino superior público brasileiro que possuíam 
algum tipo de trabalho ou que estudavam no período noturno apresentaram, 
respectivamente, rendimento médio 11,36% e 3,03% inferior aos demais. De modo 
similar, os alunos cuja renda familiar é inferior a 1,5 SM apresentaram, em média, 
rendimento 10,3% inferior aos demais alunos da rede pública de ensino superior.

Ainda em relação à referida especificação, destaca-se que tanto o esforço ex-
post ao processo seletivo quanto a qualidade estrutural dos cursos possuem efeito 
significativo e positivo sobre o rendimento dos alunos na rede pública. Notadamente, 
os alunos que estudam sete horas semanais ou mais, além do período em sala de 

(Continuação)
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aula, apresentaram rendimento médio 8,57% superior aos demais. Não obstante, 
os alunos cujos cursos possuem melhores infraestrutura e corpo docente, conforme 
o CPC, possuem melhor rendimento. Em média, o aumento de uma unidade no 
CPC aumenta a nota média dos alunos em 16,74%.

Em síntese, observando apenas a especificação (2), verificou-se que as AA 
possuem efeito negativo sobre o rendimento dos alunos da rede pública de ensino. 
De modo similar, o trabalho dos alunos e a conclusão do curso majoritariamente no 
noturno afetam negativamente seus rendimentos acadêmicos médios. Além disso, 
alunos que possuem menores níveis de renda apresentam rendimento médio mais 
baixo. Em contrapartida, idade e escolaridade da mãe também apresentam relação 
positiva com o rendimento médio dos alunos. Não obstante, os esforços ex-ante 
e ex-post ao ingresso dos alunos na rede pública de ensino superior são relevantes 
para determinar seu rendimento acadêmico.

Ademais, conforme destacado, é importante levar em consideração as mudanças 
observadas nas características dos alunos beneficiados pelas AA a partir de 2014 
(quadro 1). Para verificar este ponto, na especificação (3), foi inserida uma dummy 
de interação entre a variável ação afirmativa e uma dummy que recebeu valor igual 
a 1 para o período 2014-2016 e 0 para os demais períodos. 

A partir dos resultados encontrados pela referida especificação, observou-se 
que a variável D_ação afirmativa incluída não foi estatisticamente significativa. Isto 
posto, de modo geral, não se pode afirmar que as mudanças nas características dos 
beneficiários das AA, no período analisado, afetaram o rendimento dos alunos da 
rede pública de ensino superior a partir de 2014. Apesar da inclusão desta, as demais 
variáveis da especificação (3) apresentaram efeitos similares àqueles da especificação (2). 

Diante da existência de heterogeneidade entre os cursos avaliados, a especificação 
(3) foi estimada considerando individualmente os grupos de cursos analisados pelo 
Enade. Os resultados destas estimações são apresentados, a seguir, na tabela 4.

Com base na tabela 4, definem-se algumas singularidades dos grupos analisados. 
De início, observaram-se resultados contundentes do efeito das AA e do índice 
CPC para o rendimento dos alunos da rede pública de ensino. Especificamente, 
verificou-se relação positiva e estatisticamente significativa entre este índice e o 
rendimento acadêmico dos alunos para todos os grupos, sendo que o aumento 
desse índice eleva em 17,82%, 17,96% e 13,21% o rendimento dos alunos dos 
grupos 1, 2 e 3, respectivamente.
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TABELA 4
Determinantes do rendimento médio dos alunos do ensino superior público brasileiro 
por grupo (2011-2016)

Variáveis

(4) (5) (6)

Coeficiente
Erro-padrão 

robusto
Coeficiente

Erro-padrão 
robusto

Coeficiente
Erro-padrão 

robusto

Ação afirmativa -0,1054** 0,0476 -0,2009** 0,0890 -0,2465*** 0,0764

D_Ação afirmativa 0,0111 0,0898 0,2416*** 0,0542 0,0655 0,0587

Concorrência_ação -0,0775 0,2919 0,0472 0,1543 0,1211 0,1461

Concorrência 0,1681*** 0,0515 0,0512 0,0534 0,0358 0,0462

Renda familiar -0,1392*** 0,0368 -0,0584 0,0382 -0,0420 0,0419

Trabalho -0,0110 0,0387 -0,0843* 0,0458 -0,0769 0,0615

Noturno -0,0665 0,0421 -0,0048 0,0425 0,0245 0,0410

Idade 0,0067 0,0062 0,0394*** 0,0044 0,0112 0,0072

Estado civil 0,0045 0,0396 -0,0287 0,0429 -0,0267 0,0541

CPC 0,1640*** 0,0214 0,1652*** 0,0182 0,1241*** 0,0194

Dedicação 0,0332 0,0437 0,0882 0,0823 0,0736* 0,0441

Constante 3,2710*** 0,1711 2,4164*** 0,1355 3,3503*** 0,2214

Número de observações 1.713 1.698 1.602

Prob>F 0,000 0,000 0,000

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. (***) Variável significativa a 1% de significância; (**) variável significativa a 5% de significância; e (*) variável 

significativa a 10% de significância.
2. As especificações (4), (5) e (6) foram realizadas respectivamente para os grupos 1, 2 e 3.

Além disso, com exceção do grupo 2, notou-se que o efeito das AA no 
rendimento dos alunos foi negativo para os períodos analisados. Nesse contexto, 
os alunos do grupo 1 que utilizaram AA apresentaram rendimento 10,01% 
menor que os não beneficiários. De modo similar, para os beneficiários das AA no 
grupo 3, os rendimentos foram 21,85% inferiores aos demais, e, para os alunos 
beneficiados pelas AA do grupo 2, os rendimentos foram 18,21% inferiores no 
período anterior a 2014. Por sua vez, no período posterior a 2014, os alunos 
que utilizaram as AA passaram a apresentar rendimentos 4,15% superiores aos 
demais alunos.

Ademais, destaca-se ainda que, na especificação (4), grupo 1, das demais 
variáveis de controle e de interesse utilizadas na estimação, apenas concorrência, 
CPC e renda familiar foram estatisticamente significativas. Neste grupo, os alunos 
dos cursos mais concorridos apresentaram rendimento médio 18,30% superior em 
relação aos de cursos com menor concorrência. Já os alunos com menor nível de 
renda apresentaram rendimento 13,00% inferior ao demais. Na especificação (5), 
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grupo 2, apenas trabalho e idade foram significativas. Neste grupo, os alunos que 
possuíam algum vínculo empregatício apresentaram rendimento 8,09% inferior. 
Por sua vez, o aumento de um ano na idade média dos alunos da coorte eleva 
o referido rendimento em 4,01%. Já na especificação (6), grupo 3, observou-se 
dedicação como um fator determinante para o rendimento dos alunos.

Por fim, seguindo as regras da aplicação das AA no ensino superior público 
brasileiro, é possível distinguir três principais critérios para utilização dessa política, 
sendo eles: étnico-racial (alunos negros, mulatos ou pardos); renda (alunos cuja renda 
familiar per capita é inferior a 1,5 SM); e escola pública (alunos que terminaram, 
integralmente, o ensino médio na rede pública de ensino). Diante da importância 
e da distinção desses critérios, o efeito das AA foi separado, conforme os critérios 
de elegibilidade da política, sendo apresentados, na tabela 5, os efeitos para cada 
critério, especificação (7).

A partir dos resultados apresentados na tabela 5, verifica-se que as variáveis 
de controle inseridas na especificação (7) apresentaram comportamento similar 
às especificações anteriores. 

TABELA 5
Determinantes do rendimento médio dos alunos do ensino superior público brasileiro 
por critério das AA (2011-2016)

Variáveis
(7)

Coeficiente Erro-padrão robusto

Ação raça -0,0018 0,0827

Ação escola pública -0,1006 0,1152

Ação renda 0,0363 0,0701

D_Ação raça 0,0344 0,0678

D_Ação escola pública -0,0789 0,1097

D_Ação renda -0,1880* 0,1258

Concorrência_Ação_Raça 0,0487 0,1241

Concorrência_Ação_Escola 0,2927 0,2774

Concorrência_Ação_Renda -0,1030 0,2252

Concorrência 0,0521*** 0,0193

Renda familiar -0,1084*** 0,0175

Trabalho -0,1213*** 0,0206

Noturno -0,0310* 0,0160

Idade 0,0358*** 0,0029

Estado civil -0,0208 0,0229

(Continua)
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Variáveis
(7)

Coeficiente Erro-padrão robusto

CPC 0,1590*** 0,0089

Dedicação 0,0667*** 0,0212

Ação_Grupo 2 -0,1269*** 0,0241

Ação_Grupo 3 -0,0406 0,0367

Constante 2,5949*** 0,0733

Número de observações 5.013

Prob>F 0,000

Elaboração dos autores.
Obs.: (***) Variável significativa a 1% de significância; (**) variável significativa a 5% de significância; e (*) variável 

significativa a 10% de significância.

Ao se segregar os efeitos das AA por critério de elegibilidade, verificou-se que, 
no modelo completo, apenas a relação entre a quebra estrutural e o uso das AA 
por critério de renda apresentou efeito individual estatisticamente significativo. 
Posto de outra forma, não foi possível inferir que os critérios de elegibilidade 
apresentaram efeitos individuais significativos sobre os rendimentos dos alunos 
para todo o período. Além disso, não é possível concluir que existe distinção 
significativa do efeito das AA por critério de elegibilidade entre os cursos mais 
concorridos e menos concorridos.

Todavia, observou-se que, a partir da mudança das características dos indivíduos 
beneficiados pelas AA em 2014 (tabela 1), o efeito destas por critério de renda passou 
a ser significativo. Desse modo, os alunos beneficiados pelas AA por critérios de 
renda apresentaram, a partir de 2014, rendimentos 17,14% inferiores aos demais.

Por fim, na tabela 6, é apresentado o modelo completo por grupo de cursos 
avaliados pelo Enade no período. Nesse sentido, a partir da especificação (8), a seguir, 
verificou-se que, para o grupo 1, apenas o critério de renda foi estatisticamente 
significativo tanto para o efeito isolado quanto para a interação com a quebra 
estrutural. Especificamente, observou-se que, antes de 2014, os alunos beneficiados 
pelas AA por critério de renda apresentavam rendimentos 18,51% superiores aos 
demais. Todavia, a partir de 2014, esta relação se tornou negativa e estes alunos 
passaram a apresentar rendimentos 15,89% inferiores aos demais. Além disso, as 
variáveis concorrência, renda familiar e CPC foram estatisticamente significativas 
com efeitos similares aos da tabela 4.

(Continuação)
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TABELA 6
Determinantes do rendimento médio dos alunos do ensino superior público brasileiro 
por critério das AA (2011-2016)

Variáveis

(8) (9) (10)

Coeficiente
Erro-padrão 

robusto
Coeficiente

Erro-padrão 
robusto

Coeficiente
Erro-padrão 

robusto

Ação raça -0,2226 0,1495 -0,3703** 0,1806 0,0949 0,0974

Ação escola pública -0,0727 0,2316 -0,4254** 0,2144 -0,3255 0,2085

Ação renda 0,1699*** 0,0562 -0,0107 0,0985 -0,0323 0,1225

D_Ação raça -0,1008 0,1711 0,1423 0,0926 -0,0409 0,1754

D_Ação escola pública 0,6936 0,5190 0,3039 0,2469 0,0739 0,1897

D_Ação renda -0,3429*** 0,0906 0,1629** 0,0785 -0,4551* 0,2541

Concorrência_Ação_Raça 0,6835 0,8800 0,0581 0,4228 -0,0628 0,2045

Concorrência_Ação_Escola -2,1258 1,7624 -0,1329 0,4955 -0,1185 0,2604

Concorrência_Ação_Renda 0,3024 0,3611 -0,2653 0,2279 0,3674 0,4896

Concorrência 0,1595*** 0,0472 0,0762 0,0597 0,0690* 0,0373

Renda familiar -0,1292*** 0,0369 -0,0462 0,0409 -0,0525 0,0402

Trabalho -0,0026 0,0388 -0,0958** 0,0467 -0,0930 0,0627

Noturno -0,0662 0,0442 0,0012 0,0440 0,0247 0,0400

Idade 0,0120** 0,0059 0,0483*** 0,0042 0,0223*** 0,0062

Estado civil 0,0523 0,0392 -0,0114 0,0435 0,0286 0,0483

CPC 0,1577*** 0,0213 0,1645*** 0,0180 0,1323*** 0,0188

Dedicação 0,0269 0,0417 0,0705 0,0827 0,0333 0,0446

Constante 3,1007*** 0,1582 2,1653*** 0,1291 2,9741*** 0,1824

Número de observações 1.713 1.698 1.603

Prob>F 0,000 0,000 0,000

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. (***) Variável significativa a 1% de significância; (**) variável significativa a 5% de significância; e (*) variável 

significativa a 10% de significância.
2. As especificações (8), (9) e (10) foram realizadas respectivamente para os grupos 1, 2 e 3.

Em relação à especificação (9), grupo 2, observou-se que ambos os critérios 
foram relevantes para explicar o rendimento médio dos alunos que compõem as 
coortes. Nesse sentido, verificou-se que os alunos beneficiados pelas AA por critério 
de raça e escola pública apresentaram, respectivamente, rendimentos médios de 
30,95% e 34,65% inferiores aos demais. Em contrapartida, o critério de renda 
tornou-se significativo a partir de 2014, de modo que os alunos que o utilizaram 
apresentaram rendimentos médios 17,69% superiores aos demais. Cabe ainda 
salientar que as variáveis de controle desse grupo apresentaram comportamentos 
similares aos da tabela 4.
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Por sua vez, para o grupo 3, especificação (10), entre os efeitos das AA 
analisados, apenas a interação entre a quebra estrutural e o critério de renda foi 
estatisticamente significativo. Posto de outro modo, é possível inferir que, para o 
referido grupo, os alunos que utilizaram as AA por critério de renda apresentam 
rendimentos médios 36,57% inferiores em relação aos alunos não beneficiados por 
esta política, a partir de 2014. Ademais, verificou-se que as variáveis concorrência, 
idade e CPC apresentaram relação positiva e significativa com o rendimento dos 
alunos da rede pública de ensino superior do grupo 3.

Em síntese, os resultados alcançados neste estudo destacam que as características 
dos indivíduos e o background familiar são importantes para determinar o rendimento 
dos alunos no ensino superior público brasileiro. Tais resultados corroboram aqueles 
encontrados por Miranda et al. (2015), Glewwe et al. (2011), Santos (2012) e 
Felicetti e Morosini (2009).

Pelo exposto, verificou-se que os critérios de elegibilidade das AA apresentam 
efeitos distintos entre os grupos de cursos avaliados pelo Enade. Destes, apenas 
os rendimentos dos alunos do grupo 2 apresentaram relação significativa com os 
critérios de raça e escola pública, o que ratifica os resultados apresentados por Lee 
e Barro (2001). Não obstante, é importante salientar que questões étnico-raciais 
estão diretamente relacionadas a outras questões socioeconômicas, tais como: 
renda; formação dos pais; habilidades individuais etc. Estas últimas, no entanto, 
são controladas no modelo por outras variáveis.

Ademais, conforme verificado nas especificações (2), (3) e (4), o desenvolvimento 
de uma atividade divergente às acadêmicas, como possuir algum vínculo empregatício, 
afeta negativamente a formação (rendimento) do aluno. Os resultados também 
apontam para importante diferença do efeito das AA entre os grupos 1, 2 e 3 e 
entre os cursos mais concorridos de cada grupo. Nesse sentido, deve-se considerar, 
na implementação das AA, que existem diferenças significativas em seus efeitos 
nos rendimentos dos alunos conforme os cursos.

Não obstante, a relação negativa entre as AA e o rendimento dos alunos (nota 
do Enade) encontrados nas especificações corrobora os resultados apresentados por 
Silva (2014), Zylberstajn (2010) e Chan e Eyster (2003). Esses autores ressaltaram 
que as AA tendem a apresentar, se significativo, efeito negativo sobre os rendimentos 
dos indivíduos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme salientado neste estudo, as AA têm sido uma das principais políticas 
públicas aplicadas no ensino superior público, tendo como objetivo reduzir as 
disparidades educacionais e salariais existentes entre as classes socioeconômicas no 



157Efeito das Ações Afirmativas no Ensino Superior Público Brasileiro

Brasil. Diante de sua relevância, neste trabalho buscou-se destacar seu efeito nos 
rendimentos dos alunos das universidades públicas brasileiras.

Com base nos resultados alcançados, verificou-se que, de modo geral, as AA 
possuem relação significativa e negativa com os rendimentos médios (notas) dos 
alunos da rede pública de ensino. Além disso, ao se analisar separadamente os 
principais critérios das AA, observou-se que os critérios de elegibilidade de escola 
pública e raça foram estatisticamente significativos e negativos para os cursos do 
grupo 2. Por sua vez, o critério de renda apresentou efeito sobre todos os grupos. 

Ademais, verificou-se que os esforços individuais dos alunos, tanto ex-post 
quanto ex-ante ao ingresso na rede pública de ensino superior, são relevantes para 
sua formação. Especificamente, deve-se salientar que estes se relacionam apenas 
com o rendimento médio e não com o efeito das AA. Nesse sentido, políticas 
públicas voltadas para a melhoria na qualificação e formação dos indivíduos antes 
de seu ingresso no ensino superior serão importantes para o desempenho destes 
nas universidades públicas, sejam eles beneficiários ou não das AA.

Notadamente, devem-se considerar as diferenças entre as competências 
individuais dos alunos nos diversos cursos de graduação para a implementação de 
ações continuadas que busquem ampliar e melhorar o impacto das AA.

Assim, pelo exposto, embora as AA sejam uma importante ferramenta para 
a expansão do capital humano brasileiro e, em sequência, para o desenvolvimento 
socioeconômico, é importante considerar que seus efeitos sobre a qualidade da 
formação superior tendem a ser negativos. Mediante esta relação, o uso das AA como 
única política pública adotada no ensino superior pode apresentar efeitos adversos 
aos esperados. Consequentemente, torna-se importante a utilização de políticas 
correlatas a esta, tanto na rede pública de ensino de base quanto no ensino superior.
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AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA E O CRESCIMENTO 
ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS1,2
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Na literatura internacional, diversos trabalhos discutem o impacto dos gastos em defesa sobre o 
crescimento econômico. Pode-se dividir estes trabalhos em dois grupos: o primeiro, que analisa 
os impactos sobre o crescimento de países, e o segundo, que verifica se o fechamento de bases 
militares ou se a sua redução geraria impactos negativos para as economias locais. Este trabalho 
verifica se os gastos com pagamento de funcionários de organizações militares (OMs) da Marinha 
do Brasil (MB) influenciam o crescimento econômico dos municípios brasileiros, uma vez que a 
presença dessas OMs aumentaria a renda local e, consequentemente, ampliaria a demanda por 
bens e serviços locais. Os principais resultados, atingidos utilizando dados em painel, sugerem que 
elevações nestes gastos geram aumento da taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB).

Palavras-chave: gastos em defesa; crescimento econômico; economia da defesa; municípios brasileiros.

NAVAL MILITARY ORGANIZATIONS AND BRAZILIAN MUNICIPALITIES  
ECONOMIC GROWTH 

Several papers use economic data to infer the impact of defense spending on economic growth. These 
papers can be divided into two groups: one that analyzes the impacts on the countries´ growth and 
the other that verifies whether the closure and realignment of the military bases would generate 
negative impacts on local economies. This study seeks to analyze if the expenditures with payment of 
civil and military employees of military bases (MB) of the Brazilian Navy influence economic growth 
for the Brazilian municipalities, once the presence of these MB would increase local income and, 
consequently, expand the demand for local goods and services. A panel data for the years 2000 
and 2010 is used and the main results suggest that increases in these expenditures generate an 
increment in the GDP growth rate.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo a Política Nacional de Defesa do Brasil, cabe ao Estado prover segurança 
e defesa necessárias para que a sociedade se desenvolva (Brasil, 2012). As Forças 
Armadas, compostas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são as 
instituições responsáveis pela segurança e defesa nacional. Especificamente no caso 
da Marinha do Brasil (MB), que é o foco deste trabalho, além de atuar na garantia 
dos poderes constitucionais, também contribui para a política externa e cumpre 
algumas funções subsidiárias, como a segurança da navegação aquaviária e o controle 
da Marinha Mercante. Ademais, a MB desenvolve Projetos Estratégicos, em cujos 
principais objetivos está o estimulo à indústria de defesa e, consequentemente, 
ao desenvolvimento tecnológico do país. Entre esses projetos, podem ser citados: 
o Programa Nuclear da Marinha (PNM),5 o Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub)6 e o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz)7 
(ESG, 2018). 

A MB é constituída por nove distritos navais, abrangendo todo o território 
nacional. Como se pode observar nas figuras 1 e 2, em 2000 e 2010 (anos de 
estudo deste trabalho), as organizações militares (OMs) se localizavam em, 
aproximadamente, setenta municípios brasileiros, concentrando-se no litoral, nas 
regiões onde o transporte fluvial é frequente e nas sedes dos distritos.

No Brasil, a decisão de localização das OMs não tem como propósito direto 
o desenvolvimento ou crescimento econômico regional. A proposta de criação 
de uma OM deve apresentar “a contribuição, direta e/ou indireta, da nova OM 
para o atendimento de necessidades dos meios operativos navais, aeronavais e de 
fuzileiros navais”, bem como o propósito operacional da OM, a localização e o 
investimento inicial. Por sua vez, a proposta de extinção de OM deve trazer um 
estudo com vantagens e desvantagens dessa extinção e um parecer a respeito da 
destinação das vagas e de pessoal (EMA, 2016).

5. O PNM visa o desenvolvimento de tecnologia nuclear aplicada à propulsão naval.
6. O Prosub tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais e do primeiro submarino brasileiro 
com propulsão nuclear.
7. O SisGAAz busca monitorar a chamada Amazônia Azul, uma área de 3,6 milhões de quilômetros quadrados que 
compreende a Zona Econômica Exclusiva (ZEE). A ZEE brasileira compreende uma faixa que se estende das doze às 
duzentas milhas marítimas, e, dentro desta zona, o Brasil tem o direito exclusivo de exploração, conservação e gestão 
dos recursos, investigação científica, proteção e preservação do meio marítimo.
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FIGURA 1
Municípios com a presença de OMs (2000)

Elaboração dos autores.
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FIGURA 2
Municípios com a presença de OMs (2010)

Elaboração dos autores.

Sem embargo, é razoável supor que a presença dessas bases militares contribua 
para “a movimentação da economia” de alguns municípios, em especial, dos pequenos 
e médios, por meio de impulso ao comércio e serviço locais. Desta forma, o principal 
objetivo deste artigo será checar se a presença de OMs da MB influencia ou não 
o crescimento econômico dos municípios brasileiros. A análise será feita testando 
o impacto dos valores recebidos por funcionários militares e civis de OMs sobre o 
crescimento do produto interno bruto (PIB) per capita dos municípios.

A análise para os anos 2000 e 2010 será feita tanto em cross-section quanto 
em painel de dados, considerando também a possível existência de dependência 
espacial entre os municípios brasileiros. Os principais resultados sugerem um impacto 
positivo da presença das OMs sobre o crescimento econômico de determinados 
grupos de municípios brasileiros.
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Este artigo está organizado em cinco seções, além desta introdução. A segunda 
seção apresenta uma breve revisão de literatura sobre os gastos em defesa e seus 
impactos sobre o crescimento econômico; a seção 3 descreve a estratégia empírica 
e a base de dados; os resultados são apresentados e analisados na seção 4; e, por 
fim, a quinta seção traz as considerações finais. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

Muitos estudos analisam crescimento econômico e seus determinantes. No geral, 
buscam-se verificar as influências de aspectos relacionados à carga tributária, ao 
nível de capital humano, aos aspectos culturais e institucionais, ao nível de gastos 
públicos, entre outros. 

Na literatura internacional, são encontrados ainda estudos que verificam os 
impactos dos gastos em defesa sobre o crescimento do PIB. É possível ainda dividir 
este grupo de estudos em dois: o primeiro, cuja análise verifica os impactos dos 
gastos militares sobre o crescimento econômico de países; e o segundo, que checa 
os impactos sobre a economia de municípios. A revisão de literatura, portanto, 
seguirá esta divisão: uma subseção focada na análise para países e outra focada na 
análise para municípios e comunidades.

A literatura trata ainda dos impactos dos gastos de defesa pelo lado da demanda 
e pelo lado da oferta. Pelo lado da oferta, observa-se que as Forças Armadas se 
constituem como um dos principais produtores de tecnologia, sendo países como 
Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Inglaterra e França conhecidos como líderes 
na produção de tecnologia de defesa. A produção de tecnologia de defesa, por 
vezes, gera o processo conhecido como spin-off, onde tecnologias geradas no meio 
militar transbordam para o meio civil, elevando a produtividade e/ou o bem-estar 
das sociedades.8 Pelo lado da demanda, tem-se que as Forças Armadas seriam 
demandantes de diversos produtos advindos de atividades econômicas no geral, seja 
por meio da aquisição de bens e serviços utilizados na manutenção das forças, pelas 
aquisições de produtos desenvolvidos na indústria de defesa, seja de forma indireta, 
pelos gastos realizados pelos militares e civis empregados pelas Forças Armadas com 
seus pagamentos de soldos e salários. Este trabalho foca nesta última discussão: dos 
impactos pelo lado da defesa gerados pelo pagamento de pessoal da MB.

2.1 Gastos militares e seus impactos sobre o crescimento econômico de países

Em relação ao primeiro subgrupo (que trata de países), os gastos militares tanto 
poderiam impactar o crescimento econômico positivamente quanto negativamente. 
O impacto positivo viria por meio de externalidades positivas, dadas a maior 

8. Para maiores informações sobre o processo de spin-off e também sobre o de spin-in (transbordamentos de tecnologia 
produzidas pelo meio civil para o meio militar), ver Ambros (2017).
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segurança gerada pela presença dos militares, a formação de capital humano e os 
transbordamentos de tecnologia. Por outro lado, uma vez que a União depara-se 
com uma restrição orçamentária, os impactos negativos ocorreriam, pois os gastos 
em defesa “desviariam” recursos de outras funções mais produtivas, como saúde e 
educação (Dunne, Nikolaidou e Smith, 2002). Todavia, apesar do questionamento 
inicial que se pode fazer sobre quais seriam os impactos sobre bem-estar se os recursos 
destinados às Forças Armadas fossem, por exemplo, destinados a saúde e educação, 
salienta-se que os gastos em defesa são essenciais para a soberania e segurança 
local, o que tende a garantir um ambiente mais seguro para o desenvolvimento de 
atividades econômicas no geral (Santos, 2018).

A seguir serão apresentados artigos que versam sobre a influência dos gastos 
em defesa sobre o crescimento econômico. A princípio, serão apresentados artigos 
que utilizam análises de séries temporais.

Barro (1984 apud Barro e Rugy, 2013) encontra que aumentos nos gastos 
em defesa durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e a Guerra da Coreia 
(1952) geraram elevações no PIB. Todavia, o aumento dos gastos em US$ 1 gerou 
o incremento de US$ 0,60 no PIB, provavelmente em decorrência de uma espécie 
de efeito crowding out em variáveis como investimento privado e consumo de 
bens duráveis.

Rashid e Arif (2012), por sua vez, testam a cointegração e a exogeneidade entre 
gastos militares e crescimento para quatorze países desenvolvidos no período 1981 
a 2006. Os resultados sugerem que os gastos militares são uma variável exógena e 
influenciam o crescimento desses países.

Barro e Rugy (2013) agrupam uma série de trabalhos sobre o tema, focando 
no efeito multiplicador de um dólar extra gasto em defesa. No geral, os autores 
concluem que a maioria dos trabalhos sobre o tema encontra que o aumento de 
um dólar em gastos nesta função resulta em menos de um dólar de aumento no 
PIB quando este aumentado for financiado por deficit (ou seja, sem a contrapartida 
do aumento de carga tributária).

Owyang, Ramey e Zubairy (2013) estudam o efeito multiplicador dos gastos 
em defesa para o Canadá e para os Estados Unidos no século XX, utilizando séries 
temporais para cada país. Apesar de seus resultados relativos aos Estados Unidos 
não evidenciarem multiplicadores com valores mais elevados durante a guerra, 
para o Canadá os multiplicadores encontrados foram mais elevados em momentos 
de taxas mais altas de desemprego (como durante a Segunda Guerra Mundial). 

Usando dados em painel, pode-se citar Pradhan (2010) e Yildirim, Ocal 
e Keskin (2011).



167As Organizações Militares da Marinha e o Crescimento Econômico dos Municípios Brasileiros

Pradhan (2010) verifica a relação entre gastos em defesa e crescimento 
econômico de China, Índia, Nepal e Paquistão entre 1988 e 2007, por meio de 
um modelo de painel-cointegrado. Os principais resultados indicam causalidade 
unidirecional entre estes gastos e o crescimento somente na China e no Nepal, mas 
também sugerem que os gastos em defesa de um país podem afetar a defesa do outro.

Yildirim, Ocal e Keskin (2011) analisam as influências das despesas militares 
sobre o crescimento econômico de 133 países no período 2000 a 2008, utilizando 
análise em painel espacial. Os autores utilizam como base teórica o Modelo de Solow 
Aumentado (Mankiw, Romer e Weil, 1992) para a defesa, tendo como variável 
de interesse a proporção dos gastos militares em relação ao PIB. Os principais 
resultados indicam que os gastos militares impactam positivamente o crescimento 
econômico e sugerem que o modelo de mínimo quadrado ordinário (MQO) é mal 
especificado devido à presença de dependência espacial, sendo o modelo modelo 
de defasagem espacial (em inglês, spatial auto regressive model – SAR) preferido. 

Convém ainda observar que, no geral, os gastos em defesa são decisões (e 
aportes) federais, o que torna as análises distintas quando consideradas diferentes 
esferas governamentais. No âmbito federal, dadas as restrições orçamentárias 
destes governos, os gastos em defesa representam “escolhas”. Por outro lado, no 
âmbito local (municipal e em comunidades), esses gastos tendem a ser exógenos, 
pois não cabe aos governos locais a decisão do quanto gastar, tampouco cabe o 
seu financiamento. 

2.2  Gastos militares e seus impactos sobre o crescimento econômico de 
municípios e estados

Nos estudos que analisam municípios e estados, os autores argumentam que os 
gastos em defesa poderiam gerar renda por meio do pagamento de seus funcionários 
(o que fomentaria a economia local), além de outras externalidades positivas, como 
a formação de capital humano e os transbordamentos de tecnologia (Yildirim, 
Ocal e Keskin, 2011). 

Na literatura internacional, no geral, estes trabalhos analisam os impactos 
do fechamento de bases militares em variáveis econômicas locais (crescimento 
econômico, taxa de desemprego, criação de novos empregos e taxa de migração, 
por exemplo). Neste contexto, podem-se citar: Hooker e Knetter (2001), que 
verificam esse fenômeno para os Estados Unidos entre 1971 e 1994; Andersson, 
Lundberg e Sjöström (2005), que verificam não haver impactos do fechamento 
de bases militares sobre o crescimento econômico de 31 municípios suecos 
no período 1983 a 1998; e Paloyo, Vance e Vorell (2010), que checam os 
efeitos da redução de pessoal militar sobre indicadores socioeconômicos de  
298 comunidades alemãs.
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Paloyo, Vance e Vorell (2010), usando modelo de efeitos fixos (EF), encontram 
que os impactos do fechamento de bases militares sobre os aspectos econômicos 
locais são basicamente inexistentes. Os autores apresentam duas possíveis explicações 
para este resultado: i) o número de militares representa uma parcela pequena da 
população local; e ii) as bases alemãs são autossuficientes e autônomas e, assim, 
os militares e demais funcionários da base não estariam integrados à comunidade.

No que tange ao crescimento econômico dos municípios brasileiros, podem-se 
citar diversos trabalhos, como Alves e Fontes (2000); Menezes e Azzoni (2000); 
Ribeiro e Porto Júnior (2003); Silva, Fontes e Alves (2004); Coelho (2006); 
Salvato et al. (2006); Grolli, Oliveira e Jacinto (2010); Ferreira e Cruz (2008); 
e Silva Júnior et al. (2008). Ainda sobre municípios, mas utilizando análises 
espaciais, é possível elencar os seguintes estudos: Pimentel e Haddad (2004); 
Monastério e Ávila (2004); Oliveira (2005); Resende (2005); Silva e Resende 
(2006); Perobelli, Faria e Ferreira (2007); Barreto (2007); Maranduba Júnior 
(2007); Porsse (2008); Sartoris Neto e Carvalho (2009); Ribeiro e Almeida 
(2012); e Ribeiro (2014). Todavia, nenhum dos trabalhos supracitados trata da 
existência de bases militares e dos seus possíveis impactos sobre o crescimento 
econômico dos municípios. 

É relevante citar o estudo de Pinto, Menezes e Moraes. (2015), que verifica os 
impactos dos gastos da MB sobre a rentabilidade do setor de serviços (tomando esta 
como uma proxy para o desenvolvimento regional) dos municípios de Corumbá, 
Ladário e Rio Grande. Usando metodologia de séries temporais para cada um 
dos municípios, a variável de interesse testada é a despesa da MB com pessoal 
militar e com pessoal civil retirada do Anuário Estatístico da Marinha do Brasil,9 
no período entre fevereiro de 2001 e dezembro de 2011. Os autores ressaltam 
que a proximidade destas cidades com a fronteira reduz o consumo local em 
momentos nos quais o câmbio esteja favorável para compras no exterior; porém, 
ainda assim, os principais resultados indicam que as despesas com pessoal possuem 
uma relação positiva com a rentabilidade do setor serviços, em especial do setor 
de vendas do comércio.

Com base na literatura apresentada, esta pesquisa tem como objetivo principal 
analisar os impactos dos gastos da MB com pessoal militar e civil sobre o crescimento 
econômico dos municípios brasileiros, utilizando como base teórica o modelo de 
Solow ampliado. 

9. Segundo os autores, tais dados são reservados.
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3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA, DESCRIÇÃO DOS DADOS E MODELOS EMPÍRICOS 

Esta seção apresenta a estratégia empírica utilizada, os modelos empíricos e a 
descrição dos dados utilizados nas estimações da corrida para o fundo e da migração 
de bem-estar. 

3.1 Estratégia empírica

A estratégia empírica consiste em testar a hipótese de que os gastos em defesa (aqui 
representados pelo pagamento de pessoal militar e civil que trabalha em OMs) 
impacta o crescimento econômico do município onde a OM se localiza.

Para tal, será estimado, a princípio, um modelo de MQO para cada ano da 
amostra. O segundo passo é utilizar um painel de dados, estimando um modelo 
por mínimos quadrados ordinários empilhados (MQOE) e, em um segundo 
momento, um modelo de EF. Este último é capaz de considerar os efeitos específicos 
e constantes no tempo dos municípios. A importância dessa propriedade repousa 
no fato de que características não observadas ou não mensuradas podem levar a 
coeficientes estimados enviesados. Vale ressaltar que, em um país de “tamanho 
continental” como o Brasil, os municípios podem apresentar diferenças em suas 
características, relacionadas a questões culturais, institucionais e valores locais, 
diferenças que frequentemente são não observáveis (ou não mensuráveis).

 A priori, será realizado o teste de Breusch-Pagan para verificar a existência 
de efeitos não observados. Caso seja rejeitada a hipótese nula de não existência 
desses efeitos, será utilizado o teste de Hausman10 para a identificação do tipo de 
efeito, se fixo ou aleatório.

Estimações por meio de dados em painel, por utilizarem concomitantemente 
dados em diferentes períodos e em cross-section, tendem a possuir alta probabilidade 
dos resíduos heterocedásticos, problema que pode ser contornado por meio da 
matriz de White, ao se estimar erros-padrão robustos.

Para verificar a existência de dependência espacial, será aplicado o teste I de 
Moran para os resíduos de cada ano separadamente.11 No caso de confirmada a 
presença de autocorrelação espacial, estima-se um modelo com correção espacial,12 
cuja matriz de ponderação espacial será escolhida por meio da estatística de I de 
Moran dos resíduos dos modelos de EF. A matriz que apresentar a maior correlação 
espacial será utilizada na construção das variáveis defasadas espacialmente.

10. A hipótese nula do teste de Hausman indica que o modelo de efeitos aleatórios é o mais adequado (Wooldrigde, 2002).
11. A hipótese nula do teste I de Moran é a não existência de dependência espacial.
12. As estimações serão realizadas no software R com base nos artigos de Croissant e Millo (2008) e Millo e Piras (2012).
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No modelo com correção espacial, ao incluir os transbordamentos espaciais, 
é possível se deparar com o problema da simultaneidade, que decorre da inclusão 
de determinadas variáveis (uma vez que a variável dependente de um município 
afeta a variável dependente dos seus vizinhos e vice-versa). Para contornar esse 
problema, será adotado o estimador de máxima verossimilhança (MV), que não 
sofre do problema de inconsistência, devido à endogeneidade provocada pela 
simultaneidade da relação. Para grandes amostras, esse estimador tende a ser 
consistente e eficiente.13 

Vale ressaltar ainda que a variável de interesse deste estudo tende a não ser 
endógena, pois seus valores são decididos e financiados na esfera federal, não 
havendo causalidade entre elevações no PIB municipal e aumentos nos valores 
recebidos por funcionários das OMs. 

As próximas subseções apresentam as variáveis e a descrição dos dados 
utilizados nos testes das hipóteses de transbordamentos espaciais dos gastos e de 
migração de bem-estar.

3.2 Descrição dos dados e modelos empíricos 

Os dados correspondem aos anos 2000 e 201014 para 5.566 municípios.15  
As variáveis são disponibilizadas pela Pagadoria de Pessoal da Marinha (Papem), 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e pelo Atlas Brasil 2013 – elaborado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e que tem como fonte o IBGE. O quadro 1  
apresenta um resumo das variáveis utilizadas, indicando a fonte e a descrição delas.

A variável dependente é a taxa de crescimento do PIB per capita dos municípios 
brasileiros. Para a construção dessa variável foram utilizados dados do IBGE, referentes 
ao PIB municipal e às estimativas de população residente em cada município.  
A construção da variável é feita da seguinte forma: .

A variável de interesse é o gasto total com pessoal de OMs disponibilizados 
pela Papem, que coletou as informações no Sistema Integrado de Administração 
de Recursos Humanos (Siape) e no Sistema de Pagamento da MB (Sispag).  
Esta variável é referente aos valores totais gastos com pagamento de pessoal civil e 
militar, incluindo salários, auxílios e eventuais diárias e passagens fornecidas para o 
cumprimento de missões fora da base. Os dados foram disponibilizados por OM, 
sendo posteriormente agregados por municípios. 

13. Para maiores informações sobre a estimação por MV e sua eficiência na presença de simultaneidade decorrente da 
interação espacial, ver Elhorst (2003) e Almeida (2012).
14. Foram escolhidos anos de Censo e do Atlas Brasil do PNUD pela maior disponibilidade de variáveis. 
15. O shape (mapa digital) utilizado é para municípios, versão 2007. 
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A matriz de variáveis de controle incluí: PIB per capita inicial, média de 
anos de estudo, despesas de capital e corrente, carga tributária (especificamente, 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS e outros impostos), cotas do Fundo de Participação Municipal e 
as transferências de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

As variáveis foram deflacionadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) – considerando 2000 como o ano-base – e são utilizados nas 
estimações os logaritmos naturais dos seus valores per capita. 

QUADRO 1
Descrição das variáveis

Variável Sigla Descrição Fonte

Taxa de crescimento 
econômico

Cres
Crescimento do PIB municipal entre 1999 e 2000 
e entre 2009 e 2010.

IBGE

Gasto com pagamento de 
pessoal

MIL
Somatório dos gastos referentes ao pagamento de 
pessoal militar e civil funcionários de OMs da MB*

Papem (coletados 
nos Sispag e Siape)

PIB inicial PIB
PIB per capita municipal corrigido a preços de 
2000.

IBGE

Anos de estudo est Média de anos de estudo da população local. PNUD/IBGE

Despesas de capital dcap
Somatório das dotações para o planejamento e a 
execução de obras e aquisições de instalações e 
equipamentos.

STN

Despesas correntes dcor
Somatório do valor de todas as operações 
destinadas à manutenção e funcionamento de 
serviços públicos.

STN

Fundo de Participação 
Municipal

FPM Cotas do Fundo de Participação Municipal. STN

Transferência de ICMS ICMS Valores recebidos da transferência do ICMS. STN

Carga tributária total CTT Somatório do IPTU, do ISS e de outros impostos. STN

Elaboração dos autores.
Obs.: * Os apêndices A, B e C apresentam a lista de municípios onde as OMs estão localizadas.

O primeiro modelo empírico é representado pela equação (1).

,                                                     (1)

em que CRESit é a variável dependente “taxa de crescimento da renda per capita”, 
MILit corresponde ao gasto total com pagamento de pessoal civil e militar de OMs 
do município  no período . O conjunto de variáveis  é a matriz de variáveis de 
controle;  é o vetor de coeficientes relativos às variáveis de controle; e  indica o 
termo de erro do município  no período .
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O segundo modelo estimado inclui variáveis de interação entre dummies 
criadas para indicar o tamanho dos municípios e os gastos totais com pagamento 
de pessoal civil e militar de OMs. 

Os municípios foram divididos em quatro grupos: i) pequeno porte – com 
população até 50 mil habitantes; ii) médio porte 1 – com população de 50 mil 
até 100 mil; iii) médio porte 2 – de 100 mil até 500 mil; e iv) grande porte – com 
população maior que 500 mil. A partir desta divisão foram construídas as seguintes 
dummies: i) D50- (igual a um se o município é de pequeno porte); ii) D50_100 (igual 
a um se o município é de médio porte 1); iii) D100_500 (igual a um se o município 
é de médio porte 2); e iv) D500+ (igual a um se o município é de grande porte).

Assim, o segundo modelo estimado inclui as variáveis incluídas: MIL<50 
(interação entre MIL e D<50); MIL50_100 (interação entre MIL e D50_100); 
D100_500 (interação entre MIL e D100_500); e D500> (interação entre MIL e 
D500>) e é representado pela equação 2.

   
 .                                                                 (2)

4 RESULTADOS

A princípio, foram estimadas cross-sections para os dois anos da amostra (2000 
e 2010), como apresentado na tabela 1. Nas duas primeiras colunas da tabela, 
observam-se as estimações cuja variável de interesse é o gasto total com pagamento 
de pessoal civil e militar. 

TABELA 1
Resultados dos modelos de MQO (2000 e 2010)

MQO 2000 MQO 2010 MQO_INT 2000 MQO_INT 2010

Variáveis de 
interesse

mil
-0,010** -0,005

(0,00) (0,01)

mil<50
-0,010 -0,021

(0,01) (0,02)

mil50_100
0,006 0,021

(0,02) (0,02)

mil100_500
-0,014* -0,028*

(0,01) (0,02)

mil>500 -0,016*** 0,001
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MQO 2000 MQO 2010 MQO_INT 2000 MQO_INT 2010

Variáveis de 
interesse

pib

(0,01) (0,01)

-0,002 0,189*** -0,002 0,188***

(0,01) (0,02) (0,01) (0,02)

dcap
0,003* 0,009 0,003* 0,009

(0,00) (0,01) (0,00) (0,01)

dcor
0,007** 0,095*** 0,007** 0,094***

(0,00) (0,01) (0,00) (0,01)

fpm
-0,006* -0,097*** -0,006* -0,097***

(0,00) (0,01) (0,00) (0,01)

icms
-0,004 -0,040*** -0,004 0,040***

(0,00) (0,01) (0,00) (0,01)

ctt
0,004** -0,210*** 0,004** -0,215***

(0,00) (0,05) (0,00) (0,05)

est
-0,001 -0,394*** -0,002 -0,404***

(0,01) (0,11) (0,01) (0,11)

AIC -6225,83 1262,5 -6222,11 1260,09

SC -6172,83  1315,5 -6149,25  1332,95

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Os símbolos ***, **, * correspondem, respectivamente, aos níveis de significância de 1%, 5% e 10%.

2. BP indica o resultado do teste de Breusch-Pagan. 
3. Os valores entre parênteses representam os erros-padrão dos coeficientes estimados. 
4. AIC e SC indicam os resultados dos critérios de informação Akaike16 e Schwarz.17 
5.  As siglas MIL, MIL<50, MIL50_100, MIL100_500 e MIL>500 indicam, respectivamente, os gastos com pagamento de 

pessoal de OMs e as variáveis de interação entre MIL e as dummies de porte dos municípios.
6. As variáveis FPM, ICMS, PIB, DCAP, DCOR e EST referem-se às variáveis de controles. 

O sinal do coeficiente da variável em questão para o ano 2000 é diferente do 
esperado, indicando que maiores valores recebidos como pagamento de militares 
e civis desestimulariam o crescimento econômico dos municípios brasileiros. 
Por outro lado, em 2010, a variável não se mostrou significativa. Em relação às 
estimações que incluem as variáveis de interação, tanto para 2000 quanto para 
2010, os coeficientes significativos encontrados também foram negativos. 

Os coeficientes com sinais diferentes do esperado nas estimações de MQO 
(e de MQOE) possivelmente foram causados pelo problema de variáveis omitidas 
(características específicas de cada município como cultura, valores, forma de 
funcionamento das instituições, por exemplo). Assim, seguindo a estratégia proposta, 
parte-se para a estimação de dados em painel, cujos resultados são apresentados 
na tabela 2. 

16. O critério Akaike (AIC) foi calculado da seguinte forma: AIC = (2k/nT) + ln(SQR/nT). Em que SQR é a soma dos 
quadrados dos resíduos; k é o número de regressores; n é o número de observações de cross-section; e T é o número 
de anos do painel.
17. O critério Schwarz (SC) foi calculado da seguinte forma: SC = (k/nT) *ln(nT) + ln(SQR/nT). Em que SQR é a soma 
dos quadrados dos resíduos; k é o número de regressores; n é o número de observações de cross-section; e T é o 
número de anos do painel.



pesquisa e planejamento econômico | ppe | v. 51 | n. 1 | abr. 2021174

Para confirmar o melhor ajustamento dos modelos de EF, foram realizados 
dois testes: Breusch-Pagan e Hausman. O teste de Breusch-Pagan foi utilizado para 
a verificação da existência de efeitos não observados. Uma vez rejeitada a hipótese 
nula de não existência desses efeitos para os modelos sem as interações (com 

) com as interações ( ), testou-se também a existência de EF 
em detrimento dos efeitos aleatórios por meio do teste de Hausman.18 Rejeitou-se 
a hipótese nula de efeitos aleatórios com  no modelo sem interações 
e com  para o modelo com interações.

Analisando o modelo efeito fixo (EF) sem interações, nota-se que o coeficiente 
da variável MIL é significativo estatisticamente e igual a 0,025. Assim, há indícios 
que, em média, o aumento dos gastos com pagamento de pessoal militar e civil 
em 1% gera um incremento de 0,025% na taxa de crescimento econômico. Isso 
ocorre, provavelmente, pelo fato de esses indivíduos “movimentarem” a economia 
local ao consumirem bens e serviços. Há que se considerar ainda que, em caso de 
movimentação (ou seja, de transferência de um militar para determinada cidade), 
pode-se também ocorrer a imigração de outros indivíduos em idade ativa, uma 
vez que a família tende a acompanhar o militar. Desta forma, essa imigração de 
indivíduos em idade ativa também poderia impactar o crescimento do PIB municipal. 

TABELA 2
Resultados dos modelos de MQOE e de EF

MQOE EF MQOE_INT EF_INT

Variáveis de interesse

wcres

mil
-0,009 0,025*

(0,01) (0,01)

mil<50
-0,023** 0,002

(0,01) (0,02)

mil50_100
0,019 0,035**

(0,01) (0,01)

mil100_500
-0,024*** 0,023

(0,01) (0,02)

mil>500
0,002 0,024***

(0,00) (0,00)

18. A hipótese nula do teste de Hausman indica que o modelo de efeitos aleatórios é o mais adequado (Wooldrigde, 2002).
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MQOE EF MQOE_INT EF_INT

Variáveis de controle

pib
0,079*** 0,602*** 0,079*** 0,602***

(0,01) (0,03) (0,01) (0,01)

dcap
0,002 0,022*** 0,001 0,016***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

dcor
0,046*** 0,001 0,047*** -0,004

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

fpm
-0,026*** -0,039*** -0,026*** -0,039***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

icms
-0,036*** -0,013*** -0,037*** -0,013***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

ctt
-0,012*** -0,006 -0,012*** -0,002

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

est
-0,093*** 0,016*** -0,090*** 0,059***

(0,00) (0,01) (0,01) (0,01)

BP 69,97***

Hausman 2050,09***

AIC 1,456 -2,575 1,283 -2,581

SC 1,533  -2,554  1,233 -2,552

Elaboração dos autores. 
Obs.: 1. Os símbolos ***, **, * correspondem, respectivamente, aos níveis de significância de 1%, 5% e 10%. 

2. BP indica o resultado do teste de Breusch-Pagan.
3. Os valores entre parênteses representam os erros-padrão dos coeficientes estimados.
4. AIC e SC indicam os resultados dos critérios de informação Akaike e Schwarz.
5.  As siglas MIL, MIL<50, MIL50_100, MIL100_500 e MIL>500 indicam, respectivamente, os gastos com pagamento de 

pessoal de OMs e as variáveis de interação entre MIL e as dummies de porte dos municípios.
6. As variáveis de controle são: FPM, ICMS, PIB, DCAP, DCOR e EST. 

Em face dos indícios de impacto positivo dos gastos, surge então uma pergunta: 
os gastos em defesa impactam da mesma maneira municípios de tamanhos diferentes? 
Assim, para responder essa questão, estimou-se o modelo EF_INT que divide os 
municípios de acordo com o tamanho da sua população. Em EF_INT (modelo 
de EF com interações), observa-se que somente as cidades com população entre 
50 mil e 100 mil habitantes (médio porte 1) e com população acima de 500 mil 
habitantes (grande porte) apresentam impactos positivos dos valores recebidos por 
militares e civis funcionários de OMs. Um aumento de 1% geraria uma elevação 
da taxa de crescimento econômico em 0,035% nos municípios classificados como 
de médio porte 1 e em 0,024% nos municípios de grande porte.

Para as cidades entre 50 mil e 100 mil habitantes (médio porte 1), é provável 
que a importância dos valores recebidos com pagamentos seja grande em relação 
à renda local, gerando impactos positivos sobre o comércio de bens e serviços. 
Por sua vez, para os municípios acima de 500 mil habitantes (grande porte), uma 
possibilidade é que este coeficiente positivo esteja captando também pagamentos 
recebidos por funcionários de outras forças armadas e de outras organizações 
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públicas. Essa observação surge do fato de que estas cidades de grande porte, 
geralmente capitais, apresentam uma aglomeração de OMs de diferentes forças, 
bem como de outros órgãos públicos estaduais e federais.

O coeficiente não significativo estatisticamente da variável MIL50< indica 
que as cidades de pequeno porte (com menos de 50 mil habitantes) não apresentam 
elevações na taxa de crescimento quando os gastos com pagamento dos funcionários 
de OMs são aumentados. O coeficiente não significativo dá indícios de que estas 
cidades não conseguem absorver de maneira significativa a demanda gerada por 
militares e civis. Essa baixa absorção da demanda tende a estar relacionada a duas 
observações relevantes: i) os municípios de pequeno porte, apesar de serem a localização 
das OMs, não necessariamente são o local de residência desses indivíduos;19 e ii) 
grande parte desses municípios se encontra na fronteira, o que facilita a compra 
em outros países em momentos de câmbio favorável. 

No que concerne aos municípios com população entre 100 mil e 500 mil 
(médio porte 2), também não foram encontrados indícios de impacto dos valores 
pagos ao pessoal civil e militar sobre o crescimento econômico. Uma possível 
explicação para este resultado é que o número de civis e militares funcionários de 
OMs represente uma parcela pequena da população local, como argumentado por 
Paloyo, Vance e Vorell (2010). 

Os resíduos do modelo de EF (EF e EF_INT) foram testados para a presença 
de dependência espacial, utilizando-se a estatística I de Moran.20 Foram testadas as 
matrizes de ponderação espacial rainha, torre, de 1 a 10 vizinhos mais próximos e 
a matriz de ponderação inversa. Não foi rejeitada a hipótese nula de não existência 
de dependência espacial com nenhuma das matrizes, não havendo indícios de que 
o modelo de EF seja enviesado e inconsistente. Assim, os modelos de EF foram 
considerados adequados e robustos para a análise em questão, não sendo necessária 
a estimação de modelos com correção espacial.

Por fim, resumindo os resultados do modelo de EF, tem-se que: i) o aumento no 
valor pago a militares e civis de OMs não gera, em média, aumento na taxa de crescimento 
econômico das cidades de pequeno porte (com menos de 50 mil habitantes) e das de 
médio porte 2 (100 mil a 500 mil habitantes); e ii) os municípios com população entre 
50 mil e 100 mil habitantes e com população acima de 500 mil tendem a se beneficiar 
da presença de OMs.

19. Um exemplo é a cidade de Iperó que hospeda o Centro Tecnológico da Marinha (CTM) e fica a 22 quilômetros de 
Sorocaba. Dada a estrutura de Sorocaba, os funcionários do CTM tendem preferir morar nesta cidade.
20. O apêndice D apresenta os resultados da estatística I de Moran para os modelos de EF com e sem interação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou checar se a presença de OMs afeta ou não o crescimento 
econômico dos municípios brasileiros. Em conversas cotidianas é comum ouvir 
que a presença das OMs “aqueceria” a economia local por meio da maior demanda 
por bens e serviços realizada pelos funcionários destas organizações.

Na literatura internacional, são encontrados estudos que buscam testar os 
impactos do fechamento de bases militares sobre as economias das comunidades nas 
quais tais bases estariam inseridas. Todavia, no geral, os resultados destes estudos 
sugerem que o fechamento das bases não afeta a economia. 

Neste estudo, foi possível observar indícios de que elevações nos valores recebidos 
por funcionários de OMs, em média, impactam positivamente o crescimento 
econômico dos municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes e 
com mais de 500 mil habitantes. Por outro lado, nos demais municípios não foi 
observado indícios de impactos positivos nem negativos.

Como sugestão para estudos futuros, apesar da dificuldade em coletar os 
dados, seria importante ampliar o estudo para as outras forças armadas (Exército 
e Aeronáutica) e para anos mais recentes. Todavia, uma vez que praticamente 
inexistem trabalhos sobre o tema, este artigo torna-se extremamente relevante 
para a literatura brasileira no que tange a discussões sobre crescimento econômico 
e gastos em defesa.
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APÊNDICE A

QUADRO A.1
Municípios de pequeno porte com organizações militares da Marinha (2000 e 2010)

Porte do município
Ano

2000 2010

Pequeno porte (até 50 mil habitantes)

Guajará-Mirim Guajará-Mirim

Boca do Acre Boca do Acre

Eirunepé Eirunepé

Tabatinga Areia Branca

Areia Branca Fernando de Noronha

Fernando de Noronha Arraial do Cabo

Arraial do Cabo Mangaratiba

Mangaratiba Paraty

Paraty Iperó

Iperó Presidente Epitácio

Presidente Epitácio Guaíra

Guaíra São Francisco do Sul

Laguna Tramandaí

São Francisco do Sul Ladário

Tramandaí Porto Murtinho

Ladário São Félix do Araguaia

Porto Murtinho Tabatinga

Laguna

Elaboração dos autores. 
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APÊNDICE B

QUADRO B.1
Municípios de médio porte com organizações militares da Marinha (2000 e 2010)

Porte do município
Ano

2000 2010

Médio porte 1 (entre 50 mil e 100 mil habitantes)

Itacoatiara Itacoatiara

Parintins Tefé

Tefé Camocim

Santana Penedo

Camocim Bom Jesus da Lapa

Penedo Pirapora

Bom Jesus da Lapa São Pedro da Aldeia

Pirapora São Sebastião

Guarapari Cáceres

São Pedro da Aldeia Tabatinga

São Sebastião Laguna

Corumbá

Cáceres

Médio porte 2 (entre 100 mil e 500 mil habitantes)

Porto Velho Porto Velho

Santarém Santarém

Macapá Macapá

Palmas Palmas

Parnaíba Parnaíba

Olinda Olinda

Aracaju Ilhéus

Ilhéus Juazeiro

Juazeiro Vila Velha

Vila Velha Vitória

Vitória Angra dos Reis

Angra dos Reis Cabo Frio

Cabo Frio Macaé

Macaé Niterói

Niterói Nova Friburgo

Nova Friburgo Santos

Santos Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu Paranaguá

Paranaguá Florianópolis

Florianópolis Itajaí

Itajaí Rio Grande

Rio Grande Uruguaiana

Uruguaiana Parintins

Cuiabá Santana

Imperatriz

Guarapari

Corumbá

Elaboração dos autores.
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APÊNDICE C

QUADRO C.1
Municípios de grande porte com organizações militares da Marinha (2000 e 2010)

Porte do município
Ano

2000 2010

Grande porte (mais de 500 mil habitantes)

Manaus Manaus

Belém Belém

São Luís São Luís

Fortaleza Fortaleza

Natal Natal

João Pessoa João Pessoa

Recife Recife

Maceió Maceió

Salvador Salvador

Duque de Caxias Duque de Caxias

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

São Gonçalo São Gonçalo

São Paulo São Paulo

Porto Alegre Porto Alegre

Brasília Brasília

Aracaju

Cuiabá

Elaboração dos autores.
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APÊNDICE D

TABELA D.1 
I de Moran para os resíduos do modelo de EF sem correção espacial

EF 
(2000)

EF 
(2010)

EF_interações 
(2000)

EF_interações
(2010)

I de Moran P-valor I de Moran P-valor I de Moran P-valor I de Moran P-valor

Matriz de vizinhos  
mais próximos

1 -0,01 0,75 -0,02 0,91 -0,01 0,76 -0,02 0,90

2 -0,01 0,66 0,00 0,47 -0,01 0,71 0,00 0,48

3 0,00 0,42 0,01 0,23 0,00 0,36 0,01 0,23

4 0,00 0,53 0,01 0,24 0,00 0,50 0,01 0,25

5 0,00 0,27 0,01 0,14 0,01 0,27 0,01 0,12

6 0,00 0,33 0,01 0,17 0,00 0,30 0,01 0,14

7 0,00 0,28 0,01 0,18 0,00 0,28 0,01 0,17

8 0,00 0,22 0,00 0,25 0,00 0,20 0,00 0,21

9 0,01 0,14 0,00 0,30 0,01 0,10 0,00 0,24

10 0,00 0,30 0,01 0,19 0,00 0,26 0,01 0,14

Matriz de  
ponderação inversa

0,00 0,97 0,00 0,91 0,00 0,93 0,00 0,90

Matriz rainha 0,00 0,10 0,00 0,31 0,01 0,10 -0,04 0,25

Matriz torre 0,01 0,11 0,00 0,27 0,01 0,17 0,00 0,01

Elaboração dos autores.
Obs.: EF – efeitos fixos.

Originais submetidos em: mar. 2019.

Última versão recebida em: fev. 2020.

Aprovada em: fev. 2020.
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