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RESUMO 

 

A INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DA ESCOLA PÚBLICA NA DEPENDÊNCIA 

INTERGERACIONAL DE SALÁRIOS NO BRASIL 

 

Esse trabalho avalia se uma educação básica pública de melhor qualidade pode influenciar 

negativamente a dependência intergeracional de salários no Brasil. Com esse fim, foram 

observados os dados dos indivíduos inscritos no Enem e seus salários sete anos depois da 

inscrição no Exame. A regressão por MQO e quantílica permitiram explorar a função de 

formação de salários dos indivíduos e como que cada controle interage com a elasticidade 

renda-domiciliar dos salários. Os resultados mostram que, na média, um aumento de um desvio-

padrão no Ideb (indicador de qualidade municipal de educação), reduz a elasticidade 

intergeracional em aproximadamente 7,8% e que a educação foi mais importante para aumentar 

a mobilidade entre os grupos de maior quantil de salário. Concluímos que uma melhor educação 

pública pode aumenta a mobilidade econômica, mas fomos reticentes quanto a implicação em 

termos de políticas públicas, dada a modicidade do efeito.  

 

Palavras-chave: Dependência Intergeracional de Renda, Dependência Intergeracional de 

Salários, Educação, Mobilidade Intergeracional 
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ABSTRACT 

 

THE LEVERANCE OF PUBLIC SCHOOL QUALITY ON INTERGENERATIONAL 

WAGE DEPENDENCY IN BRAZIL 

 

We study whether one better public education can induce less wage intergenerational 

dependence in Brazil. For this purpose, we consider the data of people enrolled in the nacional 

exam of high school (Enem) and their salaries seven years after. By regressing their wage using 

OLS and quantile regression, we were able to explore the interactions of the controls and the 

household-income-elasticity of wages. The results showed that, on average, the rise of one 

standard deviation in the municipal official index of basic education quality (Ideb) lower the 

intergenerational elasticity by 7.8% and that the education were more important to rise the 

mobility in the groups of bigger salaries. We conclude that better public education can enhance 

the economic mobility, but we are not sure about the policy implication of the finding since the 

result is modest.   

 

Key words: Intergenerationa Wage Dependency, Intergenerational Earning Dependency, 

Education, Intergenerational Mobility 
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1 INTRODUÇÃO 

 Dentro da esfera político-ideológica, muito foi discutido sobre qual deve ser o nível 

de investimento governamental em educação. Do ponto de vista utilitarista, a educação pública 

de qualidade pode ser vantajosa para uma sociedade por diversos motivos. Muitas teorias frisam 

a importância da educação para o desenvolvimento econômico (Barro & Lee, 1993), outras 

trazem outros tipos de externalidades: compartilhamento de conhecimento, externalidades 

geradas pela tecnologia e melhores decisões políticas da população educada (Moretti, 2004). 

Aparte da esfera econômica das externalidades diretas, a intervenção no mercado 

de educação pode se legitimar ao se considerar simplesmente a justiça social. Num mercado de 

educação injusto às pessoas não é dada a mesma oportunidade para alcançar o mérito. As 

desigualdades de oportunidade criam o resultado em que pessoas com o mesma habilidade e 

esforço tenham grades diferenças salariais e isso vai contra a maioria das teorias de justiça 

(PIKETTY, 2000, p. 442). Behrman et al. (2001) estabelecem uma relação direta entre 

desigualdade, mobilidade e justiça social. Eles argumentam que duas sociedades com a mesma 

desigualdade podem apresentar níveis diferentes de bem-estar de acordo com a dependência 

intergeracional de renda. 

No Brasil, a persistência intergeracional da renda e relativamente alta se compara 

aos outros países. O grau de dependência da renda pode ser usado como um indicador da 

igualdade de oportunidade. A aplicação de políticas públicas que efetivamente homogeneízam 

as oportunidades depende da identificação e mensuração da fonte da persistência 

intergeracional de renda (RESTUCCIA & URRUTIA, 2004). O crescimento da desigualdade 

de renda entre os países desenvolvidos tem trazido a questão à tona, pois, do ponto de vista 

social e moral, a desigualdade de renda poderia ser tolerada desde que houvesse mobilidade 

(CORAK, LINDQUIST & MAZUMDER, 2014). 

O objetivo deste trabalho é contribuir com literatura sobre a importância da 

educação básica para reduzir a dependência intergeracional de salários, utilizando dados 

brasileiros. Vamos manipular dados dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

de 2005, e seus salários em 2012 para determinar a importância da qualidade da educação 

pública (medida pelo Ideb) na ampliação da mobilidade econômica. A regressão por MQO e 
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quantílica dos salários dos indivíduos em 2012 vai nos permitir explorar a relação supracitada 

e outras determinates da formação de salários.  

Na seção 2 é apresentada uma revisão de literatura sobre a dependência 

intergeracional de salários e renda, frisando principalmente o papel da educação. Serão 

apresentados por meio que de quais mecanismos que a renda domiciliar pode influenciar na 

renda futura de um indivíduo e como esses mecanismos podem explicar a baixa mobilidade no 

Brasil. A seção 3 apresenta o método e os dados utilizados. Na seção 4 são reportados os 

resultados e na seção 5 a validade e extensão dos resultados são discutidos. Na última seção são 

apresentadas as conclusões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CONCEITO 

A interdependência geracional de salários (ou renda) refere-se ao grau em que os 

salários de uma geração depende do salário da geração anterior. Esse nível de dependência é 

estimado para determinar o quanto que, em determinada região e período, o salário, ou renda 

dos filhos pode ser explicada pela renda ou salários dos pais.  

O assunto está inserido no expectro de estudo dos Economistas e dos Sociólogos. 

Os primeiros dando mais ênfase na transmissão da riqueza entre as gerações e os segundos 

focando no status ou classes sociais, representadas pela ocupação no mercado de trabalho. No 

âmbito das ciências econômicas, o vocabulário usado para tratar do tema é extenso, sendo 

usadas expressões como: mobilidade social; mobilidade econômica; mobilidade intergeracional 

de salários (ou renda). É primordial considerar que quanto menor a dependência intergeracional 

maior a mobilidade. 

A mobilidade social e a estratificação social tem sido um dos pontos principais de 

estudos dos sociólogos e desperta questionamentos nessa ciência a mais tempo que na 

Economia (BEN-HALIMA, CHUSSEAU & HELLIER, 2014). Para os economistas o tema 

parece ser pertinente desde Marx cuja teoria afirmava que a classe dos capitalistas sempre iria 

se perpetuar e que o proletariado nunca poderia ascender socialmente dada a falta de 

mobilidade. Entretanto, teorias mais robustas sobre o tópico, utilizando as ferramentas 

microeconômicas mais comuns aos economistas, datam do final do século XX. De maneira 

semelhante, o esforço de mensurar a mobilidade para países distintos, por meio da associação 

dos salários entre gerações, é recente, sendo a maioria dos trabalhos publicados a partir de 1990 

(BLANDEN, 2013, p. 9). 

Em um trabalho seminal, Becker & Tomes (1979) percebem que os sociólogos 

enfatizavam a influência dos antepassados na determinação do status socioeconômico por meio 

de classes e castas, enquanto os economistas negligenciavam a transmissão das disparidades de 

renda pela família, considerando que o processo acontecia por meio da distribuição aleatória de 

sorte e habilidade. Esse mesmo trabalho, que constatou a omissão dos economistas ao tema, foi 

o responsável por iniciar o debate sobre mobilidade intergeracional. Os autores verificaram que 

era possível utilizar a teoria do capital humano, recém-desenvolvida à época, juntamente à 
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perspectiva da família como um agente econômico, para avaliar quais seriam os parâmetros 

relevantes na determinação do nível de mobilidade. Loury (1981), de forma semelhante, utiliza 

a família como a célula socioeconômica básica, e o chefe dessa instituição como o tomador das 

decisões econômicas, sabidamente de consumo, poupança e investimento.  

A análise dos mecanismos que podem fazer a renda familiar influenciar os salários 

futuros dos indivíduos pode ser destrinchado em dois mecanismos: aquele em que a renda 

familiar influencia a formação de capital humano; e aquele em que, dado o capital humano do 

indivíduo, a renda familiar influencia o salário futuro. Para compreender melhor como que 

ocorre o primeiro processo é necessário compreender a teoria do capital humano, formulado 

por Becker (1964, apud BEHRMAN, BIRDSALL, SZÉKELY, 1998). Essa teoria vê a 

escolaridade como um investimento, e que os indivíduos investem em capital humano até que 

o benefício marginal do investimento seja igual ao custo marginal. Na presença de mercado 

perfeitos, o background familiar importa somente na determinação das "habilidades genéticas". 

Os fundamentos da abordagem teórica utilizada até hoje foram lançados por esses 

artigos. No quadro teórico mais básico, os indivíduos decidem pelo investimento em capital 

humano para maximizar a utilidade esperada, com a função de acumulação de capital humano 

dependendo também do capital humano dos pais (PIKETTY, 2000, chap. 8). Essa maximização 

determina a estratégia educacional, e, portanto, de capital humano, de cada geração de cada 

dinastia. Hoje, algumas hipóteses desses modelos foram relaxadas e outras variáveis foram 

incluídas, mas a teoria continua, em geral, a ser desenvolvida por meio da decisão (do indivíduo 

ou da família) de investimento em educação. 

Assumindo a concavidade da função e a possibilidade de competição perfeita, 

Becker & Tomes (1979) prevêem que todas as dinastias tendem ao mesmo capital humano no 

longo prazo e que essa convergência não demoraria muitas gerações. Essas previsões teóricas 

tiveram, durante certo período, sustentação empírica, pois uma série de estudos identificou 

baixa interdependência geracional de renda para os Estados Unidos. Contudo, trabalhos mais 

recentes perceberam limitações nessas pesquisas e utilizaram novas metodologias, concluindo 

que os Estados Unidos da América (doravante EUA) possuem mobilidade social relativamente 

baixa, se comparada a outros países desenvolvidos (BLANDEN, 2013).  
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De certa forma incentivada pela literatura sociológica, as ciências econômicas 

analisaram os fatores que geram armadilhas de baixa educação, resultando na estratificação 

educacional e, portanto, de renda. O equilíbrio econômico da armadilha da pobreza não é 

esperado pelas teorias que consideram o mercado perfeito, indivíduos racionais e informação 

perfeita. 

A restrição ao crédito foi um dos primeiros fatores a serem levantados como 

possíveis indutores da demora pela convergência de renda das famílias.  

Considerando o mercado de crédito como perfeito, não há motivos para acreditar 

que os pais mais pobres não terão dinheiro para investir na educação dos filhos. A educação 

produz retorno em forma de melhores remunerações e dessa forma, famílias pobres com filhos 

habilidosos estariam incentivadas a buscar um empréstimo para garantir maiores retornos no 

futuro. Dada a habilidade de um indivíduo, se o retorno pecuniário do investimento em 

educação é vantajoso para famílias ricas também é para as pobres. Dessa forma, o investimento 

deveria acontecer se fosse preciso pegar empréstimos, no caso das famílias pobres, ou deixar 

de ganhar juros, no caso das famílias ricas. O custo de oportunidade é o mesmo.  

Assumindo imperfeições no mercado de crédito, Loury (1981) e Becker & Tomes 

(1986) encontram que a convergência de renda persiste, mas que seriam necessárias mais 

gerações para que ocorresse. 

Barhman et al. (1995), utilizando um modelo teórico onde os pais emprestam 

dinheiro para os filhos, mostra que as restrições de crédito são suficientes para gerar uma 

armadilha da pobreza em um sistema intergeracional onde, sem essas restrições, não haveria 

essa armadilha. Contudo, mesmo considerando que a imperfeição é o suficiente para gerar esse 

problema, Carneiro & Heckman (2002) entendem que esse não seria o fator mais relevante para 

os EUA, principalmente se comparado aos aspectos de longo prazo, como diferenças de 

habilidade. Por fim, Dur, Teulings & Van Rents (2004), concluem que as famílias de pior 

background sofrem restrição de crédito, mas que esse não é possível atribuir qual seria a 

contribuição desse fator. Para eles a formação das crianças pobres é prejudicada por fatores 

relacionados a pobreza (como falta de aconselhamento paternal, falta de exemplo em casa, 

ambiente familiar desfavorável), e empiricamente contabilizados como habilidade. 
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Considerando que a falta de mobilidade social se dá em grande parte pela 

ineficiência do mercado de crédito ou até mesmo pela menor dedicação dos dos pais de baixa 

renda, o fornecimento universal pelo Estado de educação de qualidade até o ensino secundário 

amenizaria o problema da equalização de oportunidades para esses indivíduos até o momento 

de saída do ensino médio. Dessa forma, independente da possibilidade (e vontade) dos pais de 

pagarem por educação, todos os alunos teriam oportunidade de se desenvolver. Contudo, 

somete parte da transmissão de habilidades entre pais e filhos pode ser contabilizada pela 

diferença entre investimento pecuniário em educação escolar.  

Além das restrições de crédito, Chusseau & Hellier (2011) identificam outros 

fatores que têm sido estudados por décadas por diversos economistas e que perturbam o modelo 

tradicional, de forma que sejam geradas as armadilhas de pobreza. Entre esses efeitos destaca-

se aquele investigado por Das (2007): segundo esse autor, existe uma correlação positiva entre 

altruísmo e renda e, dessa forma, pais com maiores rendas gastam mais tempo e recursos com 

a educação e bem-estar dos filhos. Outro efeito é aquele apontado por Durlaf (1994), de que 

existem externalidades geradas pelo ambiente, que, aliadas a capacidade das famílias ricas de 

se segregarem, explicam a formação de guetos e, portanto, da persistência intergeracional de 

desigualdade de renda.   

Além dessas imperfeições, Behrman et al. (1998) levantam outros casos em que, 

mesmo com a educação escolar sendo fornecida pelo Estado, a riqueza dos pais influencia 

diretamente o capital humano dos filhos. Introduzindo imperfeições de mercado à teoria do 

capital humano, Behrman et al. (1998, p. 6-7), prevêem que: pais mais ricos, podem tem maior 

influência política e por isso garantirem escolas públicas de melhor qualidade para seus filhos; 

pais podem fazer investimentos complementares em educação (como reforço escolar, curso de 

línguas, etc.) ou investimento não diretos em educação, mas que promovam melhores condições 

de desenvolvimento (como saúde, por exemplo).  Ademais, em países que possuem educação 

básica pública, retirando as diferenças regionais, o financiamento familiar é essencial para a 

educação superior na presença de imperfeições no mercado de crédito (BECKER & TOMES, 

1986). 

Por fim, a influência dos pais no capital humano dos filhos acontece por meio de 

uma série de mecanismos, que foram, para fins didáticos, categorizados por Bowles, Gintis & 

Osbourne (2001), entre: genética; ambiente; e riqueza. De acordo com eles, esses fatores 
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mantêm relações complexas entre si e boa parte da pesquisa desenvolvida hoje em dia procura 

desvendar essa “caixa preta” de forma que a importância de cada mecanismo possa ser revelada, 

permitindo o desenho de políticas públicas que reduzam as injustiças sociais. Bowles, Gintis & 

Osbourne (2001) e Bowles & Gintis (2002) identificam que a influência genética e do ambiente 

são responsáveis por 22% e 49%, respectivamente, da interdependência geracional e renda; com 

30% e 70% de relevância na transmissão de salários, respectivamente. É relevante notar que 

por meio de um mecanismo biológico identificado como interação gene ambiente, uma série de 

características genéticas só irão florescer a partir de um estímulo positivo do ambiente. O QI, 

por exemplo, comumente identificado como um fator genético, segundo alguns autores recebe 

muito mais influência do ambiente. Por outro lado, a aparência física seria a característica mais 

relevante para a força do background familiar, sendo muito influenciada pela herança genética 

(BOWLES, GINTIS & OSBOURNE, 2001).  

O ambiente é um dos mecanismos mais proeminentes e é muito difícil de se alterar. 

Mesmo que o aluno tenha bons professores e uma escola com uma infraestrutura adequada 

grande parte das contribuições para a formação de atributos, e competências valorizadas pelo 

mercado vai partir de casa, da vizinhança e dos colegas de classe (DUR, TEULINGS & VAN 

RENTS, 2004).  

A maioria dos economistas foca na transmissão de habilidades, motivação e outros 

traços não cognitivos, por meio dessas três vias, mas outros economistas e cientistas sociais 

ressaltam a influência do processo social na determinação dessas características. Umas dessas 

teorias é conhecida como teorias de desigualdade autorrealizável (Piketty, 2000, cap. 8). Se um 

indivíduo ou família acreditar que o sistema econômico é injusto, a ponto de entender que seu 

esforço nunca vai permitir superar as barreiras sociais da discriminação e diferenças sociais, 

não vai valer a pena o esforço. Esse baixo investimento e dedicação em educação vão fazer 

cumprir a profecia de que é muito difícil superar as barreiras sociais. Isso levado a escala social 

teria a capacidade de explicar boa parte das diferenças sociais. Bourdieu & Passeron (1964, 

1970 apud PIKETTY, 2000) descreveram uma série de mecanismos sociais que fazem um 

indivíduo de baixa renda desacreditar na possibilidade de alcançar altos postos de trabalho, 

entre eles estão a orientação dos professores e colegas. 

A perspectiva sociológica não só é capaz de levantar hipóteses e ajudar a explicar a 

construção dessas características individuais valorizadas pelo mercado, como também explicar 
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outras vantagens (desvantagens) individuais, diferente daquelas selecionadas pela mera 

maximização de lucro, que levam ao sucesso (insucesso) profissional. Dentro da ênfase nas 

relações sociais, podemos apontar a influência da discriminação e a formação do chamado 

capital social. O resultado desses comportamentos pode influenciar a formação de renda futura 

de determinado grupo. A discriminação étnica, que faz os negros, ceteris paribus, receberem 

salário menor, explica parte das diferenças econômicas e a armadilha da pobreza existente para 

esse grupo (ACEMOGLU, 1995). De maneira análoga, Coleman (1988) descreveu a 

importância do "capital social" para determinação de como os mercados funcionam, 

notadamente o mercado e trabalho. Esse recurso, encontrado em escolas, famílias e pares em 

geral, também tem papel na transmissão de posições sociais. 

É possível notar que apesar de, aparentemente, as teorias sobre como o salário é 

transmitida entre gerações não contradizerem umas às outras, as diferenças principais são a 

ênfase dada sobre cada mecanismo de transmissão de renda. Uma linha de pensamento focou 

na relevância de aspectos herdados, com genética, recursos econômicos e culturais. Outra 

escola, entretanto, argumenta que a diferença nos resultados também tem grande influência na 

qualidade das escolas e práticas educacionais, onde os grupos minoritários são mais propensos 

a frequentarem escolas de baixa qualidade, com professores de baixa qualidade, e sofrer de 

discriminação.  

2.2 MOBILIDADE INTERGERACIONAL E EDUCAÇÃO 

Considerando, portanto, as formas de transmissão das habilidades e salários entre 

pais e filhos, podemos concluir que algumas delas como restrições ao mercado de crédito, 

diferenças de dedicação entre as famílias podem ser compensadas por meio do investimento 

público em educação. Contudo não fica claro qual é a eficiência desse tipo de política. 

Parte dessa resposta origina-se do questionamento sobre a importância da escola e 

de como que melhores recursos educacionais voltados para escola podem ter efeitos 

significativos nos resultados escolares e nos salários futuros.  

Em 1966 foi lançado um dos primeiros estudos na área, que utilizou dados 

quantitativos dos EUA. Entre outras coisas, o documento conhecido como “relatório Coleman” 

explorou a relação entre recursos escolares e os resultados escolares. Utilizando, econometria 
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básica, ele concluiu que as correlações mais fortes com os resultados escolares não eram 

encontradas nas escolas e sim na renda familiar, escolaridade dos pais, e recursos encontrados 

em casa. Coleman et. al. (1966) encontrou que algumas características dos professores 

poderiam ser importantes no desenvolvimento escolar, tendo maior efeito nas crianças negras 

que brancas. A partir desse estudo, muitos interpretaram que o alcance da escola era limitado e 

que investir em educação, portanto, traria poucos resultados. 

Recentemente, utilizando os mesmos dados que Coleman, mas um ferramental 

econométrico mais moderno, mostrou-se que a escola era importante para as pessoas que não 

tinham condições socioeconômicas boas. Borman & Dowling (2010) relatam que, mesmo 

controlando para as variáveis econômicas, na média, as características da escola foram capazes 

de influenciar o resultado escolar, principalmente das crianças com background mais pobre.  

Foram também realizados estudos utilizando dados diferentes. Card & Krueger 

(1992) utilizam dados das crianças nascidas entre 1920 e 1949 e encontram que homens 

educados em regiões com melhores escolas e professores com melhores formações teriam um 

maior retorno à educação. Betts (1996) realiza uma revisão de literatura e constata que, à época, 

mesmo havendo resultados para os dois lados, havia uma predominância dos resultados 

positivos. Ele apontou que os estudos que avaliaram a importância da educação regional 

obtiveram resultados mais expressivos do que aqueles que se preocuparam com o investimento 

em escolas específicas. 

Hoje, a partir das reavaliações feitas do estudo de Coleman e os outros estudos 

subsequentes criaram um consenso de que a escola importa para determinar o salário. No Brasil, 

Curi & Menezes Filho (2013) estudam a importância da mensalidade na nota do Enem e 

concluem que, mesmo controlando para o background familiar, os recursos escolares ainda 

explicam aproximadamente 75% do ranking dessas escolas no Exame.  

Esse tipo de trabalho ajuda a entender parte do problema, mas ainda é 

imprescindível saber se uma melhoria na qualidade escolar é capaz de estreitar os resultados 

escolares dos alunos, permitindo que a educação reduza a importância do background familiar 

e do ambiente extraescolar na determinação do resultado escolar. Ao reduzir a importância do 

background familiar nos resultados educacionais espera-se que também haja efeito na 

mobilidade de renda. 
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Brunello & Checchi (2005) estudam o efeito de redução da razão “número de alunos 

por professor” e identificam que essa redução, que aconteceu gradualmente entre o pós-

Segunda Guerra e o final dos anos 80, teve papel importante na melhora dos resultados 

escolares. Além disso, eles concluíram que essa melhora nos recursos educacionais foi mais 

promissora para os indivíduos de e coortes menos favorecidas. Nesse estudo, segundo os 

autores, fica evidente que “uma melhor qualidade escolar, medida pela redução da razão 

alunos/professor, foi um substituto técnico à educação parental na produção de capital 

humano”.  

A partir da criação de um modelo teórico calibrado para os dados dos EUA, 

Kirchsteiger & Sebald (2010) mostram que se a atitude dos pais a respeito da educação dos seus 

filhos depende da própria educação, de forma que pais mais bem-educados valorizem a 

educação de alguma forma intrínseca, é criada uma armadilha do analfabetismo. Para superar 

essa armadilha e possível viés de altruísmo parental eles sugerem que o governo institua 

educação compulsória e subsídios à educação. 

Contudo, é relevante destacar que assim como apontado por Goldberger (1989) 

(apud BLANDEN, 2013) a capacidade de o investimento público em educação aumentar a 

mobilidade acontece se e somente se os investimentos público e privado forem substitutos na 

função de produção de capital humano, se os dois são complementares o investimento público 

deve reduzir a mobilidade.  

Levando isso em consideração, alguns modelos teóricos exploram as diferenças 

entre as fases da educação. Blankenau & Youderian (2014) constroem um modelo de ciclo de 

vida onde o investimento em educação é feito em três fases. O gasto dos pais e do governo em 

cada fase é essencial para determinar o capital humano acumulado pelo infante. Utilizando 

parâmetros calibrados para a economia norte-americana, eles são capazes de estimar a relação 

entre o gasto público na educação de primeira infância. De acordo com eles, os gastos 

governamentais em educação na primeira infância reduzem a persistência da educação. 

Contudo, para economia americana, o efeito de um aumento no nível gastos tem efeito 

moderado. Se os EUA gastassem na primeira fase da educação o mesmo nível que Noruega ou 

Dinamarca gastam, a persistência intergeracional reduziria somente em 8% e se não houvesse 

gasto nenhum, a persistência aumentaria em 18%. Isso leva os autores a concluírem que para o 
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objetivo de reduzir a persistência é preciso olhar além da educação, mas que essa ferramenta 

ainda pode ser relevante ao concentrar o gasto em educação nas populações mais pobres. 

Utilizando um método semelhante, que estima os efeitos por meio da calibração 

para economia americana, Restuccia & Urrutia (2004), encontram um resultado diferente.  O 

modelo teórico utilizado leva em consideração que o indivíduo possui três fontes de formação 

de capital humano: habilidade inata, educação básica e educação superior. A criança é dotada 

da habilidade inata que herda dos pais e não toma qualquer decisão econômica, dependendo 

dos pais para determinar o investimento em educação nas duas fases “infantis” da vida. No 

primeiro período, o indivíduo adquire capital humano por meio da educação básica, que possui 

componentes públicos e privados. No segundo, a partir do custo da educação superior, que pode 

ser subsidiado para os mais pobres, os pais decidem quanto querem adquirir de educação 

superior para os filhos. Nem todas as “crianças” que entram no ensino superior se formam, 

sendo esse fator uma probabilidade que depende do capital humano anterior. Os resultados 

mostram que “as diferenças de oportunidade na educação básica e desenvolvimento da primeira 

infância é o componente mais importante da persistência intergeracional de salários.” 

(RESTUCCIA & URRUTIA, 2004, p 1375, tradução nossa). Ainda, segundo os autores, as 

políticas que visem subsisdiar, mesmo que universalmente, a educação pre-universitária, são 

eficientes para aumentar a mobilidade. Contudo, como os próprios autores notaram, foram 

negligenciados os efeitos dos subsídios sobre a oferta de capital humano e o efeito disso sobre 

a renda. 

Schneider (2010) explora o efeito dos subsídios à educação sobre a oferta de capital 

humano e chega a um resultado bastante controverso e distinto daquele apresentado pela maior 

parte da literatura. Ele conclui que nem sempre os subsídios a educação são recomendáveis para 

aumentar a educação de crianças pobres. O impacto dessa política depende altamente das 

condições inciais e dos do estado da economia. Entretanto, o modelo é bastante simplificador e 

hipotético, o que dificulta a aplicação dos resultados para situações concretas.  

Também por meio de um modelo teórico intergeracional, Hassler, Mora & Zeira 

(2007) esperam que aumentos no subsídio para educação ampliem a mobilidade. Esses autores 

tiram essa conclusão a partir da construção de um modelo em que desigualdade de renda e 

mobilidade são determinados conjuntamente e posterior comparação do modelo com os 

resultados empíricos encontrados por vários outros trabalhos. De acordo com os autores, as 
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características do sistema educacional geram uma relação negativa entre desigualdade e 

mobilidade. Dessa forma, em países onde há um sistema educacional público forte (fraco), com 

grandes (baixos) subsídios a educação, gerará conjuntamente uma redução (ampliação) na 

desigualdade e aumento (redução) da mobilidade de renda. Essa influência do sistema 

educacional entra em conflito com a influência do mercado de trabalho. Países que apostam em 

um modelo com o mercado de trabalho mais regulado, e em que ocorre grande compressões de 

salários, possuem menor desigualdade e menor mobilidade. Contudo, Gaviria & Dahan (1999), 

realizaram uma pesquisa com gêmeos na América Latina e concluíram que educação universal 

de qualidade talvez seja a forma mais cara de aumentar a igualdade de oportunidade. A questão 

da eficiência do instrumento se comparado a outros não é tratada na maioria dos trabalhos. 

Dessa vez por meio de uma revisão de literatura, Corak (2013) busca identificar por 

quais motivos a mobilidade intergeracional é tão baixa nos EUA se comparado com outros 

países, principalmente com o Canadá. Analisando diversos trabalhos, ele conclui que a forma 

como os países investem em educação pode ser responsável por parte significante da diferença. 

Segundo ele, os gastos com educação básica nos EUA são distribuídos de certa forma que eles 

acabam sendo direcionados para os ricos. A consequência disso é que as desigualdades 

educacionais e a importância do background familiar nos resultados dos alunos da educação 

básica são muito mais expressivas nos Estados Unidos.  

No Brasil, para que se reduzisse a persistência de renda seria ideal que a qualidade 

das escolas públicas não estivesse positivamente correlacionada com a renda da região em que 

ela está instalada. Contudo, a partir do método adotado no presente estudo, as desigualdades 

interescolares serão negligenciadas, mas somente as intra-escolares. 

2.3 MOBILIDADE INTERGERACIONAL DE RENDA NO BRASIL 

Apesar de controversas as ideias filosóficas a respeito de nível ideal de mobilidade 

intergeracional, levando em consideração eficiência e justiça social, muitos autores têm 

ressaltado o baixo nível desse indicador no Brasil. 

Há literatura empírica abundante avaliando, para diversos países, o impacto do 

background familiar sobre os resultados dos filhos por meio da a medida da elasticidade 

interacional de renda ou salários. Os valores absolutos dessas estimativas dependem muito da 
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fonte de dados, do tratamento dos dados e da especificação do modelo, por isso, alguns estudos 

apresentam valores diferentes para o mesmo país e período. Blanden (2013) avaliou e equalizou 

esses resultados para cada país, de forma que os valores se tornassem comparáveis. Esses 

resultados (descritos na Figura 1) nos permitem concluir, entre outras coisas, que esses valores 

variam substancialmente entre países.  

O sumário de resultados construído por Blanden (2013) utiliza o trabalho de Dunn 

(2004) como fonte para essa estatística no Brasil.  Dunn (2004) utiliza dados da PNAD de 1996, 

uma amostra de filhos entre 25 e 34 anos de idade e por meio do método de variáveis 

instrumentais em duas amostras (TSIV), utilizando educação paterna como instrumento, 

encontrou o valor de 0,69 para elasticidade intergeracional de salários. Blanden (2013), 

dimensionou para baixo seguindo o pressuposto de que estimadores por variáveis instrumentais 

costumam ser superestimados, e reportou o valor de 0,52 para o Brasil. 

Utilizando método semelhante, Ferreira & Veloso (2006) estudam a forma como se 

comporta a mobilidade de renda no Brasil. Eles concluem que a mobilidade é maior na região 

Sudeste em comparação a Nordeste e maior entre negros do que brancos. Também encontraram 

evidências de que a persistência reduz com o aumento da renda familiar, evidências que 

contribuem para a conclusão de que muitas famílias sofrem de restrição de crédito no Brasil. 

Por fim, concluem que educação formal é possivelmente o maior meio por qual os salários são 

transmitidos intergeracionalmente.  
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FIGURA 1 - PARÂMENTROS EQUALIZADOS DE ELASTICIDADE 

INTERGERACIONAL DE SALÁRIOS 

 

Adaptado de Blanden (2013), Figura 1. 

O último estudo sobre o tema lançado no Brasil, foi o de Pero & Szerman (2008), 

que, utilizando a PNAD de 1997 e 1996, concluem que a persistência intergeracional de renda 

no Brasil varia entre 0,67 e 0,80, dependendo do conceito de renda. Para esses autores, o Brasil 

é um dos países com maior grau de desigualdades de oportunidade e para superar esse fato 

“áreas como educação, saúde, crédito e políticas voltadas para o desenvolvimento infantil 

deveriam ser priorizadas pela intervenção governamental. ”  

Assim como já relatado por esses últimos autores, parte da persistência 

intergeracional de renda no Brasil possivelmente se deve a grande persistência intergeracional 

de escolaridade. Essa persistência também é muito alta se comparada a outros países. 

Waltenberg (2005) e Gamboa & Waltenbeng (2012) verificam a desigualdade 

educacional no Brasil é elevada, tanto se comparada com países de condições socioeconômicas 

semelhantes quanto em termos absolutos. Waltemberg (2005) utiliza os dados da prova de 

leitura do PISA de 2000 e verifica que sensibilidade do desempenho do aluno ao seu perfil 

socioeconômico é consideravelmente maior no Brasil que no México, Japão, Noruega, Holanda 

e Islândia estando bem próximo dos EUA, França e Portugal. Nesse caso, essa sensibilidade 

não foi controlada para as características das escolas, e os autores apontaram que parte dessa 
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sensibilidade pode ser explicada pelo efeito de pares, ou seja a regionalização dessas escolas. 

Gamboa & Waltenbeng (2012) utilizam metodologia similar, averiguando a igualdade de 

oportunidade para os estudantes por meio da influência do background familiar e da estrutura 

escolar. Quanto maiores essas influências em comparação com o peso do esforço pessoal menor 

a igualdade de oportunidade. Neste caso o Brasil se mostrou o país com maior desigualdade 

entre os países latino-americanos.   

Behrman, Gaviria & Székely (2001) utilizando pesquisas domiciliares, acharam 

resultados semelhantes. Nos países latino-americanos o background familiar afeta muito os 

resultados socioeconômicos (se comparado aos EUA) e o Brasil é um dos países com maiores 

desigualdades de oportunidade. Ainda segundo eles, a mobilidade em cada país da região está 

razoavelmente correlacionada a escolaridade, onde países com maiores escolaridades têm maior 

mobilidade. 

A partir da perspectiva exposta, é possível conjecturar que as desigualdades 

educacionais no Brasil são muito proeminentes, pois, apesar da educação básica ser obrigatória 

e o governo não pode negar matrícula a ninguém, a escola pública tem baixa qualidade e, 

portanto, não ajuda a superar o background familiar desvantajoso. Além disso, a escola pública 

tem desempenho inferior das escolas particulares. De acordo com o relatório do PISA 2012 

divulgado pelo MEC a nota das escolar particulares é 18% superior se comparado com a média 

geral. E quem tem condições financeiras melhores, muitas vezes, prefere investir em uma escola 

particular ou como já ressaltado, fazer investimentos secundários em educação (como aulas de 

reforço) mesmo enquanto os filhos frequentam a escola pública. Em 2013, 16,5% dos 

estudantes de educação básica e 12,8% dos estudantes de ensino médio estavam matriculados 

em escolas particulares (INEP, 2013).   

Muitos estudos ressaltam a importância dos cuidados a primeira infância e esse 

ponto também é falho no sistema educacional brasileiro. De acordo com Fernandes, Gimenes 

& Campos (2013), o ensino infantil no Brasil passa por sérias dificuldades e parece não receber 

a mesma atenção do governo federal que o ensino fundamental, médio e superior. 

Há algumas evidências de que a qualidade da educação pode reduzir a importância 

da renda familiar nos resultados escolares, entretanto ainda rentam controvérsias quanto a 

substitutibilidade do investimento público e privado em educação que poderiam mitigar esse 
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potêncial. Também se sabe que no Brasil, parte da eleva da persistência intergeracional de renda 

é fruto das desigualdades educacionais, mas não se sabe em que medida uma educação de 

melhor qualidade equalizaria essas oportunidades.   
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Utilizando os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2005, 

pretende-se cruzar com as informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), de 

2012 e 2010, para identificar qual é a renda, em 2012, do aluno que fez o Enem, em 2005.  

Esse cruzamento de dados permite a comparação da renda familiar do indivíduo 

que realizou o Enem e o seu salário no futuro. Além disso, é possível identificar como certas 

variáveis afetam a formação da renda e como essas mesmas variáveis podem alterar a influência 

da renda familiar per capita em 2012.  Nossa variável de maior interesse seria a qualidade da 

educação municipal e para essa função, o Ideb foi escolhido como proxy.  

3.1 DADOS E VARIÁVEIS 

 O presente trabalho utiliza dados de fontes distintas. Uma delas é o ENEM, de 2005, 

contendo a nota na prova e os dados socioeconômicos dos participantes. As outras são a RAIS 

identificada, 2012 e 2010, abrangendo o salário médio de todos os trabalhadores do setor 

formal. Ainda, são utilizadas as variáveis socioeconômicas dos municípios encontradas nas 

RAIS e no Ideb. 

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), foi instituído no ano de 1998, com o 

objetivo de avaliar os indivíduos concluintes do ensino médio. Em 2005, o Exame, em sua 8ª 

edição, recebeu por volta de 3 milhões de inscrições, em sua maioria do sexo feminino (62,2%); 

foi utilizado para adesão ao PROUNI e centenas de instituições de ensino superior aproveitaram 

o Exame como forma de seleção (CAVALCANTE et al., 2006). 

As informações socioeconômicas dos alunos foram coletadas por meio de um 

questionário auto declaratório, realizado no ato na inscrição. No Exame de 2005, 

aproximadamente 64% dos inscritos responderam o questionário. As informações individuais 

de interesse são: renda familiar; número de pessoas no domicílio; raça; idade; município; sexo; 

escolaridade da mãe e do pai; ocupação da mãe e do pai e a nota do aluno no Exame.  

Uma das variáveis de nosso maior interesse é o nível de renda da família do 

indivíduo. Ela foi calculada a partir de respostas a duas perguntas categóricas no questionário 

do Enem: "Quantidade de pessoas que moram na casa" e "Renda familiar (somando a do 
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respondente e com a das pessoas que moram com ele)". As categorias de renda familiar eram: 

nenhuma renda; até R$ 300,00; até R$ 600,00; até R$ 1.500,00; até 3.000,00, até R$ 9.000,00; 

até R$ 15.000,00; e mais de R$ 15.000,00. Para transformar a renda em contínua utilizou-se o 

ponto médio, exceto para famílias com “nenhuma renda” que foi determina arbitrariamente a 

renda de R$ 10,00. A renda familiar per capita foi determinada pela renda continua dividida 

pela quantidade de pessoas que moram na casa (no caso das casas com “mais de seis pessoas”, 

foi escolhido o valor de sete residentes).  

É necessária cautela em relações as conclusões e inferências, pois, assim como 

ressaltado por Curi & Menezes Filho (2013), a ampla participação dos concluintes do Ensino 

Médio no Exame não garante que não há viés de seleção. Variáveis não observáveis, como 

motivação e dificuldades para comparecer ao local de prova, por exemplo, podem enviesar a 

amostra daqueles que se inscreveram e compareceram. A partir de um teste de correlação 

simples, foi possivel concluir que não há viés de seleção (baseado na nota da prova objetiva) 

sobre a decisão de responder ou não o questionário socioeconômico entre aqueles que 

compareceram à prova objetiva. 

A RAIS é uma base de dados gerada a partir da declaração da RAIS (Relação Anual 

de Informações Sociais), realizada pelos empregadores ao final de todo ano. O resultado da 

declaração é uma base de dados que tem o objetivo fornecer informações para a sociedade e 

governo, permitir a geração de estatística das relações de trabalho no País e controlar a atividade 

trabalhista (BRASIL, 2015). A base RAIS contém todos os vínculos declarados (ativos e não 

ativos em 31/12) e compreende somente o mercado formal. 

Em nosso estudo são utilizadas as RAIS dos anos de 2012, 2010 e 2004. Em 2012 

o interesse é o salário médio real em 31 de dezembro do indivíduo, além de informações de 

raça e sexo para validar e completar aquelas do Enem. De 2010 é retirado a informação de se o 

indivíduo tinha registro e salário em 2010. Em 2004, é extraída a renda média do município dos 

trabalhadores do setor formal.  

O Ideb foi formulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira (Inep), autarquia ligada ao Ministério da Educação, responsável pelos dados e 

estatísticas da educação brasileira, e posse ser entendido da seguinte forma:  
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“O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado 

pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador 

dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar 

e médias de desempenho nas avaliações. [...] O indicador é calculado a partir dos 

dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho 

nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a 

Prova Brasil – para os municípios. ” (INEP, 2015a) 

TABELA 1 - DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

  Descrição Fonte 

Variável dependente (y) 

salmed12 
salário médio mais comissão médias (se houver), no ano de 

2014 
RAIS-2012 

Controles (X) 

rendfamper 

Renda familiar per capita em 2005, calculada a partir de 

respostas a duas perguntas categóricas no questionário do Enem.  
ENEM 

rais10 

Variável dummy=1 se salário médio> 0, na RAIS de 2010. 

Serve para verificar se o indivíduo já está a mais tempo no 

mercado de trabalho. É comum que jovens mais pobres 

comecem a trabalhar antes, e, portanto, ganhem maiores salários 

do que aqueles mais ricos que só se dedicaram a faculdade ou à 

estágios. 

RAIS-2010 

fem 

Variável dummy=1 se do sexo feminino. Quando informado, foi 

retirado do Enem e verificado pela RAIS12. Quando não 

informado ou truncado foi utilizada a da RAIS. 

Enem e 

    RAIS-2012 

paisup 
Variável dummy=1 se e o indivíduo declarou que o pai já 

completou o ensino superior Enem 

maesup 
Variável dummy=1 se e o indivíduo declarou que a mãe já 

completou o ensino superior Enem 

naobranco 

Variável dummy=1 se o indivíduo declarou ser pardo, preto ou 

indígena. Quando informado, foi retirado do Enem e verificado 

pela RAIS12. Quando não informado ou truncado foi utilizada a 

da RAIS. 

Enem e 

    RAIS-2012 

enem Nota da prova objetiva do Enem em 2005 Enem 

rendamed Renda média municipal em 2004 RAIS-2004 

idebfin5 Nota municipal do Ideb do 5º ao 9º ano, em 2005 INEP 
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O Ideb municipal é calculado a partir do índice de aprovação dos alunos da rede 

pública e da nota Prova Brasil. Nessa prova, os estudantes respondem a questões de matemática 

(com foco na resolução de problemas) e português (com foco em interpretação de textos) (MEC, 

2015). O índice é padronizado para conter valores de 0 a 10 e segundo Inep (2015b) o indicador 

pode ser interpretado como a pontuação no exame padronizado ajustada pelo tempo médio (em 

anos) para conclusão de uma série naquela etapa de ensino. O índice é divulgado bienalmente 

desde 2005 e é distinto para dois períodos da educação básica: de 1º a 4º ano e de 5º a 9º anos 

(anos iniciais e finais, respectivamente). A variável de nosso interesse é justamente o Ideb, de 

2005, dos anos finais, por se aproximar mais do período em que os estudantes concretizavam o 

ensino básico. Essa e outras variáveis de interesse, que serão utilizadas no modelo, estão 

descritas na Tabela 1.  

Para este estudo a coorte de interesse são os indivíduos que nasceram no Brasil 

entre 1º de julho de 1985 até dia 1º de julho de 1989. No meio do ano de 2005 os alunos estavam 

com idades entre 16 e 19,99 anos e em 2012 eles tinham entre 23 e 26,99 anos. Além disso, 

foram desconsiderados os indivíduos que não responderam as variáveis de interesse no 

questionário socioeconômico ou que não constavam na RAIS de 2012. Após todas as variáveis 

selecionadas restaram 704.505 observações e para facilitar os cálculos, foi selecionado 

aleatoriamente uma amostra de 10%, resultando em 70.451 observações. As estatísticas 

descritivas da nossa amostra se apresentam abaixo, na Tabela 2 e Tabela 3.  

TABELA 2 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

  Média 
Desvio 

Padrão 

    Quantís     

Min 0,25 0,5 0,75 Máx. 

Variável dependente (y) 

salmed12 1673,69 1627,87 188,13 864,22 1224,46 1977,82 89465,4 

Controles (X) 

rendfamper 304,89 504,41 1,25 90 210 350 20000 

rais10 0,73 0,44 0 0 1 1 1 

fem 0,61 0,49 0 0 1 1 1 

paisup 0,13 0,33 0 0 0 0 1 

maesup 0,15 0,36 0 0 0 0 1 

naobranco 0,36 0,48 0 0 0 1 1 

enem 40,21 15,14 0 24,57 38,1 49,21 96,83 

rendamed 1075,45 402,72 155,94 752,23 997,27 1319,36 2895,88 

idebfin5 3,57 0,61 0,3 3,2 3,6 3,9 6,4 
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TABELA 3 - DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS POR DECIS DE SALÁRIO 

Descrição das variáveis por quantil de salários 

Decis de 

salário 

médias por decil 

rendfamper rais10 fem paisup maesup naobranco rendamed idebfin5 enem 

1º 193 0,653 0,751 0,064 0,095 0,528 865 3,25 34,5 

2º 205 0,708 0,748 0,069 0,082 0,452 953 3,39 34,8 

3º 222 0,724 0,714 0,071 0,093 0,394 1.023 3,54 35,2 

4º 235 0,757 0,678 0,079 0,103 0,373 1.058 3,59 35,9 

5º 254 0,763 0,627 0,086 0,115 0,347 1.070 3,61 37,3 

6º 269 0,775 0,589 0,102 0,122 0,342 1.084 3,64 38,5 

7º 314 0,776 0,544 0,121 0,147 0,325 1.122 3,65 40,8 

8º 352 0,759 0,525 0,159 0,184 0,307 1.148 3,66 43,4 

9º 392 0,756 0,493 0,194 0,220 0,305 1.177 3,66 46,7 

10º 613 0,677 0,441 0,326 0,345 0,249 1.254 3,69 55,1 

3.2 ESTRATÉGIA PARA ESTIMAÇÃO  

O presente trabalho avalia o efeito da educação pública municipal na influência da 

renda familiar nos salários futuros dos indivíduos. Essa avaliação é feita com e sem controle 

para a habilidade do indivíduo (utilizando para isso a nota na prova objetiva). 

Para esse fim pretende-se utilizar dois tipos de análises estatísticas. A regressão por 

mínimos quadrados ordinários (MQO) e a regressão quantílica. Nos dois modelos vamos 

utilizar como controles, para tentar avaliar um efeito ceteris paribus de melhor educação 

municipal, algumas variáveis socioeconômicas, do indivíduo e do município. Por isso, também 

será possível avaliar como cada controle influência a formação de salários e a elasticidade 

intergeracional de renda-salários.  

3.2.1 MQO 

O modelo básico de regressão linear para explicar os salários dos filhos, seguirá a 

seguinte equação: 

 log(𝑠𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑12𝑖) = β0 + α0 log(rendfamper𝑖) + β1 rais10𝑖 + β2𝑓𝑒𝑚𝑖 +

 𝛽3𝑝𝑎𝑖𝑠𝑢𝑝𝑖 + 𝛽4𝑚𝑎𝑒𝑠𝑢𝑝𝑖 + 𝛽5naobranco𝑖 + β6log (rendamed𝑖) +

𝛽7idebfin5𝑖 + τ𝑖  

(1) 

Também podendo ser representada por:  
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 log(𝑠𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑12𝑖) = β0 + α0 log(rendfamper𝑖) +  X𝜃 + τ𝑖 (2) 

onde: log(𝑥) = 𝑥 : é o logaritmo natural das variáveis representado por lg`x nas tabelas de 

resultado; os coeficiente (β0 … 𝛽7;  α1) nos retornam como que cada variável afeta os salários; 

τ representa o termo de erro aleatório; 𝜃 é um vetor coluna de coeficientes dos controles e X é 

a matriz dos controles. 

Sabendo que há interdependência geracional de renda, esperamos que o coeficiente 

α1 seja positivo. Ele vai determinar que a famílias que possuia X% a mais de renda, gerou para 

o individuo α0X% a mais de salários. O coeficiente também pode ser interpretado como a 

elasticidade intergeracional renda-salários. Essa medida é muito semelhante a medida mais 

comum para a mensuração de interdependência geracional de renda. A diferença é que estamos 

estudando o salário do indivíduo em termos da renda familiar. Em geral utiliza-se a renda para 

explicar renda e salários para explicar salários. Outra diferença é que, nesse caso, a variável 

está sendo usada com a inserção de controles.  

Também poderemos compreender como uma melhor educação pública, mantendo 

as outras variáveis constantes afetam a renda do indivíduo. A partir da teoria do capital humano 

e considerando que não há completa substitutivilidade entre educação publica e privada, 

esperamos que o coeficiente  𝛽7 seja positivo. Ou seja, esperamos que em municípios onde a 

educação básica seja melhor, controlando para a renda média municipal e para os indicadores 

econômicos, os indivíduos possuam melhores salários no futuro.  

Apenas o controle para renda média no setor formal foi adicionado pois os outros 

controles municipais disponíveis (como PIB per capita, nível de escolaridade, gastos com 

educação e saúde, formalização, porcentagem de PIB agrícola, etc.) se mostraram altamente 

colineares. Ou eles mudavam pouco o resultado ou eram demasiado correlacionados com o 

IDEB, podendo possuir a mesma causa ou ser a própria causa de uma maior IDEB. Foi também 

esse o motivo da escolha da renda média municipal ao invés do PIB per capta. Muitos 

municípios possuem PIB per capita maior (pois possuem uma indústria, por exemplo) e isso 

não é revertido totalmente em salários, mas pode ser revertido em melhor educação (dado a 

maior arrecadação).  
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O nosso objetivo principal é estudar como que o IDEB, e também as outras 

variáveis, interagem com a elasticidade renda-familiar dos salários. Fazendo a interação de cada 

uma das variáveis com o log da renda familiar per capita podemos avaliar como cada controle 

influencia a elasticidade. A equação com todas as interações pode ser apresentada da seguinte 

forma: 

 𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑12𝑖) = 𝛽0 + 𝛼0 𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑓𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖)  +  𝜃𝑋 +

𝛼1𝑟_ 𝑟𝑎𝑖𝑠10𝑖  +   𝛼2𝑟_𝑓𝑒𝑚𝑖 +   𝛼3𝑟_𝑝𝑎𝑖𝑠𝑢𝑝𝑖 + 𝛼4𝑟_𝑚𝑎𝑒𝑠𝑢𝑝𝑖 +

𝛼5𝑟_𝑛𝑎𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜𝑖 + 𝛼6𝑟_𝑙𝑜𝑔 (𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖) + 𝛼7𝑟_𝑖𝑑𝑒𝑏𝑓𝑖𝑛5𝑖 +  𝜏𝑖  

(3) 

onde r_nomevar é a interação entre a variável e a renda familiar per capita. Por exemplo 

𝑟_𝑖𝑑𝑒𝑏𝑓𝑖𝑛5 = 𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑓𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟) ∗ 𝑖𝑑𝑒𝑏𝑓𝑖𝑛5. Para interpretar os coeficientes alpha é 

necessário devivar o modelo em relação a renfamper, criando a estimativa para a elasticidade: 

 𝜕𝑠𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑12

𝜕𝑟𝑒𝑛𝑑𝑓𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟
∙

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑓𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟

𝑠𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑12
= 

𝜀 =  𝛼0 +  𝛼1𝑟𝑎𝑖𝑠10 + 𝛼2𝑓𝑒𝑚 + 𝛼3𝑝𝑎𝑖𝑠𝑢𝑝 + 𝛼4𝑚𝑎𝑒𝑠𝑢𝑝 + 𝛼5𝑛𝑎𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 +

𝛼6 log(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑑) + 𝛼7𝑖𝑑𝑒𝑏𝑓𝑖𝑛5  

(4) 

A Hipótese nula seria α7 < 0. Isto é, quanto melhor o indicador de educação 

pública local, menos importância a renda da família terá para explicar a renda observada do 

indivíduo. A interpretação seria a de que um aumento de um ponto no IDEB aumenta α7 na 

elasticidade 𝜀. Quanto maior esse índice (em módulo), maior a força da qualidade da educação 

básica para alterar a elasticidade. Na média, a elasticidade varia de acordo com a seguinte 

equação: 

 %∆𝜀 = 𝛼7 ∙ ∆ 𝑖𝑑𝑒𝑏𝑓𝑖𝑛5 𝜀̅⁄  (5) 

em que: 
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 𝜀̅ = 𝛼0 +  𝛼1 𝑟𝑎𝑖𝑠10̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  + 𝛼2𝑓𝑒𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝛼3𝑝𝑎𝑖𝑠𝑢𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝛼4𝑚𝑎𝑒𝑠𝑢𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝛼5𝑛𝑎𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +

𝛼6𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝛼7𝑖𝑑𝑒𝑏𝑓𝑖𝑛5̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
(6) 

onde a barra denota o valor avaliado na média. 

O mesmo procedimento será repetido com a adição da variável explicativa enem (e 

por consequência a variável r_enem) para que seja controlado pela habilidade. Dessa forma, 

vamos entender como as variáveis explicativas, inclusive o IDEB, se comportam na presença 

do controle.  

3.2.2 REGRESSÃO QUANTÍLICA 

Para verificar como as variáveis explicativas afetam diferentemente cada quantil de 

salário médio individual vamos utilizar a regressão quantílica. A técnica permite mensurar o 

efeito das variáveis explicativas em todos os pontos da distribuição condicional. Segundo 

Koenker & Hallock (2001) a regressão quantílica complementa a análise feita por MQO, pois 

permite caracterizar toda distribuição condicional de uma variável resposta a partir de um 

conjunto de regressores, sendo mais robusta em caso de outliers e quando a distribuição dos 

resíduos não é gaussiana. Quando os erros não possuem distribuição normal, os estimadores 

provenientes da regressão quantílica podem ser mais eficientes que os estimadores por meio de 

MQO.  

Assim como descrito em Koenker & Bassett (1978), a estimação é feita por meio 

da minimização da equação (7) a seguir: 

 𝑚𝑖𝑛

𝛽𝜖ℝ𝑘
∑ 𝜃|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽|   

𝑖𝜖{𝑖:𝑦𝑖≥𝑥𝑖𝛽}

+ ∑ (𝜃 − 1)|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽|

𝑖𝜖{𝑖:𝑦𝑖<𝑥𝑖𝛽}

 (7) 

onde 𝑦𝑖 é a variável independente, 𝑥𝑖 é vetor k por 1 de variáveis explicativas, com o primeiro 

elemento unitário, β é o vetor de coeficientes, e θ é o quantil a ser estimado. Dessa forma, β 

varia de acordo com os quantís.  

As variáveis dependentes e explicativas para o modelo quantílico serão as mesmas 

daquelas apresentadas para o modelo de mínimos quadrados ordinários (MQO). A apresentação 
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dos resultados pode ser gráfica, de forma que seja traçada coma linha com os coeficientes mais 

adequados para cada quantil, além do intervalo de confiança. 
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4 RESULTADOS 

4.1 MODELOS SEM O CONTROLE PELA NOTA DO ENEM  

A Tabela 4 contém os primeiros dois modelos MQO ainda sem o controle para a 

nota do Enem. Os sinais dos coeficientes do modelo sem interações não nos trazem surpresa. O 

salário do indivíduo é afetado positivamente pela renda familiar, pelo fato de ter começado a 

trabalhar antes, pela educação dos pais, pelo fato dele ser branco, por ele ser do sexo masculino, 

por ele viver em um município com a renda alta e com boa educação. 

A magnitude dos coeficientes, de certa forma, surpreende. A educação do pai e da 

mãe são mais relevantes para a determinação do salário que a renda familiar. Se o pai completou 

o ensino superior, o filho vai ter um salário 16,4% maior. Para atingir esse mesmo aumento, 

mas dessa vez por meio da renda familiar, o indivíduo precisaria de uma renda familiar 178% 

maior. Resultados similares são encontrados para a educação da mãe.  

A renda municipal também parece mais correlacionada que a renda familiar. 

Portanto, é possível interpretar que alguma parte da interdependência geracional de renda no 

Brasil está ligada às diferenças regionais. Cabe lembrar que como estamos estudando a 

interdependência geracional de renda utilizando uma comparação entre os municípios, as 

diferenças regionais indutoras de menor mobilidade social estão sendo desconsideradas. Além 

disso, a possibilidade de migração foi ignorada no modelo, o que dificulta ainda mais o estudo 

da importância dos pares na determinação da renda.  

O coeficiente para mulheres tem pouco uso interpretativo, dado que há correlação 

dessa variável com o outras não inseridas no modelo como setor onde trabalham, escolaridade, 

quantidade de filhos, etc. O coeficiente que demonstra menor salários para aqueles não brancos 

alertam para a discriminação ainda existente no país.  

O Ideb expõe uma força positiva, mas fraca. Indivíduos que moram em municípios 

com um desvio-padrão (0,61) a mais de Ideb terão, em média, salário 2,8% maior. Outro 

exemplo: o município que hoje tem o Ideb no 50º percentil (3,6) e atingisse o percentil 99º (4,8), 

proporcionaria, tudo mais constante, um salário 5,5% maior para os habitantes concluintes do 

Enem. Possivelmente, esses valores são relativamente baixos, pois esperamos que a qualidade 
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da educação pública seja mais vantajosa para alguns grupos específicos e não necessariamente 

para a média dos indivíduos, inclusive aqueles de escolar privadas. 

TABELA 4 - REGRESSÃO MQO SEM ENEM 

 

 (1) (2) 

 sem interações com interações 

VARIÁVEIS lgsalmed12 lgsalmed12 

   

lgrendfamper 0,09243*** -0,26584*** 

 (0,00223) (0,03424) 

rais10 0,07858*** 0,20765*** 

 (0,00464) (0,02281) 

fem -0,21999*** -0,33400*** 

 (0,00414) (0,02100) 

paisup 0,16460*** 0,06958 

 (0,00692) (0,04257) 

maesup 0,15116*** 0,08102** 

 (0,00639) (0,03932) 

naobranco -0,06983*** -0,02797 

 (0,00448) (0,02256) 

lgrendamed 0,24585*** -0,05142* 

 (0,00562) (0,02699) 

idebfin5 0,04609*** 0,11050*** 

 (0,00367) (0,01831) 

r_rais10  -0,02405*** 

  (0,00424) 

r_fem  0,02182*** 

  (0,00394) 

r_paisup  0,01346* 

  (0,00717) 

r_maesup  0,01093 

  (0,00674) 

r_naobranco  -0,00796* 

  (0,00437) 

r_lgrendamed  0,05850*** 

  (0,00520) 

r_idebfin5  -0,01184*** 

  (0,00349) 

Constant 4,93183*** 6,72989*** 

 (0,03720) (0,17586) 

   

Observações 70.451 70.451 

R-quadrado 0,1834 0,1864 

Erros padrões em parênteses 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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FIGURA 2 - REGRESSÃO QUANTÍLICA SEM INTERAÇÕES E SEM ENEM 

 

Ainda na Tabela 4, o modelo com as interações nos permite uma análise mais 

profunda da elasticidade intergeracional por meio dos sinais dos coeficientes. Eles nos dizem 

se cada um dos controles é responsável por um aumento ou redução da elasticidade 

intergeracional de salários. Nesse caso, o grupo que não possuía salário na RAIS de 2010, as 

mulheres e os brancos sofrem com maior interdependência geracional de renda. O mesmo vale 

para, aqueles que têm pai com ensino superior e mães com ensino superior, mas nesse caso o 

sinal varia dentro do intervalo de confiança de 95%. 

O coeficiente de interação da renda familiar com o Ideb, por ser negativo, indica 

que, controlando para as outras variáveis, municípios com maior Ideb possuem menor 

interdependência geracional de renda. Na média, um aumento de um desvio-padrão no Ideb, 

reduz a elasticidade intergeracional em aproximadamente 7,8%. Utilizando os intervalos de 

confiança de 95% esse valor varia de 3 a 13%, aproximadamente.   
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Enquanto isso, um aumento de um desvio padrão (aproximadamente 40%) na renda 

média municipal é capaz de aumentar a elasticidade em 21,5%. O sinal do coeficiente anuncia 

que em cidades mais ricas a renda familiar é mais importante para determinar o salário do 

indivíduo no futuro.  

A Figura 2 apresenta os gráficos da regressão quantílica do modelo sem interação, 

mostrando como cada parâmetro se comporta dependendo do quantil. O logaritmo natural da 

renda familiar per capita é mais influente na renda dos indivíduos de quantís mais avançados. 

A mesma interpretação é válida para o efeito da educação parental e da renda média municipal.  

A importância do ponto de partida, avaliado pela variável dummy rais10 é mais 

relevante para os quantís intermediários, sendo muito perto de zero para os maiores quantís. 

Isso quer dizer que, para os indivíduos de maior salário, começar a trabalhar antes (a 

experiência) tem menos valor.  

Para as mulheres, é maior a diferenciação salarial no topo da distribuição de 

salários, onde o coeficiente alcança valores de até 0,3 (com intervalo de confiança). Isso quer 

dizer que para as mulheres do 70º quantil de salários (R$ 1.767,362), o gênero foi responsável 

por ter um salário 30% menor que seu salário potencial se ela fosse um homem e guardasse as 

mesmas características das variáveis que estamos controlando. A descriminação contra negros 

e indígenas segue padrão relativamente semelhante, entretanto perde força nos quantís finais da 

distribuição.  

Assim como esperávamos, o Ideb tem maior força no começo da distribuição de 

renda, com os valores máximos do parâmetro orbitando em torno do 20º e 40º percentis. Para 

os indivíduos desses níveis de renda, o Ideb é mais relevante para determinação de salário 

futuro. Esse coeficiente chega a zero para os últimos quantís de salário. 

A Figura 3 apresenta os gráficos dos coeficientes das variáveis de interação segundo 

a regressão quantílica. Primeiramente, podemos perceber que os coeficientes possuem maior 

variação dentro do intervalo de confiança. Juntando essa informação com a mudança irrisória 

no R-quadrado ajustado quando da adição das interações podemos concluir que esses não são 

muito bons preditores das variações na elasticidade. Contudo ainda cabe a análise e 

interpretação dos coeficientes mais significativos.  
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FIGURA 3 - REGRESSÃO QUATÍLICA, COEFICIENTES DA INTERAÇÃO SEM ENEM 

 

Para aqueles que trabalhavam no setor formal em 2010, a interdependência 

geracional é maior para os primeiros quantís de renda. Isso quer dizer que nos quantís finais 

quem tinha salário em 2010 sofreu menos influência da renda familiar.  

Por outro lado, as mulheres sofrem mais influência da renda familiar no final da 

distribuição, mas esse valor é quase sempre maior para as mulheres do que para os homens. 

Lembrando que esse resultado não seria esperado se estivéssemos falando da renda da mulher, 

ao invés de salários. A diferença aqui é que estamos tratando somente das mulheres que 

trabalham no mercado formal e que provavelmente concluíram o ensino médio.  

A educação parental interage com a logaritmo da renda familiar per capita de forma 

que no final da distribuição de salários (a partir do 75º percentil, aproximadamente) aqueles que 

tem pais educados sofrem menos com a influência da renda familiar. Para aqueles que estão no 

meio da distribuição ocorre o contrário: se os pais são educados a renda deles tem mais 

influência do que daqueles em que os pais não completaram o ensino superior. Isso pode estar 
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relacionado com a escolha de carreiras, onde os pais que fizeram carreiras que pagam melhor 

influenciam os filhos a tomarem o mesmo rumo. Essa influência ocorreria em menor escala 

para aqueles mais que não finalizaram o ensino superior.  

A função dos coeficientes da interação da renda familiar com a renda municipal 

assume uma forma de U-invertido. A mobilidade de renda é mais influenciada negativamente 

por uma maior renda municipal para aquelas pessoas que estão nos quantís intermediários. Isso 

quer dizer que, para aqueles que estão nas pontas da distribuição, ter estudado em uma cidade 

de alta renda aumenta menos a elasticidade intergeracional, mas continua aumentando.  

O Ideb só majora a mobilidade para aqueles indivíduos com salários acima do 20º 

percentil e atinge seu máximo de influência na elasticidade no 60º percentil, permanecendo 

praticamente estável para os percentis mais altos. De acordo com esse resultado, a educação foi 

mais importante para aumentar a mobilidade entre os grupos que alcançaram maior renda. 

Indivíduos que têm salários maiores conseguiram se beneficiar melhor da educação para superar 

a dependência intergeracional de salários, ou mesmo que aqueles indivíduos que possuem 

salários maiores sofreram mais com a equalização de oportunidades gerada pela melhor 

educação e se beneficiaram menos da renda familiar. Contudo, mesmo com a qualidade da 

educação pública reduzindo a importância da renda dos pais no topo da distribuição, na base da 

distribuição parece até que a qualidade da educação potencializa o impacto da renda familiar. 

4.2 MODELOS CONTROLANDO PELA NOTA DO ENEM  

A seguir são apresentados modelos semelhantes aos anteriores, mas com a inclusão 

da variável enem, que representa a proficiência do aluno no Exame e, de certa forma, no Ensino 

médio. Controlar para essa variável significa controlar para a habilidade cognitiva que 

independe da renda familiar e da educação parental.  

A partir da inclusão do enem os coeficientes que mais se alteraram foram aqueles 

da educação parental. Isso ocorre, pois, os eventos estão positivamente correlacionados. 

Também reduziu significantemente a importância da renda familiar, que, como já explorado, 

pode ser um fator responsável por melhor colocação no mercado após a conclusão do ensino 

médio, mas que também influencia a proficiência no próprio ensino médio.  
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TABELA 5 - REGRESSÃO MQO COM ENEM 

 (3) (4) 

 sem interações com interações 

VARIABLES lgsalmed12 lgsalmed12 

   

lgrendfamper 0,05331*** -0,24557*** 

 (0,00218) (0,03273) 

rais10 0,10577*** 0,11881*** 

 (0,00444) (0,02191) 

fem -0,18694*** -0,34522*** 

 (0,00398) (0.02025) 

paisup 0,07345*** 0,15168*** 

 (0,00671) (0,04174) 

maesup 0,07985*** 0,18664*** 

 (0,00617) (0,03831) 

naobranco -0,05347*** -0,04668** 

 (0,00429) (0,02162) 

lgrendamed 0,22690*** 0,02849 

 (0,00538) (0,02597) 

idebfin5 0,04805*** 0,11211*** 

 (0,00351) (0,01750) 

r_rais10  -0,00177 

  (0,00408) 

r_fem  0,03022*** 

  (0,00380) 

r_paisup  -0,01590** 

  (0,00706) 

r_maesup  -0,02007*** 

  (0,00660) 

r_naobranco  0,00119 

  (0,00419) 

r_lgrendamed  0,03881*** 

  (0,00501) 

r_idebfin5  -0,01197*** 

  (0,00334) 

r_enem  0.00159*** 

  (0.00013) 

enem 0,01173*** 0,00306*** 

 (0,00014) (0.00074) 

Constant 4,76285*** 6.33044*** 

 (0,03561) (0.16812) 

   

Observations 70.451 70.451 

R-quadrado ajustado 0,2543 0,2571 

Erros padrões em parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Percebe-se também uma ampliação no R-quadrado ajustado. O alto poder 

explicativo do resultado escolar sobre os salários futuros também é verificado na magnitude do 

coeficiente. Espera-se um aumento de um desvio padrão na nota do enem (15,14 pontos) seja 

capaz de aumentar o salário futuro em 17,8%.  

FIGURA 4 - REGRESSÃO QUANTÍLICA SEM INTERAÇÕES E COM ENEM 

 

Nesse caso, o Ideb acabou ganhando um pouco maior força e significância como 

um determinante da renda futura. Agora, o aumento de um desvio padrão, aumenta a renda em 

aproximadamente 2,9%. Esse valor é inesperado, visto que prevíamos que parte do efeito do 

Ideb fosse transportado para a nota do Enem por meio de habilidades cognitivas. Nesse caso, 

pode-se supor que o Ideb, ou a qualidade da educação, suporta não só habilidades avaliadas 

pelo Exame, mas outras, não cognitivas, avaliadas pelo mercado de trabalho. 

Os coeficientes das variáveis interadas que tiveram maior mudança foram aqueles 

relacionados ao estudo parental. Dessa vez, dada a nota do Enem, ter pais com melhor educação 

reduz a dependência da renda familiar, ao contrário do modelo sem o enem.  
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A interação com o Ideb apresentou quase os mesmos resultados que aqueles sem a 

inclusão do enem, para a regressão por MQO. De novo, esse efeito pode ser entendido como 

resultado da força do Ideb (e talvez outra qualidade municipal imensurável correlacionada ao 

Ideb) em outras características avaliadas pelo mercado e não avaliadas pelo Enem. O Ideb, além 

das provas cognitivas é fruto da taxa de aprovação. Municípios com maior taxa de aprovação, 

possivelmente são municípios que permitem aos seus habitantes maiores oportunidades de 

mudar sua condição econômica, mesmo que ele não tenha ido bem na prova do Enem. 

FIGURA 5 - REGRESSÃO QUANTÍLICA COM INTERAÇÕES E ENEM 

 

A regressão quantílica com a inclusão do enem (Figura 4) trouxe poucas mudanças 

na forma como cada parâmetro interage com os quantís, inclusive no caso do Ideb. O único 

coeficiente que sofreu alterações aparentes foi aquele da variável não-branco. Antes de 

controlar para a habilidade, o pertencimento a grupos étnicos afetava mais o resultado daqueles 

que estavam entre os 60º e 80º percentis. Incluindo o Enem, os coeficientes da regressão 

quantílica são praticamente iguais para toda a distribuição, revelando ser quase iguais aos 

coeficientes do MQO. 
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Os coeficientes para o enem mostram que ele foi mais importante para determinar 

o salário daqueles no topo da distribuição, alcançando valores próximos de 0,015 para os 

últimos quantís. Nesses casos, a variação de um desvio padrão na nota do enem (15,14 pontos) 

poderia gerar 22% de mudança nos salários. 

Por fim, a Figura 5 representa os coeficientes das interações para explicar como, a 

partir da regressão quantílica, cada variável afeta a elasticidade, depois do controle pela 

habilidade. Além da grande mudança nos coeficientes da educação parental, a adição da 

variável enem também foi causadora de pequenas mudanças na forma como o Ideb e a renda 

média municipal se comportam em relação a elasticidade intergeracional.  

Antes, a mobilidade era menor para indivíduos de menor quantil de salário caso o 

Ideb fosse mais alto. Depois, com a introdução do controle para habilidade, essa relação ainda 

permaneceu. Para alguns quantís específicos houveram pequenas mudanças, mas nada decisivo.  

A função dos coeficientes da interação da renda familiar com a renda municipal, 

que antes assumia uma forma de U-invertido, de forma que a mobilidade de renda fosse menos 

influenciada negativamente por uma maior renda municipal para aquelas pessoas que estão nos 

quantís das pontas, agora tomou um formato mais equalizado. Contudo, para os salários acima 

do 90º percentil, ainda resta a relação.  
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5 DISCUSSÃO 

 Os resultados nos dizem que (dado a raça, sexo, se começou a trabalhar antes e a 

educação parental) os indivíduos que participaram o Enem, com idades entre 16 e 19,99 anos e 

que moram em municípios que (dada a renda média) têm educação de melhor qualidade estão 

mais sujeitos a mobilidade econômica.  

Esse resultado está de acordo com o previsto na literatura e corrobora com a ideia 

de que educação pública é substituta à educação parental.  Portanto, as regiões que desejem 

aumentar sua mobilidade podem tentar melhorar seus índices de educação. Contudo, seria 

excessivo recomendar uma melhora na qualidade da educação com esse objetivo, dado a 

modicidade da magnitude dos resultados. Apenas com esse estudo não é possível ser assertivo 

quanto a eficiência desse mecanismo para o Brasil.  

No Brasil, para que se reduzisse a persistência de renda seria ideal que a qualidade 

das escolas públicas não estivesse positivamente correlacionada com a renda da região em que 

ela está instalada. Contudo, a partir do método adotado no presente estudo, as desigualdades 

interescolares foram negligenciadas como formadoras da imobilidade. 

Além disso, nossas bases empíricas são, de certo, frágeis. Assumimos que: nossa 

amostra não é viesada; que não há erro consistente no relato dos dados e que os controles 

municipais necessários foram incluídos. Todas essas presunções estão sujeitas a críticas. 

Nossa amostra é limitada aos jovens que se inscreveram no Exame e receberam 

salário no mercado formal no ano de 2012. Dessa forma, estamos excluindo da nossa análise 

grupos importantes: aqueles que não realizaram o Exame e os trabalhadores do mercado 

informal. 

Também é possível supor que o questionário socioeconômico seja visto por alguns 

(principalmente aqueles com menor conhecimento) como uma forma de seleção para programas 

governamentais e por isso leve a subdeclararão da renda familiar. Uma solução para o problema 

seria a utilização MQO em dois estágios para a composição de uma variável instrumental para 

a renda familiar, baseado nos dados sobre consumo, constantes na base do Enem. Essa 

possibilidade foi explorada, mas não logrou êxito, visto que a variável instrumental alterou 
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significantemente a distribuição de renda, reduzindo muito a extensão do intervalo e se mostrou 

um estimador com menor significância.  

Além disso, o Ideb é utilizado como uma proxy para a qualidade da educação em 

um determinado município, mas essa medida pode estar correlacionada com uma série de 

indicadores municipais que não foram incorporados no modelo. Por exemplo, podemos prever 

que esse resultado está correlacionado com a qualidade dos serviços públicos do município. 

Por fim, um estudo sobre mobilidade de salários para que tenha sucesso deve ser 

baseado na renda permanente dos indivíduos e da família. Aqui, tentamos controlar pela data 

de entrada no mercado de trabalho, mas o ideal é que essa base de dados seja utilizada no futuro, 

quando houver maior defasagem da data do Exame e da apuração do salário.  

Pelo exposto, sugerimos a condução de novos estudos, que possam incorporar 

outras variáveis educacionais e de controle para o município e utilizem um intervalo maior de 

tempo, para que as conclusões aqui expostas sejam confirmadas.  
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6 CONCLUSÕES 

 A proposta desse estudo foi avaliar como que uma educação de melhor qualidade 

pode influenciar a mobilidade econômica. Buscamos evidências para entender em qual 

magnitude uma melhor educação pública é capaz de ajudar os indivíduos a superarem a 

dependência intergeracional de renda. Para atingir esse fim, foi avaliado como que um melhor 

índice de qualidade da educação pública foi capaz de reduzir a elasticidade renda familiar dos 

salários individuais.  

Os dados foram construídos a partir do cruzamento das informações 

socioeconômicas dos indivíduos que se inscreveram no Enem de 2005 e que auferiram salário 

no ano de 2012 no setor formal. O estudo foi realizado por meio de regressão por MQO e 

quantílica da função de formação dos salários individuais e contou com as interações de cada 

variável com a elasticidade intergeracional.  

Os resultados gerados estão de acordo com o previsto na literatura internacional 

sobre o tema, nos permitindo concluir que uma melhor educação pública aumenta a mobilidade 

econômica. Para nossa coorte de indivíduos, a alteração de um desvio padrão no Ideb 

municipais foi capaz de reduzir 7,8% da elasticidade intergeracional de renda.  

Contudo, concluímos que, dado as fragilidades empíricas da nossa pesquisa, novas 

pesquisas podem devem ser realizadas para que haja confirmação dos resultados para o caso 

brasileiro.  
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