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RESUMO 

 

DETERMINANTES DO DIFERENCIAL DE RENDA DO SETOR DE SERVIÇOS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE CROSS-SECTION PARA O ANO DE 

2006. 

 

 

AUTORA: Carolina Câmara Santos 

ORIENTADORA: Fernanda Esperidião 

 

 

A ideia central deste trabalho é analisar os determinantes dos rendimento  e o retorno salarial do setor de serviços 

para o estado de São Paulo para o ano de 2006. A Teoria do Capital Humano considera a escolaridade e a 

experiência como variáveis relevantes na explicação dos rendimentos. Por esta ótica, a análise da oferta e da 

demanda permite identificar a importância da qualificação profissional do indivíduo para a elevação dos salários. 

A ideia seria analisar o Brasil como um todo, devido à limitação do tempo para o desdobramento da pesquisa, 

optou-se por analisar o estado de São Paulo, que segundo o Ministério do Trabalho (2016) é o estado que mais 

emprega no setor de serviços.  Na análise empírica optou-se pela utilização de microdados em regressão cross-

section. Os microdados utilizados neste trabalho foram retirados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

filtrado para o setor de serviços do estado de São Paulo para o ano 2006. Foram analisados cerca de 16 milhões 

indivíduos ocupados.  Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam a necessidade da educação e da experiência 

no trabalho como forma de obter incremento nos rendimentos. Comprovou-se que os trabalhadores com maior 

escolaridade recebem uma remuneração maior do que os que têm menor escolaridade. Comprovou-se também que 

as seções do setor de serviço que obtiveram maiores médias de ganhos (efeitos positivos) em relação às subseções 

que as compõem do estado de São Paulo foram: Administração pública, defesa e seguridade social, Atividades 

administrativas, Transporte, armazenagem e correio, Eletricidade e gás e educação. 

 

 

  

 

 

Palavras-chave: Rendimentos. São Paulo. Setor de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

DETERMINANTS OF THE INCOME DIFFERENTIAL OF THE SÃO PAULO 

STATE SERVICES SECTOR: A CROSS-SECTION ANALYSIS FOR THE YEAR OF 

2006. 

AUTHOR: Carolina Câmara Santos 

ADVISOR: Fernanda Esperidião 

 

 

 

The central idea of this program is to analyze the determinants of income and the salary return of the service sector 

for the state of São Paulo for the year 2006. The Human Capital Theory For this, an analysis of the offer and 

analysis of data on the professional of the individual to raise wages. An idea would be analyzed in Brazil as a 

whole, due to the conclusion of the progress of the research process, by choosing to analyze the state of São Paulo, 

the Ministry of Labor (2016) is the state that most uses in the services sector. In the empirical analysis we opted 

for the use of micro-data in cross-sectional regression. The data obtained in the scope of work were taken from the 

Annual Social Information Relation (RAIS), filtered for the services sector of the state of São Paulo in the year 

2006. They were detained in 16 million years, with the following characteristics: sex male and female; employed 

in the services sector of the state of São Paulo; annual income without main work other than zero, level of education 

and age line. The results obtained in this study show the need for education and work experience as a way to obtain 

an increase in income. It was verified that workers with higher education receive higher remuneration than those 

with lower education levels. It was also verified that the sections of the service sector that obtained the highest 

averages of gains (positive effects) in relation to the subsections that comprise them of the state of São Paulo were: 

Public administration, defense and social security, Administrative activities, Transport, warehousing and mail, 

electricity and gas and education. 

 

KEYWORKS: Income. Sao Paulo. Sector of services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O capital humano é conhecido como um fator importante, capaz de gerar e impulsionar 

as taxas de crescimento no longo prazo, de um determinado país ou região. Este elemento é 

responsável pelo processo de capacitação dos indivíduos, capaz de gerar um aumento de suas 

habilidades e rendimentos. A importância de relacionar o capital humano com o mercado de 

trabalho ressalta o grau de diversificação ou especialização que cada indivíduo tem ao se 

capacitar. As aquisições de educação e experiência no trabalho, na Teoria do Capital Humano 

são consideradas investimentos em recursos humanos, sendo um fator essencial ao processo 

produtivo e fundamental para o crescimento e o desenvolvimento econômico (MINCER, 

1993). Ou seja, quando se adquire conhecimento, além dos rendimentos (ganhos individuais), 

são gerados retornos, em um âmbito geral, no sentido de que haverá uma maior contribuição 

para a aquisição e a transmissão de conhecimento. 

Em relação aos dados sobre a educação no Brasil, a criança deve ingressar no 1º ano 

do Ensino Fundamental aos 6 anos de idade até o 9º ano, com a expectativa de que conclua os 

estudos nesta modalidade até os 14 anos de idade. Segundo dados da RAIS (2015), até o ano 

de 2006 e após o ano de 2009, a defasagem entre a relação da idade e série dos alunos do 

ensino fundamental aumentou, ou seja, isso mostra que cada vez mais os alunos matriculados 

no Ensino Fundamental apresentam a idade adequada para esta categoria. A cada 100 alunos 

que ingressam na escola na 1ª série, cinco não concluem o ensino fundamental, ou 

seja, 95 terminam a 8ª série (IBGE, 2007).  

Segundo dados do IBGE (2007), houve um crescimento do número de concluintes do 

Ensino Médio do Brasil e houve também um aumento do número de entrantes no Ensino 

Superior, após a conclusão do Ensino Médio.  O número de concluintes do Ensino Médio no 

Brasil no ano de 2006 foi de 2.647.325 estudantes e o número de egressos no primeiro 

semestre do Ensino Superior foram de 1.581.499 estudantes, frente a 1.419.804 estudantes 

que ingressou no primeiro semestre do ensino Superior no ano de 2005. É notório que ainda 

existe um número grande de alunos que se formam no Ensino Médio e não ingressam 

diretamente no Ensino Superior em t-1, mas essa evolução é um resultado promissor, para o 

incentivo da educação superior no Brasil. Indica que os jovens estão tendo acesso às escolas 

e estão sendo incentivadas a se profissionalizarem, mesmo que de forma tardia.  

 

https://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
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Segundo dados do censo da educação superior, divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de 2015, no Brasil 

existem 7,8 milhões de estudantes fazendo algum curso superior. Não obstante, 5,8 milhões 

destes alunos estão matriculados em instituições privadas, 1,1 milhão estão matriculados em 

universidades federais, 615 mil estão matriculados na rede estadual, 165 mil estão 

matriculados na rede municipal e 11,7 mil estão matriculados em algum curso sequencial de 

formação específica. O ranking dos principais cursos de graduação do Brasil, por quantidade 

de alunos matriculados, apresenta o curso de direito, administração e pedagogia, como os 

cursos com mais alunos matriculados, com dados respectivos de 813 mil alunos matriculados, 

801 mil alunos matriculados e 652 mil alunos matriculados.  

Ainda segundo o INEP (2015), as instituições de ensino estão divididas da seguinte 

maneira: 87,4% destas instituições são privadas e 12,6% são públicas. Ao todo existem 74,9% 

matrículas nas faculdades privadas e 25,1% nas públicas. Os estados do Pará, Tocantins, 

Paraíba e Roraima são os únicos que têm mais alunos na rede pública do que na rede privada.  

Dentre as universidades, faculdades e institutos, as universidades possuem uma maior 

fatia em relação às distribuições das matrículas da graduação, apresentando um percentual de 

53%, as faculdades em segundo lugar com um percentual de 29% das matrículas da graduação. 

Os dados apresentam um número significativo em relação aos profissionais egressos, cerca de 

1.027.092 alunos concluíram o ensino superior no Brasil no ano de 2014. Deve-se considerar 

que esses profissionais estão inseridos dentro do grupo dos bacharéis, licenciados e tecnólogos 

(INEP, 2015). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o aumento da 

população economicamente ativa na faixa de 16 a 24 anos evidencia a necessidade dos jovens 

pela procura por qualificação profissional e um aumento na participação destes jovens, numa 

tentativa de recompor o rendimento familiar. Todavia, o IBGE sugere que isso não 

necessariamente significa ocupação. Ou seja, no período entre 2013 e 2014, houve um 

crescimento de 2,7% da população economicamente ativa na faixa de 16 a 24 anos.  

Nesse aspecto o setor de serviços foi o responsável pela maior geração de vagas 

formais de trabalho em 2014. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), subsetores do setor de serviço que entre os anos de 2006 a 2016 impulsionaram seu 

campo de trabalho com profissionais qualificados, foram: educação, atividades financeiras, 

saúde humana e informação e comunicação. No ano de 2015 e 2016, respectivamente, 

10.487.091 e 10.551.281 dos profissionais formados estavam com vínculo empregatício ativo 
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no setor da Educação, seguindo o mesmo padrão de análise, 8.711.400 e 8.859.654 dos 

profissionais formados nos anos de 2015 e 2016, respectivamente, estavam com vínculo 

empregatício ativo no setor de atividades financeiras, 7.299.643 no ano de 2015 e 7.634.856 

no ano de 2016 estavam empregados no setor de saúde humana, já o setor de  informação e 

comunicação possuíam 6.109.964 pessoal empregado com Ensino Superior no ano de 2015 e 

6.045.486 no ano de 2016 . 

Em relação aos dados acerca do mercado de trabalho do setor de serviços, tem-se que 

de toda população ocupada apenas 16% concluíram o ensino superior em 2014 e 67,1% das 

pessoas ocupadas, ou seja, que possuem carteiras assinadas estavam vinculadas ao setor 

terciário, no ano de 2015, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED/MTB).  Desse total, o setor de serviços foi responsável por 43,6% do emprego 

formal e o comércio por 23,5% das carteiras assinadas (CAGED/MTB). Considera-se 

relevante, analisar a demanda de mão de obra para este setor.  

Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), entre os anos de 

20006 a 2016, os segmentos que mais remunerou no setor de serviços do estado de São Paulo 

com o Ensino Superior, foram administração pública, atividades financeiras, educação e 

informações e comunicação. 

Levando em consideração a importância deste setor e sua participação econômica 

como um todo, esta análise visa filtrar os cursos que são demandados para serviços específicos 

dentro deste setor. Com isto, é necessário elencar os quatro subsetores dos serviços, são eles: 

os produtivos, os distributivos, os sociais e os pessoais. Dentro destes subsetores, são ofertados 

os seguintes serviços: seguro, serviços bancários, comunicação, jurídicos, transporte, 

comércio, educação, saúde, lazer, administração, hotelarias, bares e restaurantes e domésticos.  

Segundo a Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 2017), 

os três pilares que possivelmente sustentarão e determinarão o crescimento da economia da 

América Latina são: a qualificação profissional, a regulamentação do mercado de trabalho e 

a inovação.  

.  

A ideia central deste trabalho é analisar os determinantes dos rendimentos do setor de 

serviços e o retorno ao do estado São Paulo para o ano de 2006. Com base nisso, a verificação 

empírica será estimada a partir de um modelo econométrico baseado na função estatística dos 

salários, desenvolvida por Mincer (1974). 
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Com base nas teorias apontadas acima, tem-se os objetivos específicos: 

1. Analisar teoricamente a relação entre o crescimento econômico, capital humano, 

mercado de trabalho e debater a relação no Brasil e no estado de São Paulo, a partir 

de uma revisão bibliográfica.  

2. Analisar teoricamente a relação entre as categorias de análise com o setor de 

serviços do Brasil e do estado de São Paulo, levando em consideração o panorama 

da educação no país e no estado analisado. Elencando os impactos econômicos 

gerados a partir das vantagens e desvantagens desta relação. 

3. Traçar o perfil da maioria dos profissionais que se formam nas instituições de 

ensino superior no país e que são destinados ao setor de serviço no estado de São 

Paulo, por exemplo: jovens acima de 18 anos, maioria homem, com maior tempo 

de permanência no emprego.  

4. Analisar os determinantes dos rendimentos no setor de serviços de São Paulo, 

através de uma abordagem empírica. 

A importância de estabelecer as hipóteses de um trabalho de pesquisa parte da 

consistência de definir as diretrizes de análise do problema de pesquisa pré-elaborado. Pode-

se dizer que, as hipóteses são consideradas formas de suposições admissíveis, capazes de 

solucionar ou explicar um determinado problema (RAUPP et al. 2003).  As hipóteses 

formuladas para este projeto de pesquisa são: 

H.1 Existe uma correlação positiva entre a qualificação profissional e os determinantes 

dos rendimentos (dos indivíduos), no setor de serviço no estado de São Paulo. 

H.2  A qualificação profissional é um pilar que determina o crescimento econômico do 

estado de São Paulo. O retorno deste investimento tem um impacto positivo no 

mercado de trabalho. 

H.3 Os determinantes dos rendimentos no setor de serviços do estado de São Paulo, 

sugerem que o perfil dos profissionais que são direcionados para este setor possui 

uma grande proporção em relação ao diferencial de renda.  

Para compor a análise empírica deste trabalho, foi utilizada uma metodologia que faz 

uso de regressão de dados em cross-section.  

Para tanto, serão utilizados dados relativos à 20.688.823 indivíduos ocupados do sexo 

masculino e feminino, filtrados ao setor de serviços do estado de São Paulo para o ano de 

2006, com base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).   

http://oferta.vc/omhS
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A estrutura do trabalho está dividida em cinco capítulos, além desta introdução. O 

segundo capítulo apresenta a evolução do capital humano e o impacto no mercado de trabalho. 

O terceiro capítulo evidencia o panorama da educação no Brasil e em São Paulo. As 

Abordagens Metodológicas e a apresentação da base de dados são descritas no capítulo quatro. 

A análise dos resultados é apresentada no capítulo cinco. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais. Assim, objetivo geral e os específicos visam à constatação das hipóteses 

levantadas.  

O próximo capítulo apresenta a evolução do capital humano e o impacto no mercado 

de trabalho. 
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2 EVOLUÇÃO DO CAPITAL HUMANO E O IMPACTO NO MERCADO 

DE TRABALHO 
 

O ponto relevante em destrinchar a evolução do capital humano e o impacto no 

mercado de trabalho está em ressaltar a relação entre essas variáveis, indicando que um grau 

de investimento no mercado de trabalho poderá estimular o crescimento econômico. Nesse 

sentido, nesta seção, apresenta-se a importância da análise da evolução do capital humano 

e o impacto no mercado de trabalho do Brasil. A seção está dividida em: referencial 

teórico das categorias; revisão da literatura empírica. 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO DAS CATEGORIAS  

 

2.1.1 Capital humano 

 

Um dos principais desafios para a teoria econômica tem sido a análise dos estudos da 

teoria do crescimento econômico. O que tange a amplitude deste ramo é a magnitude de 

evidências, trabalhos, autores que buscam entender os principais fatores e mecanismos que 

determinam o crescimento econômico, procurando justificar seu desequilíbrio entre países e 

regiões.  

Diversos estudos, influenciados pela teoria econômica clássica, até meados da década 

de 1950, consideravam que o crescimento estava em função dos fatores de produção, ou seja, 

dos recursos naturais, do capital e da força de trabalho, que existiam em um determinado país 

ou região (SOLOW, 1956).  

Não obstante, segundo os estudos de Mincer (1993) e Schultz (1961), verificou-se que 

além da atribuição do capital físico à teoria do crescimento econômico, os autores sugerem 

que a abordagem da teoria clássica, especificamente dos modelos de crescimento econômico, 

tinha argumentos insuficientes para expor, explicar, elucidar a elevação da produtividade e do 

crescimento que ocorria em determinados países, incorporando apenas os fatores de produção. 

Não obstante, a influência do capital humano em relação ao crescimento econômico 

pode ser analisada por uma perspectiva econômica. A teoria do capital humano argumenta 

que o fator educação tem a funcionalidade de capacitar os agentes (pessoas), tornando-as 

pessoas mais produtivas, aumentam seus salários e influencia o progresso econômico. 

A teoria do capital humano assumiu uma grande relevância, a partir do início da década 

de 60 e teve como precursores Mincer (1974; 1989; 1993), Becker (1994) e Schultz (1961), 
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que por sua vez, apontaram a existência de uma correlação entre o investimento para a 

formação das pessoas (trabalhadores) e a distribuição de renda pessoal. Nesse sentido, havia 

uma necessidade individual e racional de decisão entre obter novos conhecimentos e aplicá-

los de forma eminente em alguma atividade profissional ou manter-se no trabalho sem novas 

formas de treinamento.  

Este trade-off de forma geral, mostra que a dispersão entre os rendimentos pessoais 

estaria associada ao volume de investimento efetuado em capital humano, que por sua vez 

impactaria no crescimento econômico (MINCER, 1974; 1989; 1993). Nesse sentido, essa 

teoria centralizou sua análise na explicação das variáveis escolaridade e experiência no 

trabalho como forma de determinar os níveis de rendimentos individuais. 

 De acordo com os estudos de Schultz (1961), o aperfeiçoamento e a qualificação da 

população, advindos do investimento em educação, elevariam a produtividade dos 

trabalhadores e os lucros dos capitalistas, impactando na economia como um todo. Ou seja, o 

autor sugere que, se houver a inclusão do capital humano nos modelos de crescimento 

econômico, obtém-se uma questão chave para a compreensão da dinâmica da economia no 

longo prazo, uma vez que, até então, esse fenômeno era explicado somente pelo capital natural 

e capital construído.  

Schultz (1961, 1967, 1974) considera o conhecimento como forma de capital. Os 

indivíduos que são considerados proprietários do “capital humano” são os trabalhadores, ou 

seja, estes indivíduos não podem se separar de suas habilidades e quanto mais conhecimento 

adquirirem ao longo de suas vidas, melhor será a produtividade de cada um. O investimento 

em educação de um trabalhador parte da expectativa de retornos.  

O investimento básico no ser humano se dá por meio da educação. As pessoas 

valorizam as suas capacidades, tanto como produtores, quanto como consumidores, pelo 

investimento que fazem em si mesmas (SCHULTZ, 1961). A educação pode ser caracterizada 

pelo ensino e o aprendizado, seu significado decorre da extração de algo potencial de um 

determinado agente (pessoa), a fim de torná-lo capaz de fazer escolhas individuais e sociais. 

Sendo assim, este ensino e aprendizado são capazes de preparar para uma profissão, por meio 

de instrução sistemática e exercitando-a na formação de habilidades. 

Becker (1964) em sua obra “Capital Humano” analisou os benefícios gerados pelo 

capital humano. O autor concentrou seus estudos na análise da influência da educação, 

especificamente a qualificação profissional. Nesse sentido, esta teoria considera as 
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expectativas dos agentes no momento da tomada de decisão acerca de investir ou não em 

educação, considerando o retorno que será gerado no futuro.  

Nesse sentido, os estudos de Becker (1994) sugerem que o capital humano pode ser 

conceituado como um conjunto de capacidades produtivas que um indivíduo pode adquirir, 

devido à acumulação de conhecimentos gerais ou específicos, que podem ser utilizados na 

produção de riqueza. Pode-se dizer que há duas formas de dimensionar o capital humano entre 

diferentes regiões: quantitativa e qualitativa. A forma quantitativa baseia-se no número de 

pessoas. A forma qualitativa aborda aspectos como a capacitação técnica, os conhecimentos 

e atributos específicos que afetam as habilidades humanas e sua produtividade. 

O economista Mincer (1974) escreveu um trabalho, onde incorporou a teoria do 

investimento em capital humano dentro de um contexto empírico compatível com os modelos 

mais formais da teoria econômica. Por sua vez, este trabalho deu origem à função de salários. 

A função salário de Mincer (1974, 1989, 1993) é representado pela Equação 1. 

                                         lnw = β0 + β1z + β2x + β3x2 + μ                                              (1) 

Onde: w é a taxa de salário do trabalhador, z é o número de anos de estudo, 𝑥 mostra 

o número de anos de experiência no mercado de trabalho e 𝑥2 é o termo experiência ao 

quadrado que captura a concavidade do perfil salário/idade. 

A taxa de retorno da educação é representada pelo coeficiente de escolaridade o 𝛽0, o 

coeficiente que representa o número de anos de estudo é o 𝛽1, a experiência e a experiência 

ao quadrado indicam a importância do estoque do capital humano do trabalhador e são 

representados pelos coeficientes 𝛽2 e 𝛽3. Mincer utilizou a transformação x = idade - s - 6, 

como proxy para considerar a experiência de um indivíduo, partindo do pressuposto de que as 

pessoas iniciam sua educação com a idade de sete anos. Ou seja, um indivíduo investe em sua 

qualificação profissional, garantindo sua qualificação e seu aprendizado, até o momento em 

que decide entrar na força de trabalho, neste momento o indivíduo passa a combinar 

aprendizado com trabalho. Segundo o autor, à medida que a taxa de investimento em educação 

reduz, combinada com a depreciação no estoque existente de capital humano, pode determinar 

um recuo do crescimento dos rendimentos. 

Sugere-se que o capital humano é tido como um elemento importante e impulsionador 

para um país alcançar taxas de crescimento mais elevadas no longo prazo. Levando em 

consideração a importância deste elemento, é necessário frisar que este fator é responsável 

pelo processo de capacitação dos indivíduos, capaz de gerar um aumento de suas habilidades 

e rendimentos. São esses conhecimentos, essas habilidades e atitudes formadas a partir das 
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pessoas como agente principal deste processo de construção da educação que formam o capital 

humano, que é um ativo intangível. 

Sen (2000) acredita que o melhoramento em variáveis como educação e saúde não é 

apenas uma forma de geração do crescimento econômico, mas também um elemento 

constitutivo das capacitações das pessoas. Portanto, o que caracteriza a diferença entre o 

capital humano e a capacitação humana, segundo o autor, o uso do conceito de capital humano, 

que por sua vez, pode representar um alargamento na consideração dos recursos produtivos, 

é enriquecedor. No entanto, os seres humanos não são meramente meios, mas o fim do 

exercício. 

A importância da educação para o bem-estar de uma sociedade já foi fartamente 

documentada na literatura pertinente.  

2.1.2 Crescimento Econômico 

 

O conceito moderno do crescimento econômico começou com a crítica do 

Mercantilismo, especialmente pelo pensador Smith (1996), a obra clássica do autor intitulada 

“Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações”, publicada 

originalmente no ano de 1776, é considerado o ponto de partida para a análise de crescimento 

econômico de um determinado país.   

Em sua obra, Smith (1996) aborda o tema quando escreve “A Riqueza das Nações”, 

sem utilizar explicitamente o termo “capital humano”, ele se aproxima do que futuramente 

passaria a compor a teoria do capital humano. Em sua obra cita que, 

 

 

O esforço natural de cada indivíduo no sentido de melhorar sua própria 

condição, quando sofrido para exercer-se com liberdade e segurança, é um 

princípio tão poderoso, que ele é capaz, sozinho e sem qualquer ajuda, não 

somente de levar a sociedade à riqueza e à prosperidade, mas de superar 

centenas de obstáculos impertinentes com os quais a insensatez das leis 

humanas muitas vezes obstáculo para seus atos. (SMITH, 1776, p.49) 

 

 

Para Smith (1996) cada indivíduo quer melhorar sua condição e prosperar ao longo de 

sua vida, porém é uma iniciativa individual. Suas ideias permanecem no processo de divisão 

do trabalho e livre mercado.  

Sendo que o alinhamento das concepções dos chamados “fatores” que determinam o 

crescimento econômico está enraizado nos estudos clássicos da economia, os quais justificam 
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que os fatores de produção como terra, capital e trabalho são os elementos básicos e 

importantes para a produção de bens e serviços, capazes de gerar riquezas e influenciar o 

desempenho econômico.  

Subsequentemente, a obra de Solow (1956) analisou os fatores clássicos do 

crescimento econômico, conhecidos como o estoque dos fatores capital e trabalho. Segundo 

o autor, o crescimento econômico é determinado por fatores exógenos, como por exemplo, o 

crescimento populacional e o progresso tecnológico.  

Desse modo, os modelos da tradição neoclássica foram derivados dos trabalhos de 

Solow (1956), entre outros e foram denominados modelos de crescimento exógeno.  

De modo geral, o estudo do crescimento econômico, pela ótica da teoria clássica e 

neoclássica, pode ser dividido em duas fases. A primeira fase, que por sua vez foi discutida 

nos argumentos anteriores desta seção, pode ser denominada como a teoria do crescimento 

exógeno. Por outro lado, a segunda fase pode ser denominada como a nova teoria do 

crescimento (teoria do crescimento endógeno). 

Nesse sentido, a nova teoria do crescimento ou teoria do crescimento endógeno, teve 

início com a obra de Romer (1986; 1989), dando início a uma segunda geração de modelos: 

Romer (1990); Lucas (1988); Grossman e Helpman (1993), entre outros. Não obstante, estes 

modelos evidenciam a explicação da taxa de crescimento como um resultado de equilíbrio 

endógeno. Romer (1986) aborda em seu estudo o crescimento econômico, não levando em 

consideração a hipótese de retornos decrescentes à função de produção, e inclui o conceito de 

externalidade via acumulação do conhecimento. 

O modelo de Lucas (1988) é expresso pela Equação 2.  

Y(t) =  A(t)h(
s

n+g+d
)

a

(1−a)                                                     (2) 

 

Onde o Y é o produto, o A representa o progresso tecnológico, o s representa a taxa de 

poupança, o n a população e o d a taxa de depreciação. Por sua vez, este modelo executou 

duas adaptações ao modelo neoclássico exógeno, ou seja, o autor incluiu em seu modelo os 

efeitos da acumulação de capital humano. O modelo que considera e mantém a característica 

de um setor do modelo original, focando na relação entre o capital humano e físico, é 

considerado a primeira adaptação. Não obstante, o modelo que analisa um sistema com dois 

setores em que se admite o capital humano especializado, via learning by doing ou por 

qualquer ótica de formação educacional, é conhecido por ser a segunda adaptação do autor.  
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Nesse sentido, o modelo via learning by doing refuta o grau de importância do 

conhecimento, ou seja, o modelo reflete o aprendizado ocorrido em função do exercício de 

uma determinada atividade profissional. Sugere-se que o capital humano cresce de acordo 

com o crescimento da mão-de-obra empregada na produção. Nesse ponto evidencia-se que, 

um investimento no mercado de trabalho impulsionará o crescimento econômico e por sua 

vez, impulsionará um aumento na produtividade marginal do trabalho.  

Apesar das limitações que os modelos de crescimento endógeno apresentam, os 

trabalhos de Romer (1986) e Lucas (1988) introduziram os efeitos do conhecimento e do 

capital humano e sugere-se que ambos os modelos admitiram a taxa de crescimento 

econômico como sendo endógeno ao modelo de crescimento neoclássico. De certo modo, os 

dois autores admitem tal hipótese por meio da possibilidade dos retornos crescentes de escala 

para a economia. Nesse sentido, poderia ser possível explanar as divergências entre a relação 

do crescimento da renda per capita entre diferentes países. 

Ao analisar o modelo de Romer (1990), é importante evidenciar que o processo de 

mudança tecnológica deve ser entendido como qualquer alteração no processo produtivo, ou 

seja, esse processo de mudança deve possibilitar uma melhoria na forma de combinação no 

uso de matérias-primas na criação de novos produtos. De forma geral, esse modelo assume 

que não há crescimento populacional. Nesse sentido, a Equação 3 representa a função de 

produção deste modelo. 

                                Y(Hy, L, x) =  Hβ
∝Lβ ∫ x(i)1−∝−βdi

∞

0
                                        (3) 

Na qual x (i) indica o i-ésimo insumo de capital, L e 𝐻𝑦, os estoques de trabalho e de 

capital humano alocados no setor manufatureiro disponíveis na economia. Não obstante, o 

modelo evidencia que a diferença de estoque de capital humano existente entre países deve 

ser apontada como um elemento crucial para justificar a existência de economias com 

diferentes taxas de crescimento econômico. 

Como dito anteriormente, apesar das limitações que são encontradas nos modelos de 

crescimento tanto exógenos quanto endógenos, citados nessa seção, deve-se considerar que 

dentre a maioria dos autores que analisam, explicam e formulam esses modelos, sugere-se a 

existência do consenso de que quanto maior o nível de escolaridade (nível de formação ou 

especialização) maior a tendência de se elevarem os rendimentos individuais. 
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2.1.3 Mercado de trabalho: estrutura salarial e retorno da educação 

 

Os estudos teóricos da literatura nacional têm argumentado e analisado a educação 

como uma questão importante, dentre os elementos que determinam a renda do trabalho, ou 

seja, a educação é tida como o elemento basilar de influência para o aumento dos rendimentos 

observados no mercado de trabalho.  

Molho (1992) apresenta uma versão alternativa a dos modelos neoclássicos, que 

trabalha com heterogeneidade de áreas e de trabalhadores. Dessa forma, os diferenciais de 

longo prazo nos salários existiriam para compensar as diferentes características locais, quais 

sejam: custo de vida, meio ambiente, entre outros. Neste contexto, os salários iriam variar 

entre os trabalhadores, pois cada um possui um capital humano diferente e pertence a regiões 

com distintas composições da força de trabalho. O trabalho apresenta os modelos de 

segmentação do mercado de trabalho.  

Especificidades acerca de diferenciais de rendimento por gênero podem ser 

encontradas em Menezes et al. (2005), que com base na Pesquisa de Emprego e Desemprego, 

usaram como proxy do salário de reserva, o salário médio recebido pelos trabalhadores 

ocupados. Fernandes e Menezes Filho (2016), por sua vez, verificaram que mesmo com as 

elevações das taxas de retorno do ensino superior, o diferencial de renda controlado pela idade, 

pelo gênero e região de residência entre os indivíduos que possuem ensino superior e os que 

não possuem nenhuma instrução profissional, foi reduzido em relação ao período analisado 

pelos autores, cuja conclusão atesta que esta redução tende  a reduzir a desigualdade de renda, 

e em Marri et al. (2016), verifica as simulações e os impactos sobre os diferenciais de gênero, 

com foco na previdência social do Brasil. Bruschini (2007) analisou trabalho e gênero no 

Brasil nos anos de 1993 a 2005, os principais resultados apontaram para traços de segregação 

no mercado de trabalho em relação ao gênero. 

De forma geral, encontram-se retornos positivos para a educação na distribuição de 

rendimentos, mas consegue-se diferenciar estes impactos por níveis de escolaridade e as 

diferenças relativas ao gênero. Esta diferença de comportamento implica que a escolaridade 

das mulheres contribui para a menor dispersão da distribuição de rendimentos (SANTOS et 

al. 2006). 

Em relação aos mercados formais e informais de trabalho estes estão registradas em 

Silva e Kassouf (2000) a análise da desigualdade entre rendimentos devido à segmentação do 

mercado de trabalho. Para a análise empírica, os autores utilizaram os dados da PNAD do ano 
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de 1995 e as equações de participação dos indivíduos no mercado de trabalho foram estimadas 

por máxima verossimilhança, utilizando o modelo logit multinomial. Os principais resultados 

partem das equações de rendimentos estimadas que foram a base para calcular os retornos à 

experiência e à escolaridade e estes resultados apontam para um positivo e declinante retorno 

à experiência com aumentos no número de anos de experiência e de escolaridade, com exceção 

dos homens no mercado de trabalho informal, que por sua vez, é uma variável cuja taxa de 

retorno à experiência cresce em detrimento ao nível de escolaridade. Portanto, os autores 

verificaram que os homens no mercado de trabalho informal apresentam maiores retornos à 

experiência e, de forma similar as mulheres no mercado de trabalho formal apresentam 

maiores retornos à experiência. 

Segundo a inserção ocupacional e os rendimentos em relação à educação podem ser 

encontrados em Dedecca (2001 2002). Que por sua vez, argumenta que o aumento das 

disparidades de renda reflete mudanças na estrutura de emprego não agrícola induzida pela 

nova dinâmica da economia brasileira. O autor sugere que a grande diferenciação de renda 

sintetiza os resultados de um processo de reorganização econômica que penalizou 

sistematicamente o mercado de trabalho. A década de 1990 constituiu um forte período de 

ajuste no mercado de trabalho nacional. As receitas deste mercado deram origem a outras 

formas de renda. Menezes Filho (2001), que evidenciou uma melhora no nível educacional da 

população brasileira, mesmo que de forma menos significativa, indicando que esta pequena 

melhoria se dá pelo atraso na evolução educacional causada em parte pela diminuição da 

transição do ensino médio para o ensino superior nas últimas décadas e em parte pela evasão 

escolar entre os mais pobres. Andrade e Menezes Filho (2005) estimam a relação entre a 

evolução das ofertas de trabalho e os prêmios salariais por educação no Brasil; os principais 

resultados apontam para um aumento na demanda relativa por trabalhadores com qualificação 

intermediária que está sendo superada pelo aumento da oferta relativa.  

Segundo a distribuição de renda do Brasil ou desigualdades de rendimentos 

(determinantes), pode ser elencado o trabalho de Leal e Werlang (1991), que analisou o papel 

da educação como fonte de desigualdade salarial, apontando para uma relativa escassez de 

oferta educacional por parte do setor público em detrimento a falta de investimentos da 

iniciativa privada, refletiu em elevados retornos ao prêmio de escolaridade no Brasil. No 

trabalho de Kageyama e Hoffman (2000), os resultados apontam para os contrastes do 

desenvolvimento entre regiões como um dos fatores que contribuem para que o quadro de 

disparidades de renda entre a população (indivíduos) permaneça sem mudanças. Cacciamali 
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(2002) constatou que o coeficiente de Gini aumentou entre os anos de 1960 e 1970, com maior 

intensidade entre a população economicamente ativa do setor urbano. Em contrapartida, na 

década de 80, o maior aumento do coeficiente de Gini ocorreu entre a população 

economicamente ativa do setor primário.  

Em Rodrik (2014) encontram-se explicações acerca das diferenças entre serviços e 

indústria em qualquer país. Ou seja, para o autor a indústria está exposta ao comércio 

internacional e sofre efeitos da abertura comercial (antes do período em análise) e, 

principalmente, do câmbio, que altera preços relativos frente a produtos importados. Já os 

serviços, grosso modo, estão isolados deste efeito do câmbio e comércio exterior, mas são 

bastante sensíveis à trajetória da renda doméstica e sua distribuição. 

Pochmann (2015) verificou que entre os anos 1990 aos anos 2000, houve uma 

desestruturação do mercado de trabalho no país e nas regiões metropolitanas do Brasil, com a 

destruição de milhares de postos de trabalho, principalmente no setor industrial, a fragilização, 

a proliferação de velhas e novas formas precárias de contratação e ocupação da mão de obra 

e o crescimento do desemprego. 

Stein et al. (2017) fazem uma comparação dos salários da mão de obra terceirizada no 

Brasil com os dos trabalhadores contratados diretamente pelas empresas. Os resultados 

indicam que, numa comparação não condicional, os trabalhadores terceirizados recebem em 

média um salário 17% menor do que no caso em que a contratação é direta.  

Nesse sentido, é necessário elucidar a contribuição do conceito da teoria da 

segmentação no que concerne este trabalho. Segmentar o mercado é o resultado da divisão de 

um mercado em pequenos grupos.   

2.1.4 Teoria da segmentação  

 

Não obstante, a teoria da segmentação do mercado de trabalho apresenta diferentes 

abordagens. Cada uma dessas abordagens parte de hipóteses específicas que condicionam a 

segmentação e buscam explicar os diferentes tipos de empregos existentes no mercado de 

trabalho. Os diferentes segmentos do mercado de trabalho são denominados na literatura 

primário independente, primário dependente e secundário. O processo de segmentação 

comporta 4 etapas: a escolha dos critérios de segmentação, a descrição das características de 

cada segmento, a escolha de um ou mais segmentos, a definição da política de marketing para 

cada segmento selecionado. As causas da segmentação: assimetria de informação, diferencial 
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tecnológico, estruturas imperfeitas de mercado, fatores extra econômicos (JORGE, 2011; 

BIAGIONI, 2016). 

Vietorisz e Harrison (1973) analisam o desenvolvimento em diferentes setores de 

atividades, os atores argumentam que um choque no sistema fará com que os salários oscilem 

acima e abaixo do equilíbrio em diferentes setores de atividades. Do ponto de vista da teoria 

neoclássica, o ponto negativo deste tipo de mecanismo sugere que salários elevados em uma 

atividade induzirão à adoção de tecnologia de economia de trabalho, fazendo com que haja 

uma redução da demanda trabalhista e os salários. Se os salários estão abaixo do nível de 

equilíbrio em outra atividade, o oposto ocorre e os salários aumentarão. Já o ponto de vista 

positivo da teoria neoclássica, sugere que o sistema reforçará o efeito de choque ao inves de 

puxá-lo de volta ao equilíbrio. Nesse sentido, para que a tecnologia de economia de trabalho 

eleve sua produtividade e aumente os salários em um tipo de atividades, a qualidade da 

mudança de tecnologia tem que ser reinterpretada. Os autores reconhecem que a divergência 

por si só não pode ser uma condição suficiente para a segmentação.  

Além disso, a mobilidade deve ser limitada entre a segmentação do mercado de 

trabalho. Por exemplo, as divergências em habilidades dos indivíduos, incluindo uma gama 

completa de características, educação, treinamento no trabalho ou normas de trabalho, irão 

resultar em divergências na segmentação do mercado de trabalho. Essas diferenças tornam-se 

barreiras efetivas para mobilidade entre segmentos, ou seja, maiores diferenças de habilidades 

apresentarão uma menor mobilidade através dos segmentos (REICH et al. 1973; 

DOERINGER E PIORE, 1985; SERVO, 1999).  

Cacciamali (1983) parte do pressuposto da existência de segmentação na produção. 

Para a autora a segmentação é vista aqui como consequência de características que partem do 

modo de produção capitalista. A produção norteada pela acumulação provoca o movimento 

incessante de criação, ampliação e crescimento dos ramos da produção, isto é, da divisão 

social do trabalho. O desenvolvimento do processo de produção recompõe continuamente a 

segmentação, redimensionando quantitativa e qualitativamente o espaço econômico, a 

totalidade das atividades econômicas e sua forma de organização e os postos de trabalho e 

atividades disponíveis.  

 Na próxima subseção serão elencados os principais autores da literatura que aborda a 

análise do modelo empírico. 
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2.2 REVISÃO DA LITERATURA EMPÍRICA  

 

O trabalho admite a existência do problema de endogeneidade da educação na equação 

de salários. O economista Mincer (1974; 1989; 1993), elaborou um trabalho pioneiro, cujo 

propósito principal foi avaliar o impacto da educação nos rendimentos do trabalhador. 

Diversas outras proposições foram feitas inspiradas nesse primeiro trabalho, levando-se em 

consideração outras técnicas econométricas. 

2.2.1 Equação Minceriana 

 

A equação minceriana é mais conhecida como a equação de rendimentos. Mincer 

(1974; 1989; 1993) formulou um modelo matemático que analisou a relação 

rendimento/idade, comparando com as características pessoais de um determinado trabalhador 

como cor, raça, gênero e o mais importante elemento, a educação. De forma geral, o modelo 

sugere que um indivíduo irá focar na sua qualificação profissional (educação), no início de 

sua vida, quando o estoque de capital humano é baixo (CHAVES, 2002). Ou seja, este 

indivíduo investiria seu tempo integral na busca de mais conhecimentos (aprendizado), até o 

momento em que decide entrar na força de trabalho, que é o momento que este indivíduo 

começa a combinar aprendizado com trabalho. 

Senna (1976) aplicou o modelo de equações de rendimentos e, em seu trabalho, propôs 

que para uma melhor estimação da equação de rendimentos deve-se fazer a desagregação por 

atividade econômica. A variável de controle utilizada neste trabalho foi à experiência do 

trabalhador. Se a variável de controle fosse omitida do modelo, os retornos à educação 

tenderiam a cair 12,5%. Sugere-se que uma diminuição da taxa de investimento em educação, 

combinada com a depreciação do capital humano, pode determinar uma estagnação no 

crescimento dos rendimentos. 

A derivação da função de rendimentos de Mincer (1974; 1980; 1981; 1989; 1991; 

1993; 1994), segundo Chaves (2002), parte do pressuposto de que um indivíduo começa com 

um estoque de capital humano, no tempo zero [E (0)]. Considerando-se r a taxa interna de 

retorno da educação, então sua capacidade de aumentar o seu rendimento no tempo t é: 

                                                g(t) = rk(t)                                                                 (4) 

A Equação 4 considera um determinado tempo t, onde o r é a taxa interna de retorno à 

educação (TIR). A TIR é um conceito central da teoria do capital humano, desenvolvido na 

análise desta decisão dos investimentos dos agentes em capital humano.  
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A capacidade de ganho pode ser expressa pela equação 5: 

                                        E(s) = E(0)e∫ g(t)dt
t

0                                                           (5) 

Onde o E (0) considera que um determinado indivíduo a idade de entrada na escola t 

= 0. Nesse sentido, o rendimento no tempo e os rendimentos potenciais com s anos de 

educação serão representados pelas equações (6) e (7): 

 

                                                    Y(t) = (1-k(t)).E(t)                                                              (6) 

                                                   E(s) = E(0)er.s                                                            (7) 

Ao aplicar o logaritmo em ambos os lados da equação (7), tem-se a relação 

escolaridade/rendimento da forma log-linear: 

     In E(s) = In E(0) + r.s                                                             (8) 

Pode-se assumir que o investimento em capital humano tende a crescer até um 

determinado período e depois tende a declinar de forma linear durante a vida de trabalho de 

um indivíduo, considerando o início de sua carreira até o fim de sua carreira um valor inicial 

k(0)  e considerando-se n como sendo a duração da vida de trabalho de um indivíduo, então a 

fração da capacidade de ganho com x anos de experiência, está representada pela Equação 9:  

                                           K(x) = K(0) − 
K(0).x

n
                                                      (9) 

Não obstante, substituindo a equação 9 na equação 5, para x anos, tem-se a capacidade 

de ganho com a experiência adquirida, que está representada pela Equação 10: 

 

                                       E(𝑥) = E(0)e𝑟 ∫ (K(0)− 
K(0).x

n
)𝑑𝑡

t
0                                           (10) 

 

Após a resolução da integral, tem-se a Equação 11: 

 

                                           E(𝑥) = E(0)e
𝑟(K(0)− 

r.K(0).𝑥2

2n
)
                                         (11) 

Substituindo (11) em (6), considerando o tempo “t” em x anos, tem-se: 

  

                               Y(x) = (1-k(x)).E(x)                                                 (12) 

                 Y(x) = (1-k(x)). E(0)e
𝑟(K(0)− 

r.K(0).𝑥2

2n
)
                                 (13) 
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  Aplicando o logaritmo na Equação 13 e considerando o tempo “t” em x anos, tem-se 

a representação da Equação 14: 

          In y(x) =  ln(1 − k(x)) +  In E(0) +  r. s +  r. x. k(s) − (
r.K(s).𝑥2

2n
)          (14) 

Pode-se dizer que a equação 14 é uma aproximação da função log-linear da 

equação de rendimentos de Mincer (1993), que é representada pela equação 15, onde o 

r é a taxa interna de retorno à educação (TIR).  

                                     lny = β0 + β1r. s + β2x + β3x2 + μ                                  (15) 

O logaritmo do rendimento individual em um dado período de tempo pode ser 

decomposto dentro de uma função aditiva e linear de um termo da educação (S), um termo de 

experiência (X) e um termo de experiência quadrática (X2). 

 

2.2.2 O Modelo Empírico  

Behrman e Birdsall (1983) são responsáveis pela primeira avaliação dos efeitos da 

qualidade da educação sobre o rendimento do trabalho no Brasil. Eles usam a média de 

escolaridade dos professores em uma região como proxy da qualidade da educação do homem 

trabalhador em uma função de rendimentos individual no Brasil. Mostram que a exclusão da 

variável ‘qualidade da educação’ pode causar superestimação dos retornos de anos de 

escolaridade e superestimação do diferencial entre retornos de escolaridade entre regiões do 

país e entre áreas urbana e rural. Concluem também que boa parte do aparente diferencial de 

retornos de escolaridade entre migrantes e não migrantes se deve à diferença na qualidade da 

educação recebida. 

Kassouf (1994, 1998) consideram a questão da seletividade amostral. Os dois trabalhos 

fazem uso de dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição. (IBGE, 1989). São 

consideradas equações de rendimentos para homens e mulheres. O primeiro trabalho procura 

evidenciar os vieses decorrentes da adoção de procedimentos econométricos tradicionais que 

não corrigem para a seletividade amostral. Os resultados obtidos apontam para retornos 

moderados. No segundo artigo centraliza sua atenção na discriminação entre sexos. Todavia, 

este procedimento apresenta uma interessante extensão do procedimento para correção da 

seletividade amostral que pode ser relevante em estimações de retornos para educação em 

geral.  

Card (1995) e Conneely e Roope (1997) examinam diferenças de escolaridade e 

diferenças de retorno com a proximidade da escola. Ambos encontram estimativas com a 
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variável instrumental “proximidade da escola” maiores que as do OLS. Se não houver relação 

entre habilidades inatas e proximidade da escola, diferenças de educação que estejam 

associadas com a proximidade da casa na qual o estudante mora e com a escola mais próxima, 

serão devidas ao menor custo e não à maior habilidade. 

Cavalcanti e Guimarães (1999) abordaram em seu trabalho o diferencial de 

rendimentos (discriminação por gênero), cujos resultados encontrados mostraram que os 

retornos à educação são positivos para todo os quantis, e que são crescentes ao longo da escala 

de rendimentos tanto para os homens como para as mulheres. Nesse sentido, Maciel et al. 

(2001) analisaram o retorno em educação para mulheres, através da dinâmica das mudanças 

na distribuição salarial.  

O estudo de Sachsida et al. (2004) utiliza a Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios 

PNAD durante o período 1992-99. Os autores desenvolvem estimativas em cross-section para 

o ano de 1996 e com uma estrutura de pseudopainel para todo o período. Similarmente a 

Kassouf (1994, 1998), os autores também consideraram o problema da seletividade amostral 

e procuram tornar endógena a escolaridade na análise. Em seu modelo preferencial 

(procedimento de Heckman com pseudopainel) os autores obtêm retornos para educação entre 

16% e 17,5% para os homens. 

Além de Barro e Lee (1993; 1996; 2001), outros autores buscaram formas de 

aperfeiçoar a medida de anos de estudo, com o objetivo de utilizar tal variável como proxy 

para Capital Humano. Barro e Lee (1996) criaram um vasto banco de dados sobre educação 

para 129 países em intervalos de cinco anos de 1960 a 1990. Nessa avaliação, os autores 

estimaram a escolaridade média da força de trabalho desses países a partir da distribuição da 

população por grupo de escolaridade: sem educação formal, primário incompleto, primário 

completo, primeiro ciclo do secundário, segundo ciclo do secundário, superior completo, 

superior incompleto. Entre os trabalhos mais citados estão Nehru, Swanson e Dubey (1995) 

que utilizam o Método Inventorial Perpétuo nos dados de matrícula para construir o banco de 

dados de anos de estudo para a população em idade ativa. As estimativas deste trabalho são 

bastantes embasadas em Lau, Jaminson e Louat (1991), no entanto em Nehru, Swanson e 

Dubey (1995) são incorporados alguns ajustamentos para alunos desistentes e repetentes, que 

ainda não são os melhores ajustamentos pela falta dessas informações para alguns países e 

alguns anos. 

Ramos e Vieira (2001) destacam o alto poder explicativo da escolaridade em vários 

países latino-americanos, com exceção de Chile e Argentina. No entanto, essa contribuição da 
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escolaridade é ainda maior no Brasil, tanto em termos relativos como em termos brutos. A 

grande influência da educação sobre a desigualdade salarial brasileira ocorre por dois motivos: 

a elevada desigualdade educacional entre trabalhadores e a elevada sensibilidade dos salários 

em relação ao nível educacional. Esse mesmo pensamento é compartilhado por Morley 

(2001). 

Gandra (2004) destaca que, atributos como raça, sexo, idade, etnia, e credenciais 

formais são também variáveis determinantes no processo de seleção de trabalhadores e 

determinação de salários, com as mesmas podendo ser utilizadas, também, para determinar a 

fragmentação do mercado de trabalho. Como exemplo, Hoffmann e Leone (2004) afirmam 

que “As ocupações menos valorizadas e tradicionalmente femininas do mercado de trabalho 

continuam se reproduzindo, implicando a persistência de nichos ocupacionais, como, por 

exemplo, o do emprego doméstico”. 

Belluzo et al. (2005) analisaram a distribuição de salários e o diferencial público-

privado no Brasil, utilizando dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílios (PNAD) realizada em 2001. Para que o objetivo fosse alcançado, os autores 

analisaram a distribuição condicional de salários. De forma geral, o trabalho mostrou que para 

os trabalhadores menos educados, o hiato salarial é favorável ao setor público, enquanto para 

os mais educados, o hiato tende a desaparecer ou a favorecer o setor privado.  

Bender e Fernandes (2006) analisaram os gastos públicos com pessoal: uma análise de 

emprego e salário no setor público brasileiro entre os anos de 1992 e 2004. Empiricamente, 

os autores levantaram a dinâmica vigente nos anos 90 para a parcela de emprego público e 

para a parcela de salários públicos no total da economia.  Os principais resultados mostraram 

que o hiato educacional entre os trabalhadores dos setores público e privado reduziu entre o 

período analisado e nesse mesmo período, houve um aumento no hiato salarial entre o público 

e o privado. Sugere-se que hiatos salariais controlados por características observáveis dos 

trabalhadores foram significativamente menores do que os hiatos não controlados. 

Moura (2008) estimou as taxas internas de retorno (TIR) da educação no Brasil, 

utilizando as chamadas regressões paramétricas e não paramétricas, onde foram testadas as 

hipóteses de linearidade da equação de Mincer (1993), baseados no plano amostral da PNAD 

de 2004. A estimação não considerou a linearidade da TIR e os principais resultados 

apontaram para uma variação de 9,7% para 20,8% da TIR, de acordo com o aumento da 

escolaridade neste ano. Já, Barbosa Filho e Pessoa (2010) calcularam a taxa interna de retorno 

(TIR) da educação no Brasil para o período de 1981 a 2004. Os resultados mostram que o 
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retorno da educação no país permanece extremamente elevado com uma TIR na ordem de 

14% ao ano, o que indica que a educação ainda é um ativo escasso no país. 

Araújo et. al (2011) analisaram os determinantes dos diferenciais de renda no Brasil 

para o ano de 2009. De forma geral, os procedimentos empíricos constataram que as variáveis 

observadas influenciaram fortemente as oportunidades de trabalho e as disparidades salariais, 

intra-segmento do mercado de trabalho do Brasil, no período analisado.  

Nesse sentido, Carneiro e Henley (2001) apresentaram resultados que sugerem que a 

educação dos ensinos médio e superior é significativamente maior para os trabalhadores 

formais e que trabalhadores do sexo feminino, brancos, residentes de áreas urbanas têm 

probabilidade menor de estarem situados no mercado de trabalho informal. Evidenciando que 

há sim miscigenação nos determinantes de salário, levando em consideração variáveis 

socioeconômicas como cor, gênero, idade, moradia, grau de escolaridade. 

De forma similar, Mariano e Costa (2015) analisaram o comportamento dos 

diferenciais de salários no Brasil. Os resultados empíricos sugerem que os efeitos dos fatores 

analisados sobre a desigualdade nos rendimentos variam de acordo com as categorias 

ocupacionais, e que fatores como investimentos em educação influenciam nas disparidades de 

salários, conforme sustentado pela Teoria do Capital Humano. 

Em relação aos efeitos da concentração do capital humano, o trabalho de Queiroz e 

Calazans (2016) analisa os efeitos da concentração de mão-de-obra qualificada dos retornos à 

educação, tanto privados como sociais, dos trabalhadores brasileiros entre os anos de 1991 e 

2000. A análise é feita tanto em nível agregado (municípios) como para os retornos 

individuais. Empiricamente, o nível de concentração de capital humano e os principais 

resultados apontam para o retorno a educação, tanto privado como social. Já as estimativas do 

impacto da concentração de capital humano nos retornos individuais de educação mostraram 

um nível mais elevado nos pontos mais altos da distribuição condicional de rendimentos. 

Localidades, onde apresentam um nível maior de renda, tendem a se beneficiar mais de uma 

determinada concentração de capital humano do que as localidades que apresentam níveis 

mais baixos, sugerindo-se que as disparidades dos diferenciais de renda ampliam a 

desigualdade de rendimento analisada pelos autores.  

Silva et al. (2016) analisaram o setor de serviços com base nos segmentos do setor de 

serviços, com dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Apesar de ser uma abordagem para o Brasil, a ideia central traz 

contribuições para esta pesquisa, que foca nas seções dos setores do setor de serviço do estado 
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de São Paulo. Os principais resultados apontados pelos autores foram que os segmentos de 

serviços apresentam grande heterogeneidade de níveis e de variação de produtividade e de 

salários. No geral, os serviços prestados às famílias e os serviços de manutenção e reparação 

apresentam níveis de produtividade relativamente baixos no período, e sem muita dispersão 

entre os segmentos de atividade. No extremo oposto, se destacam os serviços de informação 

e comunicação, além das atividades imobiliárias, com elevados níveis de produtividade. 

Primeiramente, a característica de baixa intensidade de capital foi desde cedo atribuída ao 

setor de serviços. Desse modo, sua propensão a crescimentos de produtividade a partir de 

maior capital incorporado tenderia a ser menor que na indústria. Em segundo lugar, ao mesmo 

tempo em que o setor seria intensivo em trabalho, seus trabalhadores teriam funções pouco 

produtivas, ou então que dessem poucas margens a incrementos de produtividade.  

Tavares e Menezes Filho (2016) analisa a relação entre capital humano e a 

desigualdade de salários em relação à distribuição de atributos produtivos entre os 

trabalhadores e de suas remunerações entre os anos de 1981 e 2006, evidenciando que os 

retornos à educação se relacionam positivamente com a desigualdade de salários.  

A escolha de investir em capital humano é uma decisão racional, envolve custos e estes 

devem ser comparados para constatar se o investimento traz um retorno satisfatório ao 

investidor. A proposta empírica para esta dissertação parte do pressuposto da teoria do capital 

humano, visando modelar os determinantes do diferencial de renda do setor de serviços do 

estado de São Paulo: uma análise Cross-Section para o ano de 2006, leva em consideração a 

função de rendimentos de Mincer (1993). 

A regressão, em geral, tem como objetivo tratar de um valor que não se consegue 

estimar inicialmente. Por sua vez, a regressão linear considera que a relação da resposta às 

variáveis é uma função linear de alguns parâmetros. Modelos de regressão linear são 

frequentemente ajustados usando a abordagem dos mínimos quadrados, mas que também pode 

ser montada de outras maneiras, tal como minimizando a "falta de ajuste" em alguma outra 

norma ou através da minimização de uma penalização da versão dos mínimos quadrados 

(GUJARATI, 2009).  

Segundo Gujarati (2009) e Wooldridge (2015), para se estimar o valor esperado de 

uma regressão linear, usa-se de uma equação, que determina a relação entre ambas as 

variáveis, conforme mostra a Equação 16. 

𝑌𝑖 =∝ +βiXi + 𝜇i                                                                  (16) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_linear
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Em que, o 𝑌𝑖 é a Variável explicada, ou seja, é o valor que se quer atingir. O ∝ é uma 

constante, que representa a interceptação da reta com o eixo vertical, o βi é outra constante, 

que representa o declive (coeficiente angular) da reta, o Xi é uma variável explicativa 

(independente), representa o fator explicativo na equação, já o 𝜇i é uma variável que inclui 

todos os fatores residuais mais os possíveis erros de medição. O seu comportamento é 

aleatório, devido à natureza dos fatores que encerra.  

Os autores afirmam que as observações podem ser coletadas de empresas ou 

consumidores, relativo a um dado período, quando se trata de dados cross-section. 

Alternativamente, tais observações podem ser obtidas ao longo do tempo para uma empresa, 

um setor da economia ou país como um todo, quando os dados são de séries temporais. 

Os resíduos, segundo Field (2009), correspondem às diferenças entre os valores que 

são previstos pelo modelo e os valores observados na amostra.  Além disso, são responsáveis 

por representar o erro que existe no modelo. O modelo está ajustado de maneira satisfatória 

aos dados da amostra se todos os resíduos devem possuir valores pequenos. Por outro lado, se 

o modelo não apresentar uma boa aderência aos dados da amostra, significa que os resíduos 

serão grandes. 

Muitos trabalhos analisam o retorno da educação e os determinantes de rendimentos 

através de modelos econométricos partindo da função de rendimentos (ver equação 1 e 15), 

muitos utilizam a variável determinante da escolaridade em relação às variáveis que 

determinam o perfil ou o retorno de investimento (educação versus rendimentos) ou utilizam 

a função como tal (rendimentos versus educação), cuja especificação é a própria derivação da 

função de salários de Mincer (1974, 1980, 1981, 1989, 1991, 199, 1994).  

Como pode ser observado ao longo desta seção, embora a maioria dos estudos 

empíricos tenham encontrado evidências que apontam para fatores como investimentos em 

educação que influenciam nas disparidades de salários, conforme sustentado pela Teoria do 

Capital Humano. Faz-se necessário direcionar uma análise empírica para os setores de 

atividade econômica, levando em consideração os determinantes dos rendimentos setoriais.  

O próximo capítulo apresentará o panorama da educação no Brasil. 
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3 O PANORAMA DA EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO MERCADO 

DE TRABALHO NO BRASIL E NO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

A educação é tida como um elemento importante e fundamental no cotidiano 

brasileiro, pois é a partir de uma boa base educacional que em um país há crescimento 

econômico e o mesmo se desenvolve economicamente e socialmente. Nesse sentido, nesta 

seção, apresenta-se o panorama educacional brasileiro e são identificados alguns textos que 

apresentam objetivos próximos ao apresentado por esta pesquisa.  

 

3.1 DADOS AGREGADOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL. 

 

A educação é considerada um dos principais elementos da construção de uma 

sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado. O fator primordial no 

desenvolvimento da personalidade é o aprendizado. O panorama da educação do Brasil mostra 

as mudanças estruturais nas fases educacionais do país ao longo dos anos, esta seção tem como 

objetivo elencar alguns dados agregados educacionais do Brasil. 

Nesse sentido, a Instituição de ensino superior em São Paulo (INSPER) e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgam ano a ano, 

os dados agregados da educação nacional, visando ampliar a pesquisa em educação e melhorar 

sua qualidade. Esta seção se baseia nos dados divulgados pelas duas instituições. A 

regulamentação da educação brasileira é feita pelo Governo Federal, através do Ministério da 

Educação (MEC), que é responsável por definir os princípios orientadores da organização de 

programas educacionais. As crianças brasileiras têm que frequentar a escola no mínimo por 

nove anos, porém a escolaridade é normalmente insuficiente.  

Os dados percentuais de crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola entre os anos 

de 2000 a 2015 são apresentados no Gráfico 1, esses dados representam a evolução da pré-

escola do Brasil.  Em 2000, 52,31% da população desta faixa etária estavam frequentando à 

escola, já em 2014 e 2015, respectivamente, 82,68% e 84,32%, mostrando uma evolução 

crescente e positiva ao longo dos anos, de forma consistente a linha de tendência mostra 

claramente essa trajetória linear, indicando que ao longo dos anos o acesso à escola no ensino 

básico ficou mais favorável. 
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Gráfico 1- Dados em percentual de Crianças de 4 e 5 anos que Frequentam a Escola de 2000 

a 2015 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos da Instituição de ensino superior em São Paulo (INSPER) 

e Censo da Educação Superior/Inep.  

 

 Uma trajetória similar pode ser vista no Gráfico 2, no qual é apresentado o porcentual 

da evolução do ensino fundamental entre jovens de 7 e 14, que só estudam, trabalham e 

estudam ou nem trabalham e nem estudam, entre os anos de 2000 a 2015. Embora a duração 

da escolaridade do ensino fundamental tenha mudado de 8 para 9 anos, os dados 

disponibilizados pelo o Instituição de ensino superior em São Paulo (INSPER) mantém o 

padrão da faixa etária desses jovens de 7 a 14 anos.  

Gráfico 2 - Evolução do Ensino fundamental. Análise da assiduidade dos estudos dos jovens 

de 7 a 14 anos 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do PNAD/IBGE e Censo da Educação Superior/Inep. 
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A evolução de jovens que não estudam e nem trabalham e que estudam e trabalham, 

mostrou-se declinante entre o período analisado. Nos anos de 2000, 2008 e 2015, 

respectivamente, 8.74%, 5.04% e 2.44% dos jovens de 7 a 14 anos só estudam e trabalham, 

indicando que ano a ano esses dados mostraram-se declinantes. Com uma trajetória similar, 

nos anos de 2000, 2008 e 2015, respectivamente, 3.02%, 1.83% e 1.13% dos jovens de 7 a 14 

anos não estudam e nem trabalham, considerando que é considerado o evento mútuo. 

Já em relação à evolução dos jovens que só estudam, percebe-se que ao longo dos anos 

a trajetória mostrou-se positiva e contínua. Nos anos de 2000, 2008 e 2015, respectivamente, 

87.36%, 92.87% e 96.32% dos jovens de 7 a 14 anos só estudam, os jovens podem estar 

investindo seu tempo apenas nos estudos, indicando que o acesso à escola se tornou mais 

tangível para população em geral.  Segundo Kuenzer (2000), no Brasil não existia um 

determinado currículo estrutural padrão para o ensino fundamental, contudo, segundo a LDB 

instituída em 1996, há uma definição que indica a obrigatoriedade no ensino fundamental. 

O Gráfico 3 apresenta a evolução do ensino fundamental em relação as matrículas, os 

números de alunos egressos e a defasagem da relação idade/série dos estudantes.  

Gráfico 3- Evolução do Ensino fundamental em relação às matrículas, os egressos e a 

defasagem da idade/série dos estudantes. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do PNAD/IBGE e Censo da Educação Superior/Inep. 

Observa-se que em boa parte da trajetória das três séries apresenta-se uma tendência 

contínua ao longo dos anos. Por sua vez, a trajetória do grau de defasagem da relação 
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entre a idade ideal e esperada de matrícula no Ensino Fundamental e a série proveniente 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0

5

10

15

20

25

30

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

M
il

h
õ

es

Número de Matrículas (PNAD) -  7 a 14 anos de idade

Concluintes: cursaram a última série do EF em t-1

Defasagem da idade-Série daqueles que estão no EF (PNAD)



41 
 

 

 

relacionada com a idade ideal. Pode-se dizer que a distorção entre a relação idade-série é a 

proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar.  

No Brasil, a criança deve ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental aos 6 anos 

de idade até o 9º ano, com a expectativa de que conclua os estudos nesta modalidade até os 

14 anos de idade. Até o ano de 2006 e após o ano de 2009, percebe-se que essa defasagem 

aumentou isso mostra que cada vez mais os alunos matriculados no Ensino Fundamental 

apresentam a idade adequada ao nível que se encontram.  

Em relação à série que mostra a trajetória dos concluintes que cursaram a última série 

do Ensino Fundamental em t-1, percebe-se que ao longo dos anos houve uma trajetória 

constante da evasão escolar. No Brasil, a evasão escolar é um grande desafio para as escolas, 

pais e para o sistema educacional. A cada 100 alunos que ingressam na escola na 1ª série, 5 

não concluem o ensino fundamental, ou seja, 95 terminam a 8ª série (IBGE, 2007). 

O Gráfico 4 apresenta o número de alunos que saem do Ensino Médio (t-1) e entram 

no Ensino Superior em t+1.  

Gráfico 4 - Número de alunos que saem do Ensino Médio (t-1) e entram no Ensino Superior 

no ano seguinte. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do PNAD/IBGE. 

 

Claramente houve um crescimento do número de concluintes do Ensino Médio do 

Brasil e houve também um aumento do número de entrantes no Ensino Superior, após a 

conclusão do Ensino Médio. É notório que ainda existe um número grande de alunos que se 

formam no Ensino Médio e não ingressam diretamente no Ensino Superior em t-1, mas essa 
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evolução é um resultado promissor, para o incentivo da educação superior no Brasil. Indica 

que os jovens estão tendo acesso às escolas e estão sendo incentivadas a se profissionalizarem, 

mesmo que de forma tardia. A educação brasileira vem “sofrendo” com o baixo nível de 

conhecimento dos alunos que transitam do Ensino Médio para o Ensino Superior.  

Segundo Bastos (2005), muitos alunos do Ensino Médio não têm perspectivas de 

continuar a sua vida acadêmica e fazer uma faculdade, ou não encontram uma especialização 

profissional, e em detrimento disso largam o ensino médio e vão procurar um emprego para 

ajudar na renda familiar. 

A análise dos anos de estudos concluídos da população adulta do Brasil é apresentada 

no gráfico 5, que por sua vez apresenta a evolução da escolaridade do brasileiro adulto, esse 

indivíduo é considerado uma pessoa com idade de 22 anos ou mais e que já tenha seus anos 

de estudos concluídos.  

Gráfico 5- Anos de estudo concluídos (população que atinge o ciclo)  

 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do PNAD/IBGE. 
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do percentual de indivíduos que tem apenas 4 anos de estudo foi de -34.66% e do percentual 

de indivíduos que possuem 15 anos ou mais de estudo foi de 89.41%.   

Sugere-se que a ampliação do acesso e do número de concluintes no Ensino Médio e 

seu efetivo aprendizado é uma estratégia imprescindível para a ampliação do acesso ao ensino 

superior. Sem enfrentar esse gargalo, o crescimento dos níveis mais altos de ensino fica muito 

comprometido. Tendo em vista que a taxa de crescimento de pessoas com mais de 15 anos de 

estudo mostrou crescimento entre o período analisado na quantidade de jovens com um nível 

maior de escolarização, sugere-se que houve uma diminuição na evasão escolar e um aumento 

do número de jovens escolarizados buscando uma maior qualificação. 

Sendo assim, o Gráfico 6 apresenta a evolução dos concluintes do Ensino Superior do 

Brasil nas instituições privadas e públicas. 

 

Gráfico 6 - Concluintes do Ensino superior do Brasil 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do PNAD/IBGE. 

 

Claramente houve um crescimento do número de concluintes do Ensino Superior do 

Brasil entre os anos de 2000 a 2015. A trajetória em geral mostra algumas oscilações de queda 

entre os anos de 2006 e 2008, entre os anos de 2012 e 2015 no número de concluintes das 

instituições privadas, mesmo assim, taxa de crescimento para este perfil foi de 194%. É 

evidente a diferença entre o número de egressos de instituições privadas e públicas, 224.196 

alunos se formaram no Ensino Superior em instituições públicas no Brasil e 692.167 alunos 

se formaram no Ensino Superior em instituições privadas no ano de 2015. 
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. Os processos educacionais dependem muito do estado em que se encontra, de maneira 

geral, o corpo social. O fato é que toda mudança na estrutura política, econômica, social deste 

grupo mais amplo influencia na educação. Assim, a educação superior é uma instituição 

social, estável e duradoura, concebida a partir de normas e valores da sociedade. É, acima de 

tudo, um ideal que se destina, enquanto integrador de um sistema, à qualificação profissional 

e promoção do desenvolvimento político, econômico, social e cultural. 

Para compor o cenário dos dados agregados deste trabalho se faz necessário elencar os 

dados da educação do estado de São Paulo, pois como citado anteriormente, entre os anos de 

2006 a 2016, o setor de serviços do estado de São Paulo foi o que mais empregou. 

 

3.1.1 Dados agregados da educação do estado de São Paulo 

 

É importante destrinchar e elencar os dados que fazem parte da educação superior do 

estado de São Paulo, pois a preocupação fundamental dos jovens de hoje em dia é acompanhar 

as tendências do mercado de trabalho. Essa busca por uma maior qualificação exige que estes 

indivíduos tracem estratégias de atuação. 

Nesse sentido, o estado de São Paulo possui um sistema educacional bem 

desenvolvido. Nacionalmente e entre as muitas instituições de ensino superior, a Universidade 

Federal de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista, a Faculdade de Tecnologia de São 

Paulo, o Instituto Federal de São Paulo e a Universidade de São Paulo, são as instituições com 

maior desempenho acadêmico no país. Entre as universidades públicas, a USP é aquela com 

o maior número de vagas de graduação e de pós-graduação no Brasil e é responsável por 

metade de toda a produção científica do estado de São Paulo e mais de 25% da brasileira 

(INEP, 2015). 

O número de alunos ingressos em cursos superiores presenciais das regiões brasileiras 

entre os anos de 2001 a 2015 está apresentado no Gráfico 7. O Sudeste, região mais populosa 

do País é também a que possui maior concorrência no ensino superior e o maior número de 

instituições, e de acordo com o gráfico é a região que apresenta o maior número de alunos 

ingressos em cursos superiores presenciais entre os anos analisados. 

 

 

Gráfico 7 - Alunos ingressos em cursos superiores presenciais entre os anos de 2001 a 2015. 
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Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do Censo da Educação Superior/Inep (2015). 

 

É possível observar que houve um crescimento do número de ingressos do Ensino 

Superior das regiões brasileiras entre os anos de 2001 a 2015. A trajetória em geral mostra 

algumas oscilações de queda em alguns anos em todas as regiões, mas em geral observa-se 

um aumento no número de alunos ingressantes nas instituições de Ensino Superior no Brasil. 

A região Sudeste apresenta o maior número de alunos ingressos em cursos superiores 

presenciais no período de 2001 a 2015, cuja taxa de crescimento foi de 73,42%. No ano de 

2015, 1.080.497 alunos ingressaram em cursos superiores presenciais na região Sudeste, já 

441.277 alunos ingressaram em cursos superiores presenciais na região Nordeste, 333.627 

alunos ingressaram em cursos superiores presenciais na região Sul.  

As principais áreas que mais demandam alunos concluintes do Ensino Superior do 

estado de São Paulo são apresentadas no Gráfico 8.  

Gráfico 8 - Percentual de alunos concluintes por área do estado de São Paulo no ano de 

2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do Censo da Educação Superior/Inep (2015). 
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cursos de administração, recursos humanos, gestão financeira, ciências contábeis, marketing 

e propaganda, publicidade e propaganda, gestão logística entre outros (INEP, 2015).  

As áreas de educação e ciências da saúde também apresentam relevância nos 

resultados, pois são a segunda e terceira área que mais possuem alunos egressos (concluintes) 

no Ensino Superior no estado de São Paulo, com percentuais respectivamente de 11.90% e 

11.20%. As principais áreas elencadas demandam profissionais para o setor terciário que, 

proporcionalmente, é o maior ramo da economia. Não obstante, o seu peso econômico cresce 

rapidamente no mundo atual. 

Os cursos que mais formam no estado de São Paulo estão apresentados de forma 

percentual no Gráfico 9.  

Gráfico 9 - Percentual de alunos concluintes por curso do estado de São Paulo no ano de 

2015/2016. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do Censo da Educação Superior/Inep (2015). 
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No Brasil há muitas opções de cursos superiores em pelo menos três níveis que são 

bacharelados, licenciatura e tecnologia, atendendo as diversas áreas como as engenharias, 

saúde e bem-estar, tecnologia da informação, administração, as ciências agrárias, direito e 

muitas outras. Os cursos de Administração, Pedagogia, Direito, Ciências Contábeis, 

Jornalismo e Ciência da Computação são aqueles que mais são oferecidos nas faculdades e 

universidades do Brasil, segundo ranking de cursos do INEP (2016). A maioria dos 

profissionais que são demandados por esses cursos são direcionados para o setor que mais 

emprega no estado de São Paulo, que é o de serviços e comércio. 

Esses números são consequência do protagonismo que o Sudeste tem no âmbito 

nacional em relação ao grande desenvolvimento do sistema educacional da região.   

A próxima seção apresenta os dados agregados do mercado de trabalho de São Paulo. 

 

3.2 DEMONSTRAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 

 

A economia da Região Sudeste do Brasil é movida pelas produções industriais, 

agrícola, de comércio e serviços. As principais atividades econômicas desenvolvidas na 

Região Sudeste são:  Extrativismo mineral; Indústria de transformação; Serviços industriais e 

de utilidade pública; Construção civil; Serviços; Agropecuária. O setor que mais emprega no 

estado de São Paulo é o de serviços e comércio (IBGE, 2015). 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o principal conglomerado urbano do 

país, composto por 39 municípios, integrados espacial e economicamente, do ponto de vista 

da produção e também dos mercados de trabalho. Em seu interior existe ampla mobilidade da 

força de trabalho residente nos diferentes municípios e a oferta de postos de trabalho, em cada 

cidade, depende da dinâmica de uma produção cada vez mais integrada na região (SEADE, 

2015).  

A taxa por participação por idade no período de 2000 a 2015 está apresentada no 

Gráfico 10. A taxa de participação no estado de São Paulo, que mede a proporção da população 

em idade ativa inserida no mercado de trabalho, seja como ocupada ou desempregada, passou 

de 48,7%, em 1980, para 60,7%,2 em 2003. Esse patamar é comparável ao de alguns países 

desenvolvidos e seu crescimento deveu-se, sobretudo, à entrada das mulheres no mercado de 

trabalho (SEADE, 2015). 
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Gráfico 10 - Taxa de participação por idade do estado de São Paulo de 2000 a 2015 (%). 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais 

PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego. 

 

O rendimento médio da população ocupada aumenta com a idade para ambos os sexos, 

assim como a desigualdade de rendimento por sexo. Isso significa que quando entram para 

uma empresa como estagiários, por exemplo, homens e mulheres recebem o mesmo salário. 

A diferença passa a existir na medida em que vão ganhando experiência. Em média, as jovens 

de 18 a 24 anos de idade recebiam 88% do rendimento dos homens, enquanto as mulheres de 

60 anos ou mais de idade apresentavam um rendimento equivalente a 64% do rendimento dos 

homens nesta faixa etária (IBGE, 2015). 

A próxima seção apresenta os dados agregados do setor de serviços do Brasil. 

 

3.3 DADOS AGREGADOS DO SETOR DE SERVIÇOS DO BRASIL 

 

O setor terciário, conhecido por abranger as atividades de comércio de bens e prestação 

de serviços, demonstra crescente relevância na economia brasileira, sendo que, nos últimos 

anos, a evolução do PIB foi influenciada significativamente pelo setor. Vale ressaltar que o 

desempenho do setor terciário e a variação do PIB aparecem fortemente relacionados. É 

possível afirmar que mesmo com a recente desaceleração econômica, esse setor continuará 

sendo fundamental para a economia brasileira e também para a expansão das atividades 

empresariais (IBGE, 2014; 2015). 
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Os setores de serviços e comércio são elencados segundo a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas – CNAE, conforme o Quadro 1. O quadro se refere a seção, a divisão 

e a descrição dos setores.  

Quadro 1- A Classificação Nacional de Atividades Econômicas dos Setores de Serviço e 

Comércio do Brasil (CNAE 2.0).  

 

Seção Divisões Descrição CNAE 

D 35 - 35 Eletricidade e gás 

E 36 - 39 Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

G 45 - 47 Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 

H 49 - 53 Transporte, armazenagem e correio 

I 55 - 56 Alojamento e alimentação 

J 58 - 63 Informação e comunicação 

K 64 - 66 Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

L 68 - 68 Atividades imobiliárias 

M 69 - 75 Atividades profissionais, científicas e técnicas 

N 77 - 82 Atividades administrativas e serviços complementares 

O 84 - 84 Administração pública, defesa e seguridade social 

P 85 - 85 Educação 

Q 86 - 88 Saúde humana e serviços sociais 

R 90 - 93 Artes, cultura, esporte e recreação 

S 94 - 96 Outras atividades de serviços 

T 97 - 97 Serviços domésticos 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IBGE e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

A classificação de cada unidade é determinada pela classe CNAE na qual a atividade 

principal ou o conjunto de atividades da unidade estão incluídas. As atividades secundárias e 

auxiliares não são levadas em conta na classificação da unidade. Em geral, a atividade 

principal de uma unidade pode ser determinada a partir de informações sobre os bens 

produzidos ou os serviços realizados para outras unidades produtoras ou para consumidores.  

O arquivo de descrições tem caráter dinâmico, sendo prevista sua atualização duas 

vezes ao ano. As novas atividades são captadas através das pesquisas econômicas do IBGE e 

de consultas feitas pelos usuários. Sempre que é detectada alguma atividade não listada, faz-

se a análise das características de sua produção e determina-se a classe CNAE onde deve ser 

enquadrada, passando o arquivo a incorporar a nova descrição da atividade. As novas 

interpretações da classificação, usualmente relacionadas a atividades surgidas em função do 

dinamismo do mercado frente a mudanças nos parâmetros tecnológicos e na organização da 

produção, são incorporadas ao arquivo de descrições, mesmo quando nenhuma mudança 

https://cnae.ibge.gov.br/?view=secao&tipo=cnae&versaoclasse=5&secao=J
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ocorre na estrutura e nas notas explicativas da classificação. As atualizações do arquivo de 

descrições da CNAE são, portanto, um processo contínuo, enquanto as revisões na estrutura e 

nas notas explicativas são realizadas num período de tempo mais longo (IBGE, 2016). 

No período de  2003 a 2016, a representatividade do setor terciário passou de 65,8% 

para 73,3% do valor adicionado ao Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados das Contas 

Nacionais Trimestrais do IBGE. O comércio contribuiu significativamente para este avanço, 

elevando-se de 9,5% para 12,8%, no valor adicionado do PIB nesse período, havendo atingido 

o pico em 2013, quando o setor alcançou uma participação de 13,5%. Já o setor de serviços 

(excluído o comércio) saltou de 53,3% em 2003 para 60,8% em 2016. 

O Gráfico 11 apresenta a receita operacional líquida do setor de serviços do Brasil. 

Gráfico 11- Receita operacional líquida do setor de serviços do Brasil (R$ 1000).  

  
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do IBGE. 

 

Em 2015, o setor de serviços era composto por 1.286.621 empresas, que geraram R$ 

1,4 trilhão de receita operacional líquida e R$ 856,0 bilhões de valor adicionado bruto. O setor 

empregava 12,7 milhões de pessoas, que receberam R$ 315,0 bilhões de salários, retiradas e 

outras remunerações (IBGE, 2015).  
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O Gráfico 12 apresenta a receita operacional líquida dos subsetores de atividades do 

setor de serviços do Brasil. 

Gráfico 12-Receita operacional líquida dos subsetores de atividades do setor de serviços do 

Brasil (R$ 1000).  

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do IBGE.  

 

O segmento Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio concentrou a 

maior parcela da receita operacional líquida com 29,3%. Na análise por atividades, as 

empresas de telecomunicações foram às líderes na geração de receita com 11,3%. A média de 

ocupação do setor de serviços foi de 10 pessoas por empresa. Transportes, serviços auxiliares 

aos transportes e correio concentrou as empresas de maior porte (média de 14 pessoas 

ocupadas por empresa).   Os segmentos atividades imobiliárias e serviços de manutenção e 

reparação registraram a menor média (quatro pessoas ocupadas por empresa). O salário médio 

mensal ficou em R$ 1.911. As empresas do setor de informação e comunicação tiveram a 

média salarial mais alta de R$ 3.831 e os serviços prestados principalmente às famílias, a mais 

baixa com R$ 1.178. Os serviços profissionais, administrativos e complementares 

concentraram a maior parcela do pessoal ocupado com 40,0% e de massa salarial 35,9% 

(IBGE, 2015). 
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O segmento Serviços de informação e comunicação, que respondia pela maior parcela 

da receita operacional líquida em 2007 de 31,3%, caiu para a terceira posição em 2015 com 

22,8%. Os demais agrupamentos ganharam participação, com destaque para Transportes, 

serviços auxiliares aos transportes e correio, que passou da segunda posição em 2007 com 

28,7% para a primeira em 2015 com 29,3%, e Serviços profissionais, administrativos e 

complementares, que ocupava a terceira posição em 2007 com 23,0% e subiu para a segunda 

em 2015 com 26,8%. Esses três agrupamentos juntos responderam por 78,9% da receita 

operacional líquida gerada nas empresas do setor de serviços em 2015, contra 83,0% em 2007. 

Em termos de valor adicionado, os serviços profissionais, administrativos e complementares 

permaneceram como o principal segmento em 2015 com 34,3%, com participação ampliada 

em relação a 2007 com 30,3%. O segmento Transportes, serviços auxiliares aos transportes 

passou da terceira para a segunda posição, mas perdeu participação de 2007 com 24,2% para 

2015 com 24,0%. Os serviços de informação e comunicação, por sua vez, perderam 

participação, saindo de 27,2% em 2007 para 19,3% em 2015 e caíram da segunda para a 

terceira posição (DIEESE, 2015). 

3.3.1 Setor de serviços do estado de São Paulo 

 

O setor de serviços, responsável por 52,3% do emprego formal do estado de São Paulo, 

está fortemente concentrado no Município de São Paulo, seguido à longa distância por 

Campinas. Nesses dois municípios, as atividades do setor empregavam, respectivamente, 

64,9% e 53,0% de seus ocupados formais entre 2000 a 2003. Vale mencionar também a 

importância dos serviços na geração de empregos formais em Santos, São Caetano do Sul e 

Barueri, entre outros (DIEESE, 2015).  

Das 13 atividades avaliadas, cinco apresentaram alta no faturamento real em fevereiro 

se comparado ao mesmo mês do ano passado, garantindo assim, o bom desempenho do setor. 

O grupo serviços de saúde foi apontado como o maior destaque, com 27,6%, seguido de 

serviços bancários, financeiros e securitários, com 16,6% e agenciamento, corretagem e 

intermediação, com 8,4%. Juntos, contribuíram 5,6 pontos porcentuais para o resultado geral. 

O crescimento das receitas dos serviços relacionados à saúde continua sendo 

impactado pelo aumento do desemprego, uma vez que as pessoas tendem a antecipar consultas 

e exames enquanto possuem convênios médios, o que eleva a demanda. Além disso, há 

também a possibilidade de alta na demanda em detrimento de uma nova modalidade de 
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prestação desse tipo de serviço, como por exemplo, clínicas particulares com preços populares 

(SEADE, 2015). 

O Sudeste concentra a maioria das empresas e dos trabalhadores da área de comércio 

e serviços no Brasil e, por isso, lá está a maior parcela dos salários e remunerações do setor, 

com destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Considerado como um dos 

propulsores do desenvolvimento econômico no País, nos últimos anos o setor ajudou a 

aumentar a competitividade interna e externa, gerou milhares de empregos qualificados e 

acelerou o progresso tecnológico (DIEESE, 2015). 

O Gráfico 13 apresenta o vínculo empregatício por sexo dos setores de serviço e 

comércio do estado de São Paulo. Os dados foram extraídos da Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS; para compor os setores de serviço e comércio foram considerados as seções 

da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE para o estado de São Paulo 

(ver Quadro 1).  

Gráfico 13- Vínculo empregatício por sexo dos setores de serviço e comércio do estado de 

São Paulo. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

 

Nos últimos anos, as mulheres têm deixado de atuar apenas no ambiente privado para 

também se lançarem no mercado de trabalho. Os avanços nas leis trabalhistas permitiram o 

crescimento dessa mão de obra. Além disso, o desemprego afetou menos as mulheres nos 

últimos cinco anos do que os homens apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE) com base em informações do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego 

(CAGED) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho. De 

acordo com o gráfico 14, entre 2006 e 2015, a taxa de crescimento de homens empregados foi 

de aproximadamente 30%, e a taxa de crescimento de mulheres empregadas foi de 53%. 

Apesar dessas melhoras, as mulheres ainda ganham em média menos do que os homens, 

mesmo tendo mais tempo de estudo e qualificação.  

O grau de instrução dos empregados ativos dos setores de comércio e serviços segundo 

o CNAE 2.0 é apresentado no Gráfico 14. 

Gráfico 14- Grau de instrução dos empregados ativos dos setores de comércio e serviços.  

 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

 

Apesar das diferenças de nível mostrados no gráfico 15 ao longo dos anos, podemos 

notar que há crescimento do número de empregados no setor de serviço com o Ensino Médio 

completo e até mesmo com o Ensino Superior completo, entre 2006 e 2015. A taxa de 

crescimento dos empregados com Ensino Superior completo nestes segmentos foi de 

77,54%.   

O setor de serviços do estado de São Paulo assume posição de destaque na economia 

brasileira. Este segmento tem contribuído para o aumento do número de ocupações e no 

crescimento dos salários dos empregados nesse setor. Dessa forma, o entendimento das 

repercussões na economia da mudança estrutural e de seus segmentos torna-se tarefa cada vez 

mais importante. 

No próximo capítulo apresenta-se as abordagens metodológicas e base de dados. 
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4 ABORDAGENS METODOLÓGICAS E BASE DE DADOS 

 

O modelo empírico a ser utilizado por esta dissertação será a estimação de micro dados 

em regressões cross-section. Nesse sentido, nesta seção apresentam-se os aspectos 

metodológicos. A seção está dividida pela base de dados utilizada nesta dissertação e a 

descrição do método a ser abordado. 

4.1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  BASES DE DADOS  

 

Os micros dados utilizados neste trabalho foram retirados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), filtrados para o setor de serviços do estado de São Paulo para o 

ano de 2006. Foram analisados 15.224.549 de indivíduos ocupados. Como o micro dado 

refere-se a um cross-section do ano 2006 os dados monetários não necessitaram de deflação. 

O estudo basilar de Mincer (1974) exclui em seu modelo os indivíduos do sexo 

feminino, devido ao seu comprometimento nas atividades do lar e, também, seu alto grau de 

variação no mercado de trabalho durante o seu ciclo de vida. Para o autor estes indivíduos do 

sexo feminino não apresentam de um modo geral, histórias de trabalho contínuas, por motivos 

ligados a vida familiar. É correto afirmar que a participação da mulher no mercado de trabalho 

atual é muito diferente da verificada na década de 70, que foi o período de aplicação do modelo 

do autor, a dinâmica da oferta de trabalho feminina no Brasil, nos últimos anos, chama atenção 

pela intensidade e pela constância do seu crescimento. Portanto, o objetivo deste trabalho 

deve-se ao fato de tentar-se repetir o estudo do autor, mas como a realidade não é mais a 

mesma da década de 70 se faz necessário incluir os indivíduos do sexo feminino no modelo 

estimado, pois no período de 2006, a dinâmica feminina no setor de serviços é caracterizada 

por um crescimento consistente. 

Apesar da potencialidade dessa pesquisa, encontraram-se algumas limitações que 

merecem ser mencionadas. Devido ao grau de dimensão entre o setor de serviços e comércio, 

a seção de comércio não foi considerada no modelo. O grau de dificuldade em abrir o setor de 

serviços e analisá-lo de forma exploratória e empírica, emerge da dificuldade literária para 

este setor, todavia, isso mostra o grau de importância para estes resultados. 
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As descrições das variáveis utilizadas no modelo empírico estão descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Descrição das variáveis 

 

Nome Descrição das variáveis Categoria Valor na Fonte 

Classe CNAE 20 
Classe de Atividade Econômica, segundo 

classificação CNAE - versão 2.0 - Dummy 
(Ver Quadro 1.) - 

Grau instrução ou 

escolaridade 

Grau de instrução - a partir da RAIS2008 - 

Dummy 

Médio incompleto 6 

Médio completo 7 

Sup. Incompleto 8 

Sup. Completo 9 

Mestrado 10 

Doutorado 11 

Idade Idade do trabalhador - - 

Raca_cor Raça e cor do trabalhador - Dummy 

Indígena 1 

Branca 2 

Preta 4 

Amarela 6 

Parda 8 

Não identificado 9 

Rem med (r$) 
Remuneração média do trabalhador - Valor 

nominal 
- - 

Sexo Sexo - Dummy 
Masculino 1 

Feminino 2 

Tempo emprego 
Tempo de emprego do trabalhador (quando 

acumulada representa a soma dos meses) 
- - 

 

Fonte: Elaboração próprio segundo layout da RAIS. 

 

Uma das medidas que podem ser adotadas é criar dummies categóricas no modelo para 

compor o tratamento dos dados. As variáveis que foram atribuídas essas medidas foram às 

classes das seções do setor de serviço, raça, grau de instrução e sexo do trabalhador foram 

atribuídas dummies  

Já a variável rendimento médio do trabalhador foi logaritimizada para se adequar ao 

modelo teórico embasado e calculado sob a proporção do tempo de emprego (lnw/tempo de 

emprego) (ver Eq.15). 

A próxima seção apresenta a descrição do método a ser abordado no modelo estimado 

desta pesquisa. 
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4.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO ESTIMADO 

É possível elaborar, baseado no modelo teórico referido, um modelo econométrico. 

Este, por sua vez, permite simplificar a situação real do mercado da borracha. Para tanto, se 

fez uso de um modelo de regressão linear simples, ou seja, o modelo apresenta uma única 

variável independente. Por fim, a presente pesquisa adotou o nível de significância de 5%.  

Assim que os dados foram coletados, se fez necessário realizar alguns testes 

estatísticos para decidir quais se encaixariam em um modelo final que pudesse ser utilizado 

na predição de séries de dados, como o teste de correlação, por exemplo. O modelo estimado 

está apresentado na Equação 17. 

Para elaborar o modelo estimado, foi considerado um modelo econométrico de 

regressão típico decorrente da equação minceriana (ver Equação 15), como mostra a equação 

17. 

 

ln (
𝑅𝑒𝑚 𝑀é𝑑𝑖𝑎

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜
) = β0 + β1Grau de instrução + β2idade + β3𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2 + β4sexo +

                                                 β5raça + β6setores serviços + μ                                            (17) 

 

Em que, o ln (
𝑅𝑒𝑚 𝑀é𝑑𝑖𝑎

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜
) é o logaritmo da razão da remuneração média do 

trabalhador pelo tempo de emprego, que representa a variável explicada, ou seja, é o valor que 

se quer atingir. O β0  é uma constante, que representa a intercepto, os βi representam o declive 

(coeficiente angular) da reta, as variáveis explicativas (independentes), são representadas 

pelas variáveis, grau de instrução (dummy), idade do trabalhador, sexo do trabalhador, raça 

ou cor do trabalhador, as classes das sessões de atividade econômica filtrada para serviços. Já 

o 𝜇i é uma variável que inclui todos os fatores residuais mais os possíveis erros de medição. 

O seu comportamento é aleatório, devido à natureza dos fatores que encerra.  

O próximo capítulo irá apresentar os resultados e discussões desta pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Neste capitulo serão apresentadas as discussões acerca dos resultados da análise desta 

dissertação, com o intuito de responder as hipóteses formuladas neste trabalho, cujo foco 

central do objetivo é o de analisar os determinantes dos rendimentos do setor de serviços do 

estado de São Paulo para o ano de 2006.  Com base nisso, a verificação empírica foi estimada 

a partir de micro dado em regressões cross-section, tendo como base a função estatística dos 

salários, desenvolvida por Mincer (1974). 

As caracteríticas principais que compões as variáveis do modelo são que dos 

15.224.549 trabalhadores analisados 61.29% são do sexo masculino e 38.71% são do sexo 

feminino. Em relação as características da raça ou cor do trabalhador analisado, 76.18% são 

da raça branca, 15.99% são da raça parda e 4.55% são da raça preta. Em relação ao grau de 

instrução 37.30% destes trabalhadores possuem o Ensino Médio completo, aproximadamente 

18% destes trabalhadores apresentam Ensino Superio completo e incompleto. 

As estatísticas descritivas estão apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva 

 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo C.V 

Grau de instrução 6.152729 1.320973 1 11 21.46% 

CNAE 2.0 Classes 53822.48 26758.38 1113 99008 49.71% 

Idade 33.62368 11.0211 0 100 32.77% 

Raça 3.244661 2.386519 1 9 73.55% 

Rendimento Nominal 1283.866 1912.746 0 52469.0 148.98% 

Sexo 1.387081 0.487082 1 2 35.11% 

Tempo de emprego 44.66561 65.59549 0 598.6 146.85% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados encontrados. 

Nota1: O coeficiente de variação (CV) é definido como a razão do desvio padrão pela média. 

 

Com relação às médias, o grau de instrução é aproximadamente duas vezes mais 

disperso quanto à raça do que quanto ao sexo. Ao determinar o coeficiente de variação, é 

possível saber de que forma o desvio padrão está para a média. Interpretando estes valores, 

pode-se afirmar que, em relação ao grau de instrução, em média, os desvios atingem em 

relação à média 21.46% do valor desta.  
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Já em relação às Classes do setor de serviços do estado de São Paulo, em média, os 

desvios atingem em relação à média 49.71% do valor desta. As porcentagens mostram o peso 

do desvio padrão sobre a distribuição. As variáveis, rendimento nominal do trabalhador e o 

tempo de emprego apresentaram um peso maior do desvio padrão sobrea distribuição dessas 

variáveis, respectivamente em média, os desvios atingiram em relação à média 148.98% e 

146.85% respectivamente. 

A Tabela 3 apresenta um comparativo do diferencial de renda nominal por sexo do 

trabalhador. 

Tabela 3 - Diferencial de remuneração nominal por sexo do trabalhador. 

 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Obs 

Rendimento nominal- 

Feminino 

1120.218 1539.1 0 52469.1 5.893.140 

Rendimento nominal- 

Masculino 

1387.216 2108.4 0 52448.05 9.331.409 

Fonte: Elaboração própria 

De acordo com os resultados, um indivíduo do sexo masculino apresenta um peso do 

desvio padrão em relação a media maior do que um indivíduo do sexo feminino, a média da 

remuneração nominal do trabalhador do sexo masculino no setor de serviços do estado de São 

Paulo é de R$1.387. Já a média da remuneração nominal do trabalhador do sexo feminino é 

de R$ 1.120. Molho (1992) sugere que os trabalhadores são identificados como “partes” de 

segmentos de mercados de trabalho e cada um destes indivíduos possuem características 

distintas que resultam em diferentes salários.  

Araújo et al. (2011) constataram que as variáveis como, educação, idade, gênero 

influenciaram fortemente as oportunidades de trabalho e as disparidades salariais, intra-

segmento do mercado de trabalho do Brasil. Menezes et al. (2005), constataram que há 

diferenciação de renda em relação ao gênero dos trabalhadores, partindo da análise do salário 

médio recebido pelos trabalhadores ocupados. 

A Tabela 4 apresenta o resultado da regressão que relaciona as características dos 

indivíduos que estão inseridos no mercado de trabalho, no setor de serviços, ou seja, raça, cor, 

grau de instrução. Estatisticamente as variáveis apresentam significância, os testes t por sua 

vez, mostram que todas as variáveis apresentam-se na área e rejeição da hipótese nula de beta 

igual à zero. Economicamente, vê-se que os sinais esperados estão de acordo com o que a 

teoria sugere. As variáveis pretas, pardas e “femininas”, apresentam impacto negativo no 
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incremento no rendimento nominal do setor de serviços. Em relação ao grau de instrução à 

medida que o indivíduo investe em educação, seu retorno será positivo e apresentará 

acréscimos crescentes no rendimento nominal. 

 

Tabela 4 - Resultados da regressão das variáveis características do trabalhador do setor de 

serviços. 

 

Variável Coeficiente Erros robustos T 

Constante 2.70729*** 0.00386 701.27 

Branco 0.03139*** 0.00041 -299.04 

Preto -0.05299*** 0.00349 -15.16 

Amarelo 0.27317*** 0.00438 32.33 

Pardo -0.04002*** 0.00345 -11.60 

Médio incompleto 0.15031*** 0.00180 80.81 

Médio Completo 0.35403*** 0.00186 194.87 

Superior incompleto 0.81791*** 0.00204 399.93 

Superior Completo 1.56200*** 0.00195 797.84 

Mestrado 2.39682*** 0.00646 370.64 

Doutorado 2.51268*** 0.01274 197.10 

Sexo Feminino -0.30559*** 0.00034 -882.17 

Sexo Masculino 0.207271*** 0.01908 10.86 

 Fonte: Elaboração própria. 

A teoria da segmentação, de acordo com Servo (1999), explica as diferenças nos 

salários devido às diferenças existentes entre as estruturas produtivas, do mercado de trabalho 

e de desenvolvimento entre as regiões. Silva e Kassouf (2000) verificaram a análise da 

desigualdade entre rendimentos, considerando o efeito da segmentação do mercado de 

trabalho, revelando que fatores sociais impactam no diferencial de renda. 

O autor Mincer (1974; 1980; 1981; 1994) sugeriu que um indivíduo condiciona a sua 

atenção na educação, no início de sua vida, que é quando o seu estoque de capital humano é 

baixo. Esse indivíduo tende a dedicar-se totalmente ao aprendizado, até o momento em que 

decide entrar na força de trabalho, que é o momento que ele passa a combinar aprendizado 

com trabalho. Inicialmente, o trabalhador tende a investir em uma taxa bastante alta em 

educação, de forma que o nível do seu salário é baixo. Porém, com o passar do tempo, seu 

salário tende a aumentar rapidamente, por causa da taxa crescente de acumulação de capital 

humano e porque o nível de seu investimento em educação decresce, este seria o momento em 

que o trabalhador estaria gerando experiência. 
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As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados da regressão que relaciona os indivíduos do 

sexo feminino e masculino que estão inseridos no mercado de trabalho, no setor de serviços 

ao grau de instrução que remete ao Doutorado. 

Tabela 5 – Resultados da regressão para o sexo feminino do setor de serviços relacionado ao 

grau de instrução-Doutorado. 

 

Variável Coeficiente Erros robustos t 

Constante 3.12624*** 0.000256 1.2e+04 

Feminino -0.12349*** 0.000413 -299.04 

Grau de instrução - Doutorado 2.18594*** 0.005367 407.23 

Fonte: Elaboração própria, com base no resultado do trabalho. 

É possível observar que os resultados da regressão de um indivíduo do sexo feminino 

que trabalha no setor de serviços em geral e possui doutorado, apresenta estatisticamente 

variáveis significativas. Economicamente, analisando os betas (coeficientes), verificasse que 

o incremento de um ponto percentual da variável sexo feminino do setor de serviços, causa 

um decréscimo de R$ -0,12349 no rendimento nominal. Já um incremento de um ponto 

percentual na variável grau de instrução doutorado, causa um incremento de R$ 2.18594 no 

rendimento nominal. 

Tabela 6 - Resultados da regressão para o sexo masculino do setor de serviços relacionado ao 

grau de instrução-Doutorado. 

 

Variável Coeficiente Erros robustos t 

Constante 2.70729*** 0.003860 701.27 

Masculino 0.20727*** 0.019086 10.86 

Grau de instrução -Doutorado 2.51268*** 0.012748 197,10 

   Fonte: Elaboração própria 

De forma similar, os resultados da regressão de um indivíduo do sexo masculino que 

trabalha no setor de serviços em geral e possui doutorado, apresenta estatisticamente variáveis 

significativas. Já a análise econômica, de acordo com os betas (coeficientes), verificasse que 

o incremento de um ponto percentual da variável sexo masculino do setor de serviços, causa 

um incremento de R$ 0,20727 no rendimento nominal. Já um incremento de um ponto 

percentual na variável grau de instrução doutorado, causa um incremento de R$ 2.51268 no 

rendimento nominal do setor. Ou seja, sugere-se que um homem que possui grau de instrução 

doutorado, terá um impacto maior no rendimento nominal do setor de sérvios em relação ao 

sexo feminino. 

A Tabela 7 apresenta o resultado das estimações dos principais subsetores do setor de 

serviço do estado de São Paulo.  
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Tabela 7 - Resultado da estimação dos principais subsetores do setor de serviço. 

 

Variável   Coeficiente 
       Erros 

robustos 
              T 

Administração de bolsas e mercados de balcão organizados 1,10688*** 0,01962 56,42 

Administração pública em geral 0,10478*** 0,00137 76,38 

Captação, tratamento e distribuição de água 0.75645*** 0.00417 181.2 

Recuperação de materiais plásticos -0.19785*** 0.00747 -26.47 

Hotéis e similares -0.08317*** 0.00177 -46.88 

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente -0.27451*** 0.00519 -52.89 

Bancos de investimento 1,19486*** 0,02358 50,68 

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente -0,27512*** 0,00375 -73,35 

Educação superior - graduação e pós-graduação 0,55017*** 0,00278 198,07 

Educação infantil - pré-escola -0,36082*** 0,00351 -102,76 

Transmissão de energia elétrica 1.29838*** 0.01102 117.77 

Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 0.38581*** 0.097 3.98 

Atividades de atendimento hospitalar 0,34152*** 0,00109 314,52 

Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e 

assistência a paciente no domicílio 
-0,37348*** 0,08050 -4,64 

Lavanderias, tinturarias e toalheiros -0,12905*** 0,00272 -47,42 

Serviços domésticos -0,44755*** 0,00750 -59,71 

Transporte metroferroviário de passageiros 1.11087*** 0.00495 224.31 

Trens turísticos, teleféricos e similares -0.48134*** 0.05382 -8.94 

Fonte: Elaboração própria 

Segundo os dados apresentados na tabela, é correto afirmar que a análise estatística 

apresenta variáveis significativas, os testes t por sua vez, mostram que todas as variáveis se 

apresentam na área e rejeição da hipótese nula de beta igual à zero. Economicamente, vê-se 

que os sinais esperados estão de acordo com o que a teoria sugere. Os resultados gerais estão 

apresentados na tabela 8 (ver apêndice B). Devido à aglomeração de resultados, as principais 

estimações estão apresentadas na Tabela 7. 

As bases utilizadas para cada subseção foram às classes que cada uma representa, e a 

escolha dos principais resultados teve como ênfase a análise dos efeitos positivos maiores e 

os efeitos negativos maiores de cada classe. Na seção de Administração pública, defesa e 

seguridade social, a subseção que apresentou um efeito positivo maior foi Administração de 

bolsas e mercados de balcão organizados em relação a tal setor base esse subsetor/subseção 

tem 110% em média de ganhos. Já a subseção que apresentou um efeito maior de forma 

negativa foi à subseção, Administração pública em geral, com aproximadamente 10% em 

média de ganhos. 

Na seção de Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, a 

subseção que apresentou um efeito positivo maior foi Captação, tratamento e distribuição de 

água em relação a tal setor base esse subsetor/subseção tem 75% em média de ganhos. Já a 
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subseção que apresentou um efeito maior de forma negativa foi a subseção, Recuperação de 

materiais plásticos, com aproximadamente -19% em média de ganhos. 

Na seção de Alojamento e alimentação, a subseção que apresentou um efeito positivo 

maior foi Hotéis e similares em relação a tal setor base esse subsetor/subseção tem -8% em 

média de ganhos. Já a subseção que apresentou um efeito maior de forma negativa foi a 

subseção, Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente, com aproximadamente 

-27.45% em média de ganhos. 

Na seção de Atividades administrativas e serviços complementares, a subseção que 

apresentou um efeito positivo maior foi Bancos de investimento, em relação a tal setor base 

esse subsetor/subseção tem 119% em média de ganhos. Já a subseção que apresentou um 

efeito maior de forma negativa foi a subseção, Atividades de publicidade não especificadas 

anteriormente, com aproximadamente -27.51% em média de ganhos. 

Na seção de Educação, a subseção que apresentou um efeito positivo maior foi 

Educação superior, graduação e pós-graduação em relação a tal setor base esse 

subsetor/subseção tem 55% em média de ganhos. Já a subseção que apresentou um efeito 

maior de forma negativa foi a subseção, Educação infantil, pré-escola, com aproximadamente 

-36% em média de ganhos. 

Na seção de Eletricidade e gás, a subseção que apresentou um efeito positivo maior 

foi Transmissão de energia elétrica em relação a tal setor base esse subsetor/subseção tem 

129% em média de ganhos. Já a subseção que apresentou um efeito maior de forma negativa 

foi à subseção, Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado, com 

aproximadamente 38% em média de ganhos. 

Na seção de Saúde humana e serviços sociais, a subseção que apresentou um efeito 

positivo maior foi Atividades de atendimento hospitalar em relação a tal setor base esse 

subsetor/subseção tem 34% em média de ganhos. Já a subseção que apresentou um efeito 

maior de forma negativa foi à subseção, Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio 

e assistência a paciente no domicílio, com aproximadamente -37% em média de ganhos. 

Na seção de Serviços domésticos, a subseção que apresentou um efeito positivo maior 

foi Lavanderias, tinturarias e toalheiros em relação a tal setor base esse subsetor/subseção tem 

-12% em média de ganhos. Já a subseção que apresentou um efeito maior de forma negativa 

foi a subseção, Serviços domésticos, com aproximadamente -44% em média de ganhos. 

Na seção de Transporte, armazenagem e correio, a subseção que apresentou um efeito 

positivo maior foi Transporte metroferroviário de passageiros em relação a tal setor base esse 
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subsetor/subseção tem 111% em média de ganhos. Já a subseção que apresentou um efeito 

maior de forma negativa foi à subseção, Trens turísticos, teleféricos e similares, com 

aproximadamente -48% em média de ganhos. 

Segundo Bruschini (2007) analisou o trabalho e gênero no Brasil nos anos de 1993 a 

2005, os principais resultados apontaram para persistência de traços de segregação tanto no 

âmbito ocupacional, em que as trabalhadoras permanecem, em maior número, em setores, 

ocupações e áreas de trabalho tradicionalmente femininas, como o setor de serviços, o social, 

a administração pública; em cursos, profissões e empresas em segmentos culturais, sociais e 

de humanidades; no desemprego mais elevado e nas desigualdades salariais em relação aos 

colegas do sexo oposto, em todas as situações examinadas, mesmo quando as condições são 

semelhantes entre os sexos, como na jornada de trabalho, no nível de escolaridade e outras. 

Segundo Maciel et al. (2001), Menezes et al. (2005), Santos e Ribeiro (2006) e 

Schmidt Filho et al. (2008), as diferenciações da atividade econômica e segmentações do 

mercado de trabalho, em que os indivíduos estão localizados e são recompensados, revelaram-

se como contextos sociais impactantes nos deslocamentos de renda. Claramente se vê a 

confirmação sociológica de que os integrantes dos grupos são afetados pelos locais em que 

residem, pelas unidades em que trabalham e pelos segmentos aos quais se vinculam e para os 

quais foram diferenciadamente alocados. As características socialmente padronizadas dos 

territórios, das malhas urbanas, das unidades de trabalho e das segmentações econômicas 

representam estruturas de oportunidades que incrementam ou restringem os fluxos de renda e 

os padrões de vida dos seus ocupantes. 

Esse tipo de estudo relaciona o rendimento de um trabalhador com as variáveis que se 

podem medir, tais como: anos de estudo, anos de experiência e tempo de permanência na 

ocupação atual. Embora as variáveis mensuráveis utilizadas neste estudo afetem o rendimento 

do trabalhador tal como a teoria prevê, elas responderam boa parte da variação dos 

rendimentos no mercado de trabalho do estado de São Paulo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor de serviços assume posição de destaque na economia brasileira 

contemporânea. Tal tendência é observada na contribuição para queda da taxa de 

informalidade, no aumento do número de ocupações e no crescimento dos salários dos 

empregados nesse setor. Dessa forma, o entendimento das repercussões na economia da 

mudança estrutural em curso torna-se tarefa cada vez mais importante. 

Revistando o objetivo geral e os objetivos específicos, foi analisado de forma teórica 

a relação entre o crescimento econômico, capital humano, mercado de trabalho, da mesma 

forma, foi debatido a relação entre estas categorias para o Brasil e para o estado de São Paulo, 

partindo de uma revisão bibliográfica. Posteriormente, foi analisado teoricamente a relação 

entre as categorias de análise com o setor de serviços do Brasil e do estado de São Paulo, 

levando em consideração o panorama da educação no País e no estado analisado. Para compor 

esta análise foram elencando os impactos econômicos gerados a partir das vantagens e 

desvantagens desta relação. Após a construção do aporte teórico, foi traçado o perfil dos 

jovens profissionais (em sua maioria) que se formam nas instituições de ensino superior no 

país e que são destinados ao setor de serviço no estado de São Paulo. Por último foi elaborado 

uma analise dos determinantes dos rendimentos no setor de serviços de São Paulo, através de 

uma abordagem empírica. 

Com base nisso, pode-se dizer que esta análise mostra que o crescimento da evolução 

do estoque de capital humano é afetado positivamente com a evolução dos salários e 

remunerações. Essa constatação se repete no geral para desagregações em níveis mais 

detalhados de atividades, além de se manter na divisão por intensidade de experiência. 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam a necessidade da educação e da 

experiência no trabalho como forma de obter incremento nos rendimentos. Comprovou-se que 

os trabalhadores com maior escolaridade recebem uma remuneração maior do que os que têm 

menor escolaridade. Destaca-se também, que de acordo com as hipóteses levantadas, existe 

sim uma correlação positiva entre a qualificação profissional e os determinantes dos 

rendimentos dos trabalhadores ocupados das seções do setor de serviço no estado de São 

Paulo. E, a qualificação profissional é um pilar que determina o crescimento econômico do 

estado.  O retorno deste investimento tem um impacto positivo no mercado de trabalho. 

Homens, brancos, com doutorado, recebe uma remuneração maior que mulheres, brancas com 

a mesma formação. 
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Com isso as seções que obtiveram maiores médias de ganhos (efeitos positivos) em 

relação às subseções que as compõem foram Administração pública, defesa e seguridade 

social, Atividades administrativas, Transporte, armazenagem e correio, Eletricidade e gás e 

educação. 

Sugere-se, para pesquisas futuras, o comparativo entre períodos de tempo, para 

observar o ganho salarial neste  intervalo e, a inclusão de variáveis sociais. 
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APÊNDICE A 

Tabela 8 - Subseções do setor de serviços.                                                            (contínua) 

Seções Subseções 

Administração pública, defesa e 

seguridade social 

Administração do estado e da política econômica e social 

Serviços coletivos prestados pela administração pública 

Seguridade social obrigatória 

Água, esgoto, atividades de gestão 

de resíduos e descontaminação 

Captação, tratamento e distribuição de água 

Esgoto e atividades relacionadas 

Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de 

materiais 

Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 

Alojamento e alimentação 

Hotéis e similares 

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente 

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada 

Artes, cultura, esporte e 

recreação 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 

Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental 

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 

Atividades esportivas 

Atividades de recreação e lazer 

Atividades administrativas e 

serviços complementares 

Banco central 

 Intermediação monetária - depósitos à vista 

Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação 

Arrendamento mercantil 

Sociedades de capitalização 

Atividades de sociedades de participação 

Fundos de investimento 

Atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 

Seguros de vida e não-vida 

Seguros-saúde 

Resseguros 

Previdência complementar 

Planos de saúde 

Atividades auxiliares dos serviços financeiros 
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Tabela 8 -  Subseções do setor de serviços.                                                      (continuação) 

 

Seções Subseções 

Atividades imobiliárias 
Atividades imobiliárias de imóveis próprios 

Atividades imobiliárias por contrato ou comissão 

Atividades profissionais, 

científicas e técnicas 

 Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 

Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão 

empresarial 

Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas 

Pesquisa e desenvolvimento científico 

Publicidade e pesquisa de mercado 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 

Atividades veterinárias 

Educação 

Educação infantil e ensino fundamental 

Ensino médio 

Educação superior 

Educação profissional de nível técnico e tecnológico 

Atividades de apoio à educação 

Outras atividades de ensino 

Eletricidade e gás 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes 

urbanas 

Produção e distribuição de vapor, água quente e ar 

condicionado 

Informação e comunicação 

Edição e edição integrada à impressão 

Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de 

programas de televisão; gravação de som e edição de música 

Atividades de rádio e de televisão 

Telecomunicações 

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 

Atividades de prestação de serviços de informação 
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Tabela 8 -  Subseções do setor de serviços.                                                  (conclusão) 

 

Seções Subseções 

Outras atividades de serviços 

Atividades de organizações associativas 

Reparação e manutenção de equipamentos de informática e 

comunicação e de objetos pessoais e domésticos 

Outras atividades de serviços pessoais 

Saúde humana e serviços sociais 

Atividades de atenção à saúde humana 

Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência 

social, prestadas em residências coletivas e particulares 

Serviços de assistência social sem alojamento 

Serviços domésticos Serviços domésticos 

Transporte, armazenagem e 

correio 

Transporte terrestre 

Transporte aéreo 

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 

Correio e outras atividades de entrega 

Fonte: Elaboração própria, IBGE (2017)  
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APÊNDICE B 

 

Tabela 9 - Resultado geral da estimação  do modelo incluindo todos s subsetores do setor de 

serviço.                                                                                                             (contínua) 

Variável Coeficiente 
Erros 

robustos 
T 

Constante 2.72682*** 0.00374 727.73 

Branco 0.02325*** 0.00332 7.00 

Preto -0.05236*** 0.00337 -15.50 

Amarelo 0.21173*** 0.00420 50.30 

Pardo -0. 03324*** 0.00333 -9.97 

Médio incompleto 0. 15136*** 0.00182 82.80 

Médio Completo 0. 34628*** 0.00178 193.59 

Superior incompleto 0. 74018*** 0.00201 368.11 

Superior Completo 1.40648*** 0.00195 719.62 

Mestrado 2.05262*** 0.00651 314.85 

Doutorado 2.28026*** 0. 0096 237.51 

Sexo Feminino -0.27495 *** 0.00034 -97.96 

Sexo Masculino 0.207271*** 0.01908 10.86 

Geração de energia elétrica 1.04860*** 0.01001 104.73 

Transmissão de energia elétrica 1.29838*** 0.01102 117.77 

Comércio atacadista de energia elétrica 0.33069*** 0.04648 7.110 

Distribuição de energia elétrica 0.78683*** 0.00489 160.79 

Produção de gás; processamento de gás natural; 

distribuição de combustíveis gasosos por redes 

urbanas 

0.85731*** 0.01974 43.42 

Produção e distribuição de vapor, água quente e 

ar condicionado 
0.38581*** 0.0970 3.98 

Captação, tratamento e distribuição de água 0.75645*** 0.00417 181.20 

Gestão de redes de esgoto 0.02568 0.02184 1.18 

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão 

de redes 
-0.23127*** 0.00333 -69.24 

Coleta de resíduos não-perigosos -0.03786*** 0.00275 -13.75 

Coleta de resíduos perigosos  -0.12739 0.05642 -2.26 

Tratamento e disposição de resíduos não-

perigosos 
0.02682** 0.00888 3.02 

Tratamento e disposição de resíduos perigosos -0.18680*** 0.03609 -5.18 

Recuperação de materiais metálicos 0.09986*** 0.01105 9.03 

Recuperação de materiais plásticos -0.19785*** 0.00747 -26.47 

Recuperação de materiais não especificados 

anteriormente 
-0.14214*** 0.00649 -21.89 

Descontaminação e outros serviços de gestão de 

resíduos 
-0.03549 0.02917 -1.22 
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Tabela 9 - Resultado geral da estimação  do modelo incluindo todos s subsetores do setor de 

serviço.                                                                                                       (continuação) 

Variável Coeficiente 
Erros 

robustos 
T 

Transporte ferroviário de carga 0.60221*** 0.00822 73.3 

Transporte metroferroviário de passageiros 1.11087*** 0.00495 224.31 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, comitinerário fixo, 

municipal e em região metropolitana 
0.18032*** 0.00137 131.91 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal, interestadual e internacional 
0.03032*** 0.00253 12 

Transporte rodoviário de táxi -0.48511*** 0.01063 -45.63 

Transporte escolar -0.25404*** 0.01066 -23.83 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 

fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 

anteriormente 

0.0278401*** 0.00375 7.42 

Transporte rodoviário de carga -0.01029*** 0.00093 -11.08 

Transporte dutoviário 0.8525188*** 0.07068 12.06 

Trens turísticos, teleféricos e similares -0.48134*** 0.05382 -8.94 

Transporte marítimo de cabotagem 0.9722464*** 0.03068 31.69 

Transporte marítimo de longo curso 0.5463533*** 0.03221 16.96 

Transporte por navegação interior de carga 0.4467403*** 0.02411 18.53 

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares -0.24999*** 0.03614 -6.92 

Navegação de apoio 0.8971389*** 0.03855 23.27 

Transporte por navegação de travessia 0.5020707*** 0.01735 28.93 

Transportes aquaviários não especificados anteriormente 0.19926 0.08170 2.44 

Transporte aéreo de passageiros regular 0.6569574*** 0.00651 100.86 

Transporte aéreo de passageiros não-regular 0.3908582*** 0.01878 20.81 

Transporte aéreo de carga 0.6106514*** 0.01779 34.33 

Armazenamento 0.0886297*** 0.00336 26.39 

Carga e descarga 0.20183*** 0.00719 28.09 

Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 0.17153*** 0.00795 21.57 

Terminais rodoviários e ferroviários -0.07341*** 0.00869 -8.45 

Estacionamento de veículos -0.18727*** 0.00209 -89.79 

Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas 

anteriormente 
-0.17274*** 0.00431 -40.05 

Gestão de portos e terminais 0.68134*** 0.01038 65.61 

Atividades de agenciamento marítimo 0.24800*** 0.01091 22.73 

Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas 

anteriormente 
0.28264*** 0.01467 19.26 

Atividades auxiliares dos transportes aéreos 0.19792*** 0.00452 43.8 

Atividades relacionadas à organização do transporte de carga 0.09924*** 0.00434 22.89 

Atividades de Correio 0.22221*** 0.00277 80.09 

Atividades de malote e de entrega -0.32613*** 0.00449 -72.62 

Hotéis e similares -0.08317*** 0.00177 -46.88 

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente -0.27451*** 0.00519 -52.89 

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas 
-0.19072*** 0.00072 -263.45 
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Tabela 10 - Resultado geral da estimação  do modelo incluindo todos s subsetores do setor de 

serviço.                                                                                                       (continuação) 

Variável Coeficiente 
Erros 

robustos 
T 

Serviços ambulantes de alimentação -0.21854*** 0.00419 -52.17 

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada -0.16238*** 0.00134 -121.11 

Edição de livros 0.29464*** 0.00866 34.04 

Edição de jornais 0.19748*** 0.01429 13.82 

Edição de revistas 0.12202*** 0.01823 6.69 

Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos -0.00898 0.02003 -0.45 

Edição integrada à impressão de livros 0.30772*** 0.00724 42.53 

Edição integrada à impressão de jornais 0.20405*** 0.00733 27.83 

Edição integrada à impressão de revistas 0.39961*** 0.00869 45.99 

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 0.20346*** 0.00433 47 

Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 

televisão 0.20043*** 0.01678 11.94 

Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 

televisão 0.10630*** 0.02190 4.85 

Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão -0.14488*** 0.01536 -9.43 

Atividades de exibição cinematográfica -0.48702*** 0.00782 -62.29 

Atividades de gravação de som e de edição de música -0.10720*** 0.01514 -7.08 

Atividades de rádio -0.05593*** 0.00846 -6.61 

Atividades de televisão aberta 0.71973*** 0.00661 108.86 

Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura 0.27299*** 0.01760 15.51 

Telecomunicações por fio 0.64064*** 0.00575 111.36 

Telecomunicações sem fio 0.44438*** 0.00506 87.84 

Telecomunicações por satélite 0.75760*** 0.03032 24.99 

Operadoras de televisão por assinatura por cabo 0.20272*** 0.00815 24.86 

Operadoras de televisão por assinatura por satélite -0.29825 0.11881 -2.51 

Outras atividades de telecomunicações 0.19816*** 0.00433 45.78 

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda -0.04976*** 0.00549 -9.06 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis -0.17194*** 0.01399 -12.29 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis 0.23909*** 0.00812 29.43 

Consultoria em tecnologia da informação 0.24720*** 0.00522 47.38 

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 0.11253*** 0.00422 26.63 

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 

hospedagem na internet -0.14915*** 0.00322 -46.33 

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet -0.37907*** 0.04804 -7.89 

Agências de notícias 0.54879*** 0.02844 19.29 

Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 

anteriormente -0.24817*** 0.00217 -114.33 
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Tabela 9 - Resultado geral da estimação  do modelo incluindo todos s subsetores do setor de 

serviço.                                                                                                       (continuação) 

Variável Coeficiente 
Erros 

robustos 
T 

Banco Central 0,81552*** 0,09293 8,78 

Bancos comerciais 1,05981*** 0,01924 55,09 

Bancos múltiplos, com carteira comercial 0,61175*** 0,00161 379,47 

Caixas econômicas 0,95549*** 0,00487 196 

Crédito cooperativo 0,18798*** 0,01294 14,52 

Bancos múltiplos, sem carteira comercial 0,96667*** 0,01389 69,61 

Bancos de investimento 1,19486*** 0,02358 50,68 

Bancos de desenvolvimento 1,28423*** 0,08040 15,97 

Agências de fomento 0,18633 0,14754 1,26 

Crédito imobiliário 0,65567*** 0,09280 7,07 

Sociedades de crédito, financiamento e investimento -financeiras 0,59518*** 0,01255 47,42 

Sociedades de crédito ao microempreendedor -0,34560** 0,16032 -2,16 

Arrendamento mercantil 0,75940*** 0,03708 20,48 

Sociedades de capitalização 0,60990*** 0,04320 14,12 

Holdings de instituições financeiras 0.31392*** 0,09605 3,27 

Holdings de instituições não-financeiras 0,18496*** 0,00659 28,05 

Outras sociedades de participação, exceto holdings 0,41399*** 0,04830 8,57 

Fundos de investimento -0,00507 0,05220 -0,1 

Sociedades de fomento mercantil - factoring -0,03626*** 0,01147 -3,16 

Securitização de créditos 0,46454*** 0,05008 9,28 

Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 0.02615** 0,00818 3,2 

Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 0,34426*** 0,01438 23,94 

Seguros de vida 0,50551*** 0,01001 50,48 

Seguros não-vida 0,37663*** 0,00520 72,39 

Seguros-saúde 0,42281*** 0,01296 32,62 

Resseguros 0.49165** 0,14242 3,45 

Previdência complementar fechada 0,59700*** 0,02090 28,56 

Previdência complementar aberta 0,32202*** 0,01600 20,13 

Planos de saúde 0,20476*** 0,00389 52,6 

Administração de bolsas e mercados de balcão organizados 1,10688*** 0,01962 56,42 

Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários 

e mercadorias 
0,43958*** 0,00953 46,13 

Administração de cartões de crédito -0,11575*** 0,00790 -14,66 

Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas 

anteriormente 
0,20469*** 0,00537 38,11 

Avaliação de riscos e perdas 0.08428** 0,02524 3,34 

Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e 

de saúde 
-0,12068*** 0,00600 -20,12 

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos 

planos de saúde não especificadas anteriormente 
0.022201** 0,01060 2,1 
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Tabela 911 - Resultado geral da estimação  do modelo incluindo todos s subsetores do setor 

de serviço.                                                                                                       (continuação) 

Variável Coeficiente 
Erros 

robustos 
T 

Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 0,78015*** 0,02840 27,47 

Atividades imobiliárias de imóveis próprios 0,10190*** 0,00620 16,43 

Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis -0,10689*** 0,00414 -25,84 

Gestão e administração da propriedade imobiliária 0,06903*** 0,00688 10,04 

Atividades jurídicas, exceto cartórios -0,05996*** 0,00418 -14,36 

Cartórios 0,10923*** 0,00792 13,78 

Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e 

tributária -0,25907*** 0,00307 -84,44 

Atividades de consultoria em gestão empresarial 0,11748*** 0,00313 37,55 

Serviços de arquitetura 0,06973*** 0,01056 6,61 

Serviços de engenharia 0,21816*** 0,00301 72,43 

Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia -0,02229*** 0,00560 -3,98 

Testes e análises técnicas 0,34632*** 0,01091 31,76 

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e 

naturais 0,52011*** 0,00873 59,56 

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e 

humanas 0,10582*** 0,02180 4,85 

Agências de publicidade 0,09432*** 0,00602 15,67 

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 

comunicação 0,34223*** 0,01526 22,42 

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente -0,27512*** 0,00375 -73,35 

Pesquisas de mercado e de opinião pública 0,27881*** 0,01077 25,89 

Design e decoração de interiores -0,26399*** 0,01049 -25,16 

Atividades fotográficas e similares -0,18192*** 0,00785 -23,19 

Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 

anteriormente -0,23212*** 0,00321 -72,33 

Atividades veterinárias -0,32390*** 0,01038 -31,19 

Locação de automóveis sem condutor -0,02933*** 0,00642 -4,57 

Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor -0,01838 0,01440 -1,28 

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos -0,31091*** 0,02355 -13,2 

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares -0,39828*** 0,00588 -67,78 

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios -0,17842*** 0,01132 -15,76 

Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados 

anteriormente -0,10661*** 0,00866 -12,31 

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 0,08612*** 0,01871 4,6 

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador 0,05658*** 0,00534 10,59 

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório -0,08884*** 0,01154 -7,7 

Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente -0,00701 0,00455 -1,54 

Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 0,49927*** 0,02068 24,14 

Seleção e agenciamento de mão-de-obra -0,17900*** 0,00123 -145 

Locação de mão-de-obra temporária -0,23650*** 0,00068 

-

346,25 

Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros -0,12680*** 0,00319 -39,78 
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Tabela 912 - Resultado geral da estimação  do modelo incluindo todos s subsetores do setor 

de serviço.                                                                                                       (continuação) 

Variável Coeficiente 
Erros 

robustos 
T 

Agências de viagens -0,13297*** 0,00456 -29,14 

Operadores turísticos -0,09959*** 0,03609 -2,76 

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 

anteriormente 
-0,26690*** 0,02483 -10,75 

Atividades de vigilância e segurança privada 0,08188*** 0,00111 73,51 

Atividades de transporte de valores 0,39447*** 0,00461 85,65 

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 0,20482*** 0,00438 46,76 

Atividades de investigação particular -0,08409*** 0,01143 -7,36 

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios 

prediais 
0,22741*** 0,00716 31,76 

Condomínios prediais 0,19934*** 0,00115 173,22 

Limpeza em prédios e em domicílios -0,36961*** 0,00073 -507,56 

Imunização e controle de pragas urbanas -0,37401*** 0,00260 -144,06 

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente -0,36597*** 0,00242 -151,39 

Atividades paisagísticas -0,38427*** 0,00644 -59,67 

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 0,00910** 0,00407 2,23 

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados 

de apoio administrativo 
-0,29355*** 0,00516 -56,94 

Atividades de teleatendimento -0,30036*** 0,00106 -282,15 

Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos -0,11104*** 0,00726 -15,28 

Atividades de cobrança e informações cadastrais -0,22356*** 0,00310 -72,02 

Envasamento e empacotamento sob contrato -0,30220*** 0,00399 -75,78 

Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 

especificadas anteriormente 
-0,13407*** 0,00116 -115,15 

Administração pública em geral 0,10478*** 0,00137 76,38 

Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e 

outros serviços sociais 
1,17818*** 0,03037 38,8 

Regulação das atividades econômicas 0,64417*** 0,04512 14,28 

Relações exteriores 0,42453 0,33041 1,28 

Defesa 0,01033 0,05921 0,17 

Justiça -0,08161 0,05252 -1,55 

Segurança e ordem pública 0,86860*** 0,01978 43,91 

Defesa Civil -0,31122 0,50345 -0,62 

Seguridade social obrigatória -0,05214 0,05543 -0,94 

Educação infantil - creche -0,31697*** 0,00491 -64,58 

Educação infantil - pré-escola -0,36082*** 0,00351 -102,76 

Ensino fundamental -0,12169*** 0,00294 -41,33 

Ensino médio 0,14539*** 0,00534 27,24 

Educação superior - graduação 0,34733*** 0,00408 85,22 

Educação superior - graduação e pós-graduação 0,55017*** 0,00278 198,07 

Educação superior - pós-graduação e extensão 0,36539*** 0,00871 41,94 
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Tabela 9 - Resultado geral da estimação  do modelo incluindo todos s subsetores do setor de 

serviço.                                                                                                       (continuação) 

Variável Coeficiente 
Erros 

robustos 
T 

Educação profissional de nível técnico -0,25774*** 0,01015 -25,39 

Educação profissional de nível tecnológico -0,00870 0,02387 -0,36 

Atividades de apoio à educação 0,12821*** 0,03155 4,06 

Ensino de esportes -0,40632*** 0,01888 -21,52 

Ensino de arte e cultura 0,29801*** 0,03011 9,9 

Ensino de idiomas -0,07384*** 0,00962 -7,68 

Atividades de ensino não especificadas anteriormente -0,00214 0,00325 -0,66 

Atividades de atendimento hospitalar 0,34152*** 0,00109 314,52 

Serviços móveis de atendimento a urgências -0,07472*** 0,01927 -3,88 

Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de 

atendimento a urgências 
-0,03057* 0,01552 -1,97 

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e 

odontólogos 
-0,18270*** 0,00213 -85,88 

Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 0,08006*** 0,00331 24,18 

Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e 

odontólogos 
0,24106*** 0,00463 52,03 

Atividades de apoio à gestão de saúde -0,13920*** 0,01645 -8,46 

Atividades de atenção à saúde humana não especificadas 

anteriormente 
0,10245*** 0,00351 29,21 

Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, 

imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas 

e particulares 

-0,11406*** 0,00443 -25,75 

Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a 

paciente no domicílio 
-0,37348*** 0,08050 -4,64 

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de 

distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química 
-0,13525*** 0,01290 -10,49 

Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 

particulares 
0,15134*** 0,00336 45,11 

Serviços de assistência social sem alojamento -0,19661*** 0,00309 -63,57 

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares -0,14740*** 0,01035 -14,24 

Criação artística -0,53319*** 0,04490 -11,88 

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades 

artísticas 
0,14234*** 0,04288 3,32 

Atividades de bibliotecas e arquivos 0,04522 0,02776 1,63 

Atividades de museus e de exploração, restauração artística e 

conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares 
0,29771*** 0,03245 9,17 

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, 

reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental 
0,18364*** 0,02130 8,62 

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas -0,26017*** 0,00369 -70,56 

Gestão de instalações de esportes -0,24357*** 0,03367 -7,23 

Clubes sociais, esportivos e similares 0,05532*** 0,00378 14,63 

Atividades de condicionamento físico -0,57454*** 0,00829 -69,28 

Atividades esportivas não especificadas anteriormente -0,19941*** 0,00765 -26,08 

Parques de diversão e parques temáticos -0,17611*** 0,00955 -18,44 

Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente -0,20106*** 0,00403 -49,89 

Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 0.13640*** 0,00748 18,24 

Atividades de organizações associativas profissionais 0.22914*** 0,00628 36,5 

Atividades de organizações sindicais 0.02694*** 0,00437 6,17 
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Tabela 9 - Resultado geral da estimação  do modelo incluindo todos s subsetores do setor de 

serviço.                                                                                                       (conclusão) 

Variável Coeficiente 
Erros 

robustos 
T 

Atividades de associações de defesa de direitos sociais -0,18304*** 0,00179 -102,32 

Atividades de organizações religiosas 0.0125306*** 0,00336 3,73 

Atividades de organizações políticas -0,04348 0,03463 -1,26 

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte -0,12708*** 0,01186 -10,72 

Atividades associativas não especificadas anteriormente -0,03268*** 0,00249 -13,11 

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 

periféricos 
0.036517*** 0,00577 6,33 

Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 0.155114*** 0,01838 8,44 

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso 

pessoal e doméstico 
-0,19256*** 0,00436 -44,19 

Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e 

domésticos não especificados anteriormente 
-0,18888*** 0,00560 -33,71 

Lavanderias, tinturarias e toalheiros -0,12905*** 0,00272 -47,42 

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza -0,25876*** 0,00328 -78,92 

Atividades funerárias e serviços relacionados -0,25503*** 0,00606 -42,08 

Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente -0,31560*** 0,00426 -74,11 

Serviços domésticos -0,44755*** 0,00750 -59,71 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 


