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Resumo
Este trabalho teve como objetivo analisar, através de um painel de dados quantitativos, a influência dos 
diferentes níveis educacionais na distribuição de renda dos brasileiros. De acordo com a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil está entre os países que mais investiram 
em educação nos últimos anos, informação que faz parte da publicação Education at a Glance 2015. Há 
discussões teóricas e empíricas recorrentes que tentam relacionar o impacto da escolaridade média sobre 
a renda agregada de municípios, Estados e para o Brasil. Este é um tema interessante que suscita a busca 
de respostas. Sabe-se que a educação é fator essencial para que haja desenvolvimento socioeconômico, 
sem educação é impossível uma nação almejar desenvolver-se e, no caso das economias mais atrasadas, 
retirar um contingente significativo da sua população do estágio de exclusão social em que se encontra. 
Com base nisso, este artigo busca verificar se os diferentes níveis de escolaridade contribuem igualmente 
para a promoção do crescimento econômico nas regiões brasileiras. A hipótese central da pesquisa é 
demonstrar que existe uma relação de causa e efeito entre escolaridade e renda no País. O modelo estimado 
tem como variável dependente o coeficiente de Gini, que se refere à diferença entre os rendimentos dos 
mais pobres e dos mais ricos; e duas variáveis explicativas, Renda Per Capita e Nível de Escolaridade. 
Para atingir aos objetivos a pesquisa lança mãos dos dados publicados pelo Atlas do Desenvolvimento 
Humano dos Estados do Brasil referentes ao ano 2010 e confirma a hipótese de que existe uma influência 
do nível de escolaridade em relação à distribuição de renda no Brasil.

Palavras Chaves: Desenvolvimento socioeconômico; Educação; Coeficiente de Gini.

Abstract
This study aimed to analyze, through a quantitative panel data, the influence of different educational levels 
in the distribution of income of Brazilians. According to the Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD), Brazil is among the countries that have invested in education in recent years, 
information which is part of the publication Education at a Glance 2015. There are theoretical and 
empirical discussions recurring trying to relate the impact of schooling on average aggregate income 
of municipalities, states and Brazil. This is an interesting topic that raises the search for answers. It is 
known that education is an essential factor so there is socio-economic development without education is 
impossible for a nation aspire to develop and, in the case of the most backward economies, removing a 
significant proportion of their stage of population of social exclusion that is . Based on this, this article 
seeks to verify that the different education levels also contribute to the promotion of economic growth in 



6 7

the regions. The central hypothesis of the research is to demonstrate that there is a relationship of cause 
and effect between education and income in the country The estimated model is dependent variable the 
Gini coefficient, which refers to the difference between the incomes of the poor and the rich.; and two 
explanatory variables, Per Capita Income and Education Level. To achieve the objectives the research 
throws hands of data published by the Atlas of Human Development of the State of Brazil for the year 
2010 and confirms the hypothesis that there is an influence of the educational level in relation to the 
distribution of income in Brazil.
Key Words: Socioeconomic development; Education; Gini coefficient

INTRODUÇÃO1. 

O nível de inserção dos países na economia global é dependente dos índices de crescimento econômico 
e tecnológico, que, por sua vez, dependem dos investimentos em capital humano. O grupo dos chamados 
países emergentes engloba as economias nacionais que estão em franca expansão de seus mercados nos 
últimos anos. O Brasil está inserido nesse grupo por apresentar altos índices de exportação e uma parcela 
crescente no mercado mundial. Apesar disso, não acompanha as principais características que envolvem 
os países em desenvolvimento. Internamente, o país continua a se debater com as desigualdades, com 
baixos investimentos, com insuficiente acumulação de capital humano, dentre outros.

O Brasil, nos últimos anos, deu grandes passos no que diz respeito à universalização educacional no 
nível primário, atingindo praticamente a totalidade das crianças em idade escolar. No entanto, apesar 
dos avanços, ainda há muito a fazer. Além disso, as desigualdades ainda são imensas: enquanto alguns 
municípios exibem indicadores de primeiro mundo, em algumas regiões o país ainda acumula atrasos 
significativos.

O governo brasileiro faz um tratamento das questões econômicas e educacionais como funções distintas. 
No entanto, educação e desenvolvimento estão intrinsecamente associados no que diz respeito à formação 
de profissionais qualificados e, consequentemente, aumento do nível da produção de um país.

Há discussões teóricas e empíricas recorrentes que tentam relacionar o impacto da escolaridade média 
sobre a renda agregada de municípios, Estados e para o Brasil. Este é um tema interessante que suscita a 
busca de respostas. Sabe-se que a educação é fator essencial para que haja desenvolvimento econômico. 
Sem educação é impossível uma nação almejar desenvolver-se e, no caso das economias mais atrasadas, 
retirar um contingente significativo da sua população do estágio de exclusão social em que se encontra. 
Este é um mal de que padecem a maioria das populações dos Estados brasileiros, sobretudo aqueles 
posicionados no Norte e Nordeste, as duas regiões mais carentes do Brasil, como afirma Lemos (2005).

Com base nisso, este artigo busca verificar se os diferentes níveis de escolaridade contribuem igualmente 
para a promoção do crescimento econômico nas regiões brasileiras.
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Este trabalho mostrará por meio de dados quantitativos as relações e seus respectivos resultados entre o 
índice de Gini, - aqui denominada variável dependente -, e os níveis de escolaridade (nível fundamental, 
nível médio e nível superior) e a renda per capita, aqui denominados como variáveis explicativas. Mas 
também, será demonstrado se haverá os problemas de multicolinearidade e heteroscedasticidade no 
modelo. 

REFERENCIAL TEÓRICO2. 

Distribuição de Renda2.1. 

A distribuição de renda é tema bastante discutido, principalmente em países em desenvolvimento. 
Em comparações internacionais, os países sul-americanos destacam-se pela elevada desigualdade da 
distribuição da renda.

O Brasil ocupa uma posição extremamente desfavorável no conjunto dos países quanto à distribuição de 
renda, sendo interesse de muitos estudos identificar os fatores determinantes da concentração de renda 
no país.

O coeficiente de Gini é uma medida comumente utilizada para calcular a concentração da distribuição 
da renda, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, 
o índice de Gini varia de “0 a 1”, onde o zero corresponde a completa igualdade de renda, ou seja, todos 
têm a mesma renda e 1 que corresponde à completa desigualdade, isto é, uma só pessoa detém toda 
riqueza, e as demais nada tem.

O índice de Gini no Brasil, apesar de ter apresentado tímidas melhoras nos últimos anos, em 2008 foi de 
0,55, indicando que o país ainda encontra-se como uma das nações mais desiguais do mundo quanto à 
distribuição de renda.

Ferreira (2000) destaca que, em termos genéricos, as causas de uma distribuição desigual de renda devem 
pertencer a diferentes grupos conceitualmente distintos de fatores, que interagem em três perspectivas: 
mercados e instituições de educação, mercado de trabalho e formação do domicílio.

Quando se consideram as características da desigualdade de renda no Brasil, são acrescidos às explicações 
tradicionais elementos que procuram contemplar as especificidades da desigualdade de renda no país. 
Dessa forma, a partir dos primeiros estudos empíricos nas décadas de 60 e 70 até recentemente, quando 
a temática sobre distribuição de renda e pobreza retornou com grande espaço na agenda de pesquisa, 
as evidências apontam que essas explicações precisam ser levadas em conta, para se poder auferir os 
fatores determinantes da desigualdade de renda no Brasil (DINIZ e ARRAES, 2010).
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Desigualdade Social 2.2. 

A má distribuição de renda é uma marca registrada da sociedade brasileira. Dados históricos mostram 
que o índice de Gini do Brasil mantém estável e garantindo a posição do Brasil entre as sociedades mais 
desiguais do planeta. Apesar de ter apresentado uma pequena queda nos últimos anos, dados do IPEA 
mostram que em 2005 o índice de Gini era de 0,57. Comparando com a América Latina, é o país que 
lidera em termos de desigualdade. 

Segunda Ferreira (2000), a evolução temporal da desigualdade brasileira mostra o cenário propício que 
essa situação se desenvolveu. Retrocedendo ao período colonial, observa-se que a  economia baseou-se 
em dois pilares: concentração da propriedade fundiária e elevada mão de obra escrava importada. Nas 
décadas de 1960 e 1970, o índice de Gini obteve considerável crescimento até os anos de 1980 quando 
se apresentou estável, voltando a piorar atingindo seu pico (0,62) em 1989, com o fracasso do Plano 
Cruzado. A partir de 1992, há uma redução na desigualdade, devido à estabilização da economia com 
o Plano Real, permanecendo em um patamar ao nível do início da década anterior, no entanto, muito 
elevado em comparação com os demais países. 

A pobreza é um dos piores males de uma economia. E a maneira de eliminá-la é através do crescimento 
econômico. Conforme Ferreira (2000), a maioria dos economistas sugere uma relação causal negativa 
entre desigualdade e crescimento econômico. 

Embora tenha havido diversos debates sobre os fatores da desigualdade no Brasil, vários estudos 
corroboram a afirmação de que a distribuição de renda depende do entrelaçamento da educação e das 
políticas públicas sobre as funções do mercado de trabalho. Vale ressaltar, que as diferenças educacionais 
são as que apresentam maior poder explicativo, sendo determinante da renda familiar per capita do 
brasileiro (VIEIRA et al., 2007). 

Escolaridade 2.3. 

Esse trabalho trata do desenvolvimento através do ensino educacional, o qual constantemente não é dado 
muita ênfase como fontes de crescimento. 

Jones (2000) destaca que o crescimento econômico é tido como a quantidade de trabalho e de capital 
disponível em um determinado país ou região supondo os recursos naturais como dados (fixos) 
incorporando também um componente chamado taxa de progresso tecnológico.

De acordo com Vasconcellos (2000), o capital humano é o valor do ganho de renda potencial incorporado 
nos indivíduos, incluindo a habilidade inerente à pessoa e o talento, assim como a educação e as 



8 9

habilidades adquiridas.

De acordo com Vieira et al (2007), o trabalhador médio em países industrializados, em geral, é muito 
mais produtivo do que o trabalhador médio em países em desenvolvimento, em virtude daquele possuir 
mais qualificação que esse. Nesse sentido, constata-se que o capital humano é adquirido por meio da 
educação formal e do treinamento informal e pela experiência na profissão. No entanto, o problema para 
os países em desenvolvimento consiste na dificuldade de acumular capital humano, dado os baixos níveis 
de renda. Pois o que sobra da renda, após a provisão da subsistência, não permite investir adequadamente 
em educação. 

Nos países pobres, as famílias têm que fazer a dura escolha entre deixar a criança na escola ou inseri-la 
no mercado de trabalho precocemente, a fim de ajudar no sustento da casa. Além disso, o governo desses 
países, na maioria das vezes, possui escassos recursos para aplicação na área educacional, com o intuito 
de oferecer ensino público e de qualidade para a maior parte da população. Outro fato ligado à educação, 
diz respeito ao seu efeito ser sentido somente a médio e longo prazo, ou seja, para que se eleve o nível de 
educação e qualificação de um país demanda um tempo relativamente longo (VIEIRA et al, 2007). 

Portanto, os países não podem mudar de nível de renda para outro mais alto abruptamente. O crescimento 
está limitado ao tempo que os fatores de produção exigem para se acumularem: por sua vez, a educação 
é um fator de crescimento lento, mas é também um dos mais poderosos para se atingir níveis de melhor 
qualidade de vida (bem-estar) para a população.

METODOLOGIA 3. 
Dados 3.1. 

Com o objetivo de analisar se existe ou não influência do nível de escolaridade em na formação da 
distribuição de renda no Brasil, dado pelo índice de Gini, utilizou-se a regressão múltipla, com 
determinadas variáveis para identificar tal influência. 

Os dados utilizados neste estudo foram coletados no Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, usando 
como base o censo do ano 2010. Foram analisadas as 26 unidades federativas e o Distrito Federal.   Para 
responder à hipótese inicial, as análises se dividiram de acordo com os principais níveis de escolaridade, 
sendo os dados analisados paralelamente entre: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. 

Num primeiro momento, foram selecionadas as variáveis: nível de escolaridade, porcentagem de 
ocupados por nível de escolaridade e renda per capita. No entanto, o modelo não se mostrou consistente 
e foram alteradas. 
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A variável dependente do estudo, o índice de Gini, mede o grau de desigualdade existente na distribuição 
de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Com relação às variáveis explicativas selecionadas 
temos: 

Renda per capita: Em economia, PIB per capita é o indicador que tem sido convencionalmente utilizado 
para medir o grau de desenvolvimento de um país, obtido a partir da divisão do fluxo de produção anual 
pelo total da população. 
Escolaridade: Foram selecionados os dados por nível de escolaridade: Fundamental, Médio e 
Superior. 
 
3. 2. O modelo de regressão linear múltipla

Os dados foram utilizados na estimação de um modelo na forma linear, no qual o índice de Gini é 
função das variáveis renda per capita e nível de escolaridade. Para tanto, foram estabelecidos 3 modelos 
para comparação, contendo em cada um deles, um nível de escolaridade específico para comparação 
posterior. Abaixo, o modelo especificado a partir dessas variáveis:

Coeficiente de Gini = β0 + β1renda per capita + β2 nível fundamental + u
Coeficiente de Gini = β0 + β1renda per capita + β2 nível médio + u

Coeficiente de Gini = β0 + β1renda per capita + β2 nível superior + u
 

Estimou-se o modelo, com a realização de diversos testes, cujos resultados obtidos serão 
interpretados e discutidos na próxima seção. Para a estimação do modelo e realização de tais testes, foi 
usado o programa estatístico StataSE/10.

RESULTADOS E DISCUSSÕES4. 

A saída de regressão seguinte mostra os resultados obtidos a partir do modelo de regressão especificado 
anteriormente.

       _cons     . 0721382    . 082618     0 . 87    0 . 392    - . 0987701    . 2430465
lnEnsFundC~p     . 0802495   . 0542845     1 . 48    0 . 153    - . 0320465    . 1925456
lnrendapcita    - . 0893212   . 0293755    - 3 . 04    0 . 006    - . 1500891   - . 0285534
lnGini�_1991     . 5755298   . 1358234     4 . 24    0 . 000     . 2945577    . 8565019
                                                                              
lnindicede~i        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    . 064479591    26   . 002479984           Root MSE      =  . 02605
                                                       Adj R-squared =  0 . 7264
    Residual    . 015604351    23    . 00067845           R-squared     =  0 . 7580
       Model     . 04887524     3   . 016291747           Prob > F      =  0 . 0000
                                                       F(  3,    23) =   24 . 01
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      27

. reg lnindicedegini lnGini�_1991 lnrendapcita lnEnsFundComp
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       _cons     . 1636186   . 0723177     2 . 26    0 . 033      . 014018    . 3132191
lnEnsMedComp     . 1170925   . 0469053     2 . 50    0 . 020     . 0200616    . 2141234
lnrendapcita    - . 1179309   . 0298845    - 3 . 95    0 . 001    - . 1797516   - . 0561101
lnGini�_1991     . 5493307   . 1253999     4 . 38    0 . 000     . 2899212    . 8087401
                                                                              
lnindicede~i        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    . 064479591    26   . 002479984           Root MSE      =  . 02418
                                                       Adj R-squared =  0 . 7643
    Residual    . 013444321    23   . 000584536           R-squared     =  0 . 7915
       Model     . 05103527     3   . 017011757           Prob > F      =  0 . 0000
                                                       F(  3,    23) =   29 . 10
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      27

. reg lnindicedegini lnGini�_1991 lnrendapcita lnEnsMedComp

       _cons      . 262328      . 1374     1 . 91    0 . 069    - . 0219057    . 5465616
lnEnsSupComp     . 0327075   . 0263864     1 . 24    0 . 228     - . 021877     . 087292
lnrendapcita    - . 0884015   . 0330473    - 2 . 67    0 . 014    - . 1567651   - . 0200379
lnGini�_1991     . 4942795   . 1452346     3 . 40    0 . 002     . 1938388    . 7947201
                                                                              
lnindicede~i        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    . 064479591    26   . 002479984           Root MSE      =  . 02639
                                                       Adj R-squared =  0 . 7192
    Residual    . 016017035    23   . 000696393           R-squared     =  0 . 7516
       Model    . 048462556     3   . 016154185           Prob > F      =  0 . 0000
                                                       F(  3,    23) =   23 . 20
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      27

. reg lnindicedegini lnGini�_1991 lnrendapcita lnEnsSupComp

Na análise do modelo referente ao nível de escolaridade Ensino Fundamental, temos que o índice de Gini 
apresentou o valor 0,57. Já no Ensino Médio, apresentou o valor 0,54, e, no Ensino Superior o valor de 
0,49. Considerando o significado do índice, observamos que um índice mais satisfatório, mais aproximado 
de zero, é verificado no Ensino Superior se comparado com os demais níveis de escolaridade. 

4.1. Testes 
Multicolinearidade

Um dos problemas comuns que podem acontecer com o modelo refere-se à  multicolinearidade. Esta 
verificação pode ser feita por meio dos valores calculados do VIF (indicador de multicolinearidade). 

A multicolinearidade acontece quando as variáveis explicativas apresentam uma forte correlação 
linear. Para Cunha (2008), a multicolinearidade refere-se à correlação entre duas variáveis explicativas, 
envolvendo ou entre uma delas e as demais, incluídas na equação de um modelo.

Logo, esta alta correlação aumenta a variância das estimativas e, consequentemente os erros-padrão, 
favorecendo a aceitação da hipótese nula, pois a estatística t não é significativa. 

    Mean VIF        4 . 2 9
                                    
lnGini�_1991        1 . 5 6     0 . 6 4 2 1 0 2
lnEnsFundC~p        5 . 5 6     0 . 1 7 9 8 8 2
lnrendapcita        5 . 7 7     0 . 1 7 3 4 5 8
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif
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    Mean VIF        4 . 93
                                    
lnGini�_1991        1 . 54     0 . 649011
lnEnsMedComp        6 . 33     0 . 158018
lnrendapcita        6 . 93     0 . 144400
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

    Mean VIF        4 . 79
                                    
lnGini�_1991        1 . 73     0 . 576434
lnEnsSupComp        5 . 53     0 . 180835
lnrendapcita        7 . 11     0 . 140679
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

Para análise, se o valor do VIF for maior que 10, existe a multicolienaridade. Neste modelo, observa-se 
não apresentar o problema da multicolinearidade, visto que os valores apresentados pelo VIF, em todos 
os níveis de escolaridade foi inferior a 10. 

Heteroscedasticidade
Além da multicolinearidade, verificou-se também a existência ou não do problema da heteroscedasticidade, 
que ocorre quando a variância residual não é constante para todas as observações. A literatura apresenta 
diversos testes para esta verificação; neste artigo faremos uso do teste de White, conforme apresentado 
a seguir: 

                                                   
               Total        2 3 . 5 4      1 3     0 . 0 3 5 6
                                                   
            Kurtosis         0 . 0 0       1     0 . 9 5 5 2
            Skewness         4 . 4 5       3     0 . 2 1 6 5
  Heteroskedasticity        1 9 . 0 8       9     0 . 0 2 4 5
                                                   
              Source         chi2     df      p
                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0 . 0 2 4 5
         chi2( 9)      =     1 9 . 0 8

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity
White's test for Ho: homoskedasticity

. estat imtest, white
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               Total         6 . 5 6      1 3     0 . 9 2 3 2
                                                   
            Kurtosis         0 . 1 4       1     0 . 7 0 7 9
            Skewness         1 . 5 1       3     0 . 6 8 0 4
  Heteroskedasticity         4 . 9 1       9     0 . 8 4 1 7
                                                   
              Source         chi2     df      p
                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0 . 8 4 1 7
         chi2( 9)      =      4 . 9 1

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity
White's test for Ho: homoskedasticity

. estat imtest, white

                                                   
               Total        2 0 . 9 3      1 3     0 . 0 7 4 3
                                                   
            Kurtosis         0 . 0 4       1     0 . 8 3 8 4
            Skewness         8 . 7 7       3     0 . 0 3 2 5
  Heteroskedasticity        1 2 . 1 2       9     0 . 2 0 6 7
                                                   
              Source         chi2     df      p
                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0 . 2 0 6 7
         chi2( 9)      =     1 2 . 1 2

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity
White's test for Ho: homoskedasticity

. estat imtest, white

A tabela do Teste de White apresenta a hipótese nula (H0) para homoscedasticidade e a hipótese alternativa 
(H1) para heteroscedasticidade. Através deste teste, pode-se perceber que o modelo não apresenta o 
problema heteroscedástico, pois não rejeita a hípotese nula de homoscedasticidade, ao nível  de 5% de 
significância.

Temos que os valores de prob Chi2 abaixo de 0,05 rejeita-se H0; e há heteroscedasticidade. Nos testes 
acima, os valores foram: 0,0245; 0,8714 e 0,2067, para ensino fundamental, ensino médio e ensino 
superior respectivamente, valores estes bem acima de 0,05. Portanto, não se rejeita H0: o modelo é 
homoscedástico.

5. CONCLUSÃO
 
Após análise do modelo de regressão, conclui-se que as variáveis utilizadas na regressão interferem na 
variável permanente, coeficiente de Gini. No entanto, ao se comparar os níveis de escolaridade, podemos 
observar uma discreta variação entre os modelos analisados.  No que se refere aos dados em cada nível 
de escolaridade, ao se considerar o valor do índice de Gini, constata-se um maior distanciamento do 
valor referente ao nível superior em relação aos demais níveis. 
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O modelo de regressão deste artigo não apresentou nenhum problema relacionado à multicolinearidade 
e heteroscedasticidade. Portanto, apresenta-se como um modelo consistente. Entretanto, para estudos 
futuros, sugere-se a inclusão de outras variáveis, visando um melhor entendimento dos fatores que 
explicam a influência da escolaridade na distribuição de renda dos brasileiros. 

Diante deste estudo, verifica-se que ainda se fazem necessários diversos estudos sobre a influência 
da escolaridade na distribuição de renda no Brasil. Os resultados deste estudo não são conclusivos, 
mas dão indícios de que a distribuição de renda sofre influência da escolaridade, podendo interferir de 
maneira positiva na busca pelo desenvolvimento dos brasileiros, incentivo aos fatores que determinam e 
melhoram a qualidade de vida, na busca cada vez maior por uma igualdade na distribuição de renda. 
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