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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar qual foi a contribuição da demografia no 

crescimento da renda per capita no Brasil entre 1970 e 2010. A literatura chama 

de primeiro dividendo demográfico o período onde a taxa de crescimento de 

produtores efetivos é superior à taxa de crescimento de consumidores efetivos, 

provocado por um período com queda da taxa de fecundidade. Este período onde 

a taxa de crescimento de pessoas potencialmente ativas é superior à taxa de 

crescimento da população como um todo abre uma janela de oportunidade, 

colaborando tanto para o acumulo de capital físico como o acumulo de capital 

humano. No entanto, a literatura mostra que existem fatores que contribuem 

negativamente para o dividendo, como instituições ao falharem na promoção de 

políticas públicas, por exemplo. Mudanças na taxa de crescimento de 

trabalhadores têm um impacto na economia no longo prazo, impactando a 

acumulação de capital por trabalhador e a renda per capita de estado 

estacionário. Assim, neste trabalho estimaremos o primeiro dividendo 

demográfico, faremos a contabilidade do crescimento para saber qual foi a 

contribuição do capital por trabalhador, capital humano e produtividade no 

crescimento da renda por trabalhador e, por fim, a contabilidade conjunta da 

economia e da demografia no crescimento do produto brasileiro entre 1970 e 

2010. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: dividendo demográfico, crescimento econômico e contabilidade 
do crescimento. 
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ABSTRACT 

 

The target of this dissertation is to analyze the demographic contribution to 

Brazilian economic growth since 1970 to 2010. In demographic literature, 

demographic dividend occurs when the growth rate of effective producers is higher 

than the growth rate of effective consumers, as a consequence of decline in 

fertility rate. Then the period when potential working-age people growth higher 

than population as a whole create a windows of opportunity for accumulation of 

physical and human capital. Nevertheless the literature of demographic dividend 

shows that bad institutions could have contributed negatively to demographic 

dividend, for example. Change in the growth rate of worked people has an 

economic impact in the long run, changing the capital deepening path and steady 

state income per capita. In this paper, we will present the estimates of first 

demographic dividend, the growth accounting based on the contribution of capital 

per worker, human capital and productivity in the growth rate of per capita income 

and, finally, economic account and demographic account together for Brazilian 

output since 1970 to 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: demographic dividend, economic growth and growth accounting
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1 INTRODUÇÃO 

A transição demográfica caracteriza-se como um dos tópicos de fronteira na teoria 

de crescimento econômico. Alguns modelos, tais como o modelo de crescimento 

de Solow-Swan, consideram a população como exógena permitindo, apenas, 

análises de dinâmica comparativa. Portanto, grande parte dos modelos 

estabelecidos em artigos clássicos, assim como manuais consolidados, são 

aplicáveis para apenas um período específico no tempo, como define Galor, 

“Exogenous growth models (e.g. Solow 1956) that have focused 
primarily on the role of factor accumulation in the growth process, as 
well as endogenous growth models (e.g., Romer 1990, Grossman 
and Helpman 1991, and Aghion and Howitt 1992) that have devoted 
their attention to the role of endogenous technological progress in 
the process of development, were designed to capture the main 
characteristics of the Modern Growth Regime. These models, 
however, are inconsistent with the pattern of development that had 
characterized economies over most of human existence. They do 
not account for Malthusian epoch the economic factors that brought 
about the take-off from the Malthusian regime into the Post-
Malthusian Regime, and the forces that brought about the 
demographic transition and ultimately the state of sustained 
economic growth”. (Galor, 2005, p.44). 1 

Em um modelo de crescimento unificado, como Galor e Weil (2000), verificam-se 

três períodos (ou regimes) e as interações que levariam a decolagem de um 

estado para outro. O primeiro regime é denominado período Malthusiano, vigente 

                                            
1 Modelos de crescimento exógenos (por exemplo, Solow 1956) que têm focado 
principalmente no papel de fatores de acumulação no processo de crescimento, assim 
como modelos de crescimento endógeno (por exemplo, Romer 1990, Grossman e 
Helpman (1991), e Aghion e Howitt (1992) que voltaram sua atenção para o papel do 
progresso tecnológico endógeno no processo de desenvolvimento, foram desenvolvidos 
para capturar as principais características do regime de crescimento moderno. Estes 
modelos, no entanto, são incompatíveis com o padrão de desenvolvimento que 
caracterizou economias ao longo da maior parte da existência humana. Eles não levam 
em conta para o período malthusiano os fatores econômicos que conduziram 
à descolagem do regime malthusiano para o regime pós-malthusiano, e as forças 
que conduziram à transição demográfica e ultimamente o estado de crescimento 
económico sustentado. 
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até aproximadamente o ano de 1750 para países desenvolvidos e 1900 para 

países menos desenvolvidos2. Neste regime, a renda per capita flutuava em torno 

de um padrão de subsistência e afetava positivamente o crescimento 

populacional. No período pós-Malthusiano, vigente de 1750 até o ano de 1870, 

aproximadamente, para economias desenvolvidas, e de 1900 até os dias atuais 

para os países menos desenvolvidos (como é o caso de países que compõem a 

África subsaariana), população e renda per capita crescem pari passu, assim 

como o progresso tecnológico acelera a correlação entre crescimento da renda 

per capita afetando o crescimento populacional. O último período, conhecido 

como Moderno Regime de Crescimento (ou estado de crescimento econômico 

sustentado), começou em 1870 aproximadamente em países desenvolvidos e 

permanece até os dias atuais. Neste regime, há a transição demográfica, com a 

queda da taxa de crescimento populacional, mas uma continuidade do 

crescimento da renda per capita. Este processo é um reflexo do aumento na 

demanda por capital humano e um processo de desenvolvimento tecnológico 

acelerado (Galor, 2005). 

As teorias de transição demográfica relacionam aumento na renda, declínio da 

mortalidade, diminuição na diferença salarial entre homens e mulheres (diferença 

de gênero), seguridade social e aumento (ou melhoria) na formação de capital 

humano, que explicariam transição e decolagem. No modelo do Galor e Weil 

(2000), a decolagem é uma resposta à interação entre progresso tecnológico e 

educação. Um progresso tecnológico possibilitaria um relaxamento na restrição 

orçamentária, o que ensejaria em uma possibilidade de a família alocar o 

diferencial de renda na “qualidade” do filho, ou seja, educação que implicaria em 

melhor formação do capital humano. Assim, uma sociedade com uma geração 

melhor educada conduziria a uma melhora nos padrões tecnológicos, o que 

geraria uma interação entre estas variáveis e um processo de crescimento 

econômico.   

                                            
2 Least Developed Countries (LDCs) como definido pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) são os países que apresentam os menores indicadores sócio-econômicos. 
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Em outra perspectiva relacionando população e crescimento econômico, insere-

se o debate do bônus (ou dividendo demográfico). Demógrafos e economistas, 

como expõem Bloom, Canning e Sevilla (2003), abrem um debate em torno do 

crescimento populacional promover, restringir ou ser independente ao 

crescimento econômico. Segundo os autores,  

The utility of this debate has been hampered by its almost exclusive 
focus on population size and growth. Little attention has been paid 
to a critical variable: the age structure of the population (that is, the 
way in which the population is distributed across age groups) and 
how it changes when populations grow (Bloom, Canning, Sevilla, 
2003, p.1).3 

Ainda segundo os autores, cada grupo etário comporta-se de maneira diversa, 

com consequências econômicas distintas. Uma forma de se pensar isto é 

relacionar, ao longo do ciclo de vida de um indivíduo, como se comportam o 

consumo e renda do trabalho. Nos primeiros anos, um indivíduo necessita de 

investimento em saúde e educação (formação do capital humano). Na ausência 

de trabalho infantil, este indivíduo tem um nível de consumo não compatível com 

sua renda (que, pela hipótese, é zero). Este consumo é proporcionado pelos pais, 

que como define Becker e Barro (1986), são altruístas em relação aos seus filhos, 

ou através do setor público. Em uma segunda etapa do ciclo de vida, quando este 

indivíduo torna-se economicamente ativo, o seu nível de renda é maior do que o 

seu consumo, o que lhe proporciona a possibilidade de acumular poupança para 

que, ao chegar à idade de se retirar do mercado de trabalho, aposentando-se, 

possa manter um padrão de consumo que passa a ser maior que o sua renda. 

Indivíduos em idade ativa também pagam impostos que em muitas sociedades 

são utilizados no financiamento do consumo de crianças e idosos (neste último 

caso, em adição à poupança).   

                                            
3 A utilidade deste debate tem sido dificultada basicamente pela exclusividade do foco no 
tamanho da população e no crescimento. Pouca atenção tem sido dada a uma variável 
crítica: a estrutura etária da população (isto é, a maneira na qual a população é 
distribuída através de grupos etários) e como isto muda (estrutura etária) quando a 
população cresce. 
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A relação consumo e renda ao longo do ciclo de vida, pensada através de 

estrutura etária da população, conduz à relação entre dividendo demográfico e 

como este se relaciona com janela de oportunidade para o crescimento. Como 

define Mason e Lee (2006), o dividendo demográfico acontece pelo fato da 

população em idade ativa crescer mais rapidamente do que a o número de 

consumidores, durante uma fase da transição demográfica. Este fato é verificado 

quando a taxa de fecundidade cai, diminuindo o tamanho da família. Mason e Lee 

decompõem este efeito no primeiro dividendo, que é justamente o fato acima 

definido. No entanto, a mesma queda da taxa de fecundidade que provoca um 

aumento da razão de suporte demográfico, no futuro conduzirá a uma baixa nesta 

razão4. Os autores especificam, ainda, um segundo dividendo, típico das fases 

mais adiantadas da transição demográfica. Neste caso, o crescimento relativo dos 

grupos de idade mais velhos, que em geral são os que detêm maior quantidade 

de capital, aumenta a relação capital/ trabalho agregada na economia. Como já 

está consolidado na literatura de crescimento econômico, um aumento da 

poupança (ou da relação poupança/PIB), conduz a um exercício de dinâmica 

comparativa no modelo de Solow com um nível maior de renda per capita no 

estado estacionário 5. 

A relação entre transição demográfica e crescimento econômico que leva em 

consideração a queda da taxa de fecundidade tem várias aplicações aos países 

do sudeste asiático. Em relação a America Latina, Bloom, Canning e Sevilla 

(2003) desenvolvem, 

                                            
4 Mason e Lee (2006) definem o support ratio como sendo a razão entre o número de 
produtores efetivos pelo número de consumidores efetivos. Em um primeiro momento, 
quando cai a taxa de fecundidade, mantendo-se constante o número de trabalhadores 
efetivos, verifica-se um aumento do support ratio (matematicamnte, uma diminuição do 
denominador da razão mantendo constante o numerador). Em um segundo momento, 
verificando o efeito do chamando second dividend, há uma queda do número de 
trabalhadores efetivos. Com uma estabilidade da taxa de fecundidade entre estas duas 
gerações futuras, há uma relação estável entre consumidores destas gerações. Assim, 
verifica-se uma queda do support ratio (matematicamente, uma diminuição do numerador 
mantendo constante o denominador).  
 
5 Para maiores detalhes e formalização matemática, Acemoglu (2009, p.41) 
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Although Latin American demographic changes have been 
favorable for growth since 1970, economic growth has yet to follow 
the East Asian example. So while East Asia shows a GDP per 
capita annual growth rate between 1975 and 1995 of 6.8 percent, 
the growth rate for Latin America over the same period is one-eighth 
of that, at 0.7 percent. Although there has been much debate 
surrounding Latin America’s failure to thrive, there appears to be a 
growing consensus that the heart of the matter concerns policy. 
(BLOOM, CANNING, SEVILLA, 2003, p.57)6 

Mesmo a literatura mostrando uma importante relação entre transição 

demográfica e acumulo de capital humano, este trabalho não quantificará esta 

relação. O objetivo principal deste trabalho será a contribuição direta da 

demografia no crescimento da renda per capita brasileira nas últimas décadas. Os 

exercícios de contabilidade do crescimento focam suas análises na contribuição 

de cada fator produtivo na renda por trabalhador. No entanto, trabalhos em 

demografia econômica que calculam o dividendo demográfico, como Mason 

(2005), Mason e Lee (2006) e Queiroz e Turra (2010), mantém a renda por 

trabalhador constante para avaliar a contribuição do dividendo demográfico na 

renda per capita. Este trabalho tem como objetivo juntar as duas análises em uma 

contabilidade conjunta do crescimento, que leve em consideração o impacto de 

cada fator produtivo e o impacto da estrutura etária no produto per capita. Além 

disto, a contabilidade do crescimento levará em consideração o impacto da taxa 

de crescimento de trabalhadores na acumulação de capital por trabalhador, que 

seria a influência direta do primeiro dividendo demográfico no lado econômico da 

contabilidade do crescimento. 

Dentre os possíveis questionamentos sobre o tema, um muito importante seria se 

o dividendo demográfico proporcionou uma contribuição máxima ou se algum 

fator contribuiu negativamente para o dividendo demográfico. A hipótese 

levantada é que as flutuações econômicas durante as décadas de 80 e 90 

                                            
6 Embora as mudanças demográficas na América Latina tenham sido favoráveis para o 
crescimento desde 1970, o crescimento econômico ainda tem que seguir o exemplo do 
Leste Asiático. Assim, enquanto o Leste Asiático apresenta o crescimento anual do PIB 
per capita entre 1975 e 1995 de 6.8%, a taxa de crescimento da America Latina para o 
mesmo período é equivalente a um oitavo desta, 0.7%. Embora tenha havido muito 
debate em torno do fracasso da America Latina a crescer, parece haver um consenso 
crescente de que o cerne da questão diz respeito à política. 
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impactaram o mercado de trabalho no Brasil e acabou deixando o dividendo 

aquém da sua contribuição máxima. Mas teria o Brasil tido uma contribuição 

demográfica maior se o mercado de trabalho estivesse a pleno emprego durante 

as quatro décadas analisadas? A hipótese é que não. Um mercado de trabalho a 

pleno emprego em um período de transição demográfica aumentaria a 

“depreciação” do capital por trabalhador. Este impacto negativo só não seria 

observado se o aumento da taxa de investimento fosse pari passu com o aumento 

da taxa de crescimento de trabalhadores.  

Outros objetivos deste trabalho estão em analisar como uma decomposição do 

mercado de trabalho em taxa de atividade, taxa de emprego e estrutura etária da 

população pode ser elucidativa para responder as questões levantadas acima.  
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2 METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentadas as bases metodológicas para o 

desenvolvimento deste trabalho. O modelo de Solow é desenvolvido para se 

mostrar tanto as equações de acumulação de capital quanto às condições de 

estado estacionário7. Após apresentado o modelo de Solow, mostra-se a 

contabilidade do crescimento em nível. O capital humano é exposto tanto por uma 

equação de acumulação quanto por um parâmetro calibrado na função de 

produção neoclássica com o retorno de anos de escolaridade na renda. Em 

seguida, dedica-se à construção da série de estoque de capital utilizando como 

referência uma equação a diferença à la Solow com taxa de depreciação 

constante. Tendo mostrado como será calculado cada parâmetro da função de 

produção por trabalhador (capital físico, capital humano e PTF), mostra-se como 

se decompõem o produto por trabalhador como contribuição de cada um destes 

fatores. Nas seções seguintes a demografia é introduzida primeiro decompondo o 

produto per capita como um produto por trabalhador e uma razão de suporte. 

Depois decompondo a razão de suporte como variáveis de mercado de trabalho.  

2.1 Modelo de crescimento neoclássico – Solow  

A estrutura básica do modelo de crescimento neoclássico com poupança exógena 

é um modelo de equilíbrio geral onde indivíduos detêm os insumos e ativos da 

economia e escolhem a fração da renda que consumirão e, consequentemente, a 

fração da renda que pouparão. As firmas contratam insumos (capital e trabalho) e 

utilizam uma função de produção que representa a tecnologia para transformar 

insumos em produtos. As firmas ofertam produtos para indivíduos ou outras 

firmas e o preço é determinado pela interação entre quantidades ofertadas e 

                                            
7 O modelo de Solow poderia ter sido apresentado no capítulo 1. No entanto, como quase 
toda a exposição seguinte faz referência a este modelo, adotou-se como critério começar 
o esboço metodológico por ele. 
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demandadas no mercado (Barro, Sala-i-Martin, 2003). A função de produção é 

definida por: 

                              (1) 

Onde Y(t) representa o produto no período t, K(t) representa o capital físico no 

período t, L(t) a quantidade de trabalhadores no período t e T(t) o estoque de 

conhecimento em t. Em uma economia fechada e sem governo, o produto, Y(t), é 

igual ao consumo, C(t), mais o investimento bruto, I(t). 

                                   (2) 

A equação (2) estabelece uma importante identidade das Contas Nacionais, onde 

renda equivale ao dispêndio. Entretanto, outra identidade contábil pode ser 

derivada da equação (2). Define-se poupança em t, S(t), como sendo a diferença 

entre a renda e o consumo em t. Logo, 

                               (3) 

Como mencionado na exposição do modelo de Solow, indivíduos escolhem a 

fração da renda que consumirão e a fração da renda que pouparão. Define-se 

 a proporção da renda poupada,  

                                  (4) 

Por fim, a equação que define a acumulação de capital relaciona o investimento 

líquido da depreciação. Define-se  como a taxa de depreciação do 

estoque de capital entre dois períodos, tem-se: 

                                 (5) 
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Onde . Define-se a função de produção do tipo Cobb-Douglas em sua 

forma simplificada, sem progresso técnico aumentador de tecnologia e sem 
capital humano8.  

                        (6) 

A equação definida acima, (6), respeita algumas propriedades importantes, como 

as condições de Inada, rendimentos constantes de escala, entre outras 

propriedades importantes para se ter equilíbrio em estado estacionário e este 

equilíbrio ser único9. 

Para se definir o equilíbrio, necessita-se fazer algumas modificações em termos 

das equações definidas previamente. No modelo de Solow, assim como os 

modelos neoclássicos de crescimento posteriores a este, avalia-se a economia 

em termos de suas variáveis por trabalhadores, ou por trabalhadores efetivos 

caso haja progresso técnico. Assim, define-se  o produto por 

trabalhador da economia,  o capital por trabalhador na 

economia. Modificações são feitas para se chegar à equação que define a 

trajetória de acumulação de capital por trabalhador, produto por trabalhador e o 

equilíbrio em estado estacionário. 

                                            
8 Algumas considerações são importantes fazer neste ponto. Em outros momentos do 
trabalho, serão empregadas modificações da Cobb-Douglas. No entanto, o exercício de 
demonstração para se chegar à equação diferencial, ou equação à diferença no caso 
discreto, é parecido com o caso simplificado do modelo de Solow apresentado aqui. Para 
as muitas modificações do modelo de Solow, a referência é Acemoglu (2009). 
 
9 As condições de Inada postulam que: 
 

 

 
 
Rendimentos constantes de escala estão associados pelo fato de a função definida em 
(6) ser homogênea de grau 1. Isto também gera outra implicação para a função, que é 
válido o teorema de Euler, ou seja, a função em questão pode ser expressa em: 
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Sendo  a taxa de crescimento populacional, que é mantida constante para 

todo o período na economia. O ponto acima da variável representa a derivada em 

relação ao tempo. Fazendo manipulações algébricas e substituindo em (5), 

chega-se na equação de acumulação de capital por trabalhador. 

                                 (7) 

 . Portanto, tem-se a equação diferencial 

que desenha a trajetória da renda por trabalhador ao longo do tempo como 

função da equação (7). 

                                  (8) 

O estado estacionário é definido como o equilíbrio dado por (7) quando o capital 

por trabalhador para de variar ao longo do tempo, ou seja, . Logo, impondo 

esta condição à equação (7), chega-se a condição de equilíbrio em estado 

estacionário. 

                                  (9) 

Assim, o modelo de Solow é apresentado de forma simplificada acima para expor 

suas equações de acumulação de capital por trabalhador e renda por trabalhador. 

Este modelo, apesar de ser o primeiro modelo neoclássico de crescimento, 

apresenta muitas intuições econômicas que serão citadas ao longo deste 
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trabalho. Modificações do modelo também serão apresentadas ao longo desta 

dissertação10.   

Ao introduzir o progresso técnico e capital humano na função de produção do tipo 

Cobb-Douglas, a função assume a seguinte fórmula: 

                     (10) 

Dividindo ambos os lados por , aplicando o log-natural e diferenciando em 

relação ao tempo, tem-se 

 

                          (8’) 

Em estado estacionário, como definido previamente, a taxa de variação do capital 

por trabalhador é zero. Mais adiante, veremos também que o capital humano 

acumula-se até atingir seu estado estacionário, ou seja, . Aplicando os 

conceitos de estado estacionário para capital físico e capital humano na equação 

anterior, tem-se que em equilíbrio de longo prazo a renda por trabalhador cresce 

à taxa do progresso técnico. 

                                            
10 Existe uma contribuição ao modelo de Solow que é a regra de ouro, ou Golden Rule, 
desenvolvida por Edmund Phelps e que assume um processo de maximização do 
consumo entre as gerações. Segundo a regra de ouro, o consumo é maximizado quando 
a produtividade marginal do capital por trabalhador iguala a taxa de depreciação mais o 
crescimento populacional: 
 

 
 
A regra de ouro para a maximização do consumo é usualmente utilizada em modelos 
com transferências entre gerações. Para uma exposição detalhada, Barro e Sala-i-Martin 
(2003).  
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                                       (8’’) 

2.2 Contabilidade do crescimento e contabilidade de nível 

Com a finalidade de se capturar algumas informações na contabilidade do 

crescimento, este trabalho estimará as contribuições dos fatores de produção em 

seu nível agregado, ou em termos per capita. A proposta de contabilidade do 

crescimento começou com o paper do Robert Solow (1957) e mais recente Robert 

Barro (1991) apresentou um paper teórico com um exercício que revisitava a 

literatura de contabilidade do crescimento 

Utilizando a mesma função de produção do tipo Cobb-Douglas11 do final da Seção 

2.1, temos: 

                       (10) 

Sendo Yt o produto, F( . ) representa a tecnologia, ou função de produção 

neoclássica, Kt é o estoque de capital físico, Lt é  a quantidade de trabalhadores, 

Ht é o capital humano e At é a produtividade total dos fatores (PTF). Todas as 

variáveis são avaliadas no ponto do tempo t discreto. 

Um exercício padrão de contabilidade do crescimento é dividir ambos os lados da 

equação por quantidade de trabalhadores no período t, Lt 

 
                                            
11 A função de produção do tipo Cobb-Douglas é vastamente utilizada nos exercícios de 
contabilidade do crescimento. Em termos teóricos, utiliza-se uma função de produção nos 
modelos de crescimento econômico que atende às condições de Inada (Barro, Sala-i-
Martin, 2003, p 27). 
Segundo Gomes, Pessoa, Veloso, um exercício de contabilidade do crescimento com 
uma função de produção do tipo CES (Constant Elasticity of Substitution) fora feito e os 
resultados foram condizentes com os encontrados utilizando-se uma Cobb-Douglas. 
 



22 

 

Outra abordagem seria  

 

                 (11) 

Nesta abordagem, o produto por trabalhador é função da razão capital por 

produto (K/Y) ao invés de capital por trabalhador (K/L). Segundo Hall, Jones 

(1999), há duas razões para se utilizar a razão capital por produto: 

First, along a balanced growth path, the capital-output ratio is 
proportional to the investment rate, so that this form of the 
decomposition also has a natural interpretation. Second, consider a 
country that experiences an exogenous increase in productivity. 
Therefore, some of the increase in output that is fundamentally due 
to the increase in productivity would be attributed to capital 
accumulation in a framework based on the capital-labor ratio (Hall, 
Jones, 1999, p.88)12. 

 

A PTF (Produtividade Total dos Fatores) foi calculada em nível, como feito por 

Hall, Jones (1999) e por Gomes, Pessôa, Veloso (2003). Outros trabalhos 

estimaram de outras maneiras o que seria o resíduo na contabilidade do 

crescimento13. Os trabalhos de Solow (1957) e Barro (1999) calculam a PTF como 

                                            
12 Em primeiro lugar, ao longo de uma trajetória de crescimento equilibrado (trajetória de 
crescimento balanceado), a relação capital-produto é proporcional à taxa de investimento, 
de modo que esta forma de a decomposição também tem uma interpretação natural. 
Segundo, considere um país que experimenta um aumento exógeno da produtividade. 
Portanto, parte do aumento do produto, que é fundamentalmente devido ao aumento de 
produtividade, seria atribuída à acumulação de capital em uma estrutura com base na 
relação capital-trabalho. 
 
13 O resíduo na contabilidade do crescimento representa tudo o que o capital e o trabalho 
não explicam no crescimento do produto. Solow (1957) propôs um exercício contábil 
onde, sem definir uma função de produção específica, Q = A(t).f(K,L), mas assumindo 
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uma diferença entre a taxa de crescimento do produto e as taxa de crescimento 

dos insumos ponderados pelas suas respectivas participações relativas (do 

capital e do trabalho). Mankiw, Romer e Weil (1992) fazem um exercício 

econométrico ao estimar o logaritmo de uma função Cobb-Douglas com 

parâmetro tecnológico Harrod neutro14. A equação a ser estimada por MQO 

(Mínimos Quadrados Ordinários) assume a forma 

                    (12) 

Onde α é o parâmetro que mede a elasticidade do produto em relação ao capital 

na Cobb-Doublas15, n é a taxa de crescimento populacional, g é a taxa de 

crescimento do progresso técnico e δ é a taxa de depreciação do capital físico. 

Para os autores,  

              (13) 

                                                                                                                                    
que os fatores são remunerados pelas suas respectivas produtividades marginais, o 
teorema de Euler é aplicado e o resultado encontrado por Solow é: 
 

 
 

q = Q/L (produto por trabalhador), k = K/L (capital por trabalhador) e  

(participação relativa do capital). Assim,  ficou conhecido como resíduo de Solow que, 

com dados da economia americana para q, k e wk de 1909 até 1949, calculou-se .  

 
14 Uma função de produção com progresso tecnológico Harrod neutro assume a forma: 

. Com define Barro e Sala-i-Matin (2003), esta forma é chamada de 

progresso tecnológico aumentador de trabalho. 
 
15 Sendo 

 

Logo, α e β representam elasticidades em relação ao capital e ao trabalho 
respectivamente. 
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“The A(0) term reflects not just technology but resource 
endowments, climate, institutions, and so on; it may therefore differ 
across countries” (Mankiw, Romer, Weil, 1992, p. 411)16. 

Assim, no trabalho do Mankiw, Romer e Weil (1992), g é assumido constante e 

igual para todos os países e a (constante da equação) é estimado como resultado 

da constante no modelo de Mínimos Quadrados.  No Trabalho de Hall e Jones 

(1999), a diferença em nível entre países mais ricos e países mais pobres reside 

substancialmente na diferença entre a Produtividade Total dos Fatores destes 

países. Para o presente trabalho, utiliza-se a ideia de cálculo da PTF em nível em 

cada ponto do tempo utilizando-se a equação: 

              (14) 

Como ficará claro adiante, Y/L e k = K/L são dados observados pelas Contas 

Nacionais. O capital humano (H) é calculado como retorno de anos médios de 

estudo da população ocupada, que é observado pelo Censo demográfico. Os 

parâmetros de retorno da escolaridade e α têm seus valores consolidados em 

aplicações de exercícios de crescimento econômico. Assim, At será calculado em 

nível para cada ponto do tempo utilizando-se estes dados observados e 

calibrados17. 

2.3 Capital humano 

A preocupação dos economistas com o capital humano antecede o próprio 

modelo de Solow. No entanto, analisar a contribuição da acumulação de capital 

humano no crescimento do produto teve seus desdobramentos mais recentes. 

                                            
16 O Termo A(0) reflete não apenas a tecnologia, mas as dotações de recursos, o clima, 
as instituições, e assim por diante, que podem diferir de país para país. 
 
17 Gomes, Pessôa e Veloso (2003) realizaram o mesmo exercício de cálculo da PTF em 
nível. No entanto, da PTF, retira-se qual seria a contribuição da fronteira – “tendência 
exponencial à série do produto por trabalhador dos Estados Unidos corrigida pelo 
aumento da escolaridade média da força de trabalho” (Gomes, Pessôa, Veloso, 2003, p. 
402) – e fica-se a PTFD (produtividade total dos fatores descontada). 
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Um artigo seminal que oferece uma abordagem para o capital humano na função 

de produção e seu impacto no produto por trabalhador foi Mankiw, Romer e Weil 

(1992). O modelo parte da função de produção 

                            (15) 

Onde H é o estoque de capital humano. Definem-se sk a fração da renda investida 

em capital físico e sh a fração da renda investida em capital humano. Assim, tem-

se um sistema de equações diferenciais que determinam simultaneamente a 

acumulação de capitais físico e humano até seus respectivos estados 

estacionários: 

 

                         (16) 

Sendo y = Y/AL o produto por trabalhadores efetivos, k = K/AL o estoque de 

capital físico por trabalhadores efetivos e h = H/AL o estoque de capital humano 

por trabalhadores efetivos. Mankiw, Romer e Weil assumem que o capital humano 

se deprecia à mesma taxa do capital físico. Contudo,  determina o processo 

de acumulação de capital físico por trabalhador efetivo até o estado estacionário 

e, da mesma forma,  determina o processo de acumulação de capital humano 

por trabalhador efetivo. No estado estacionário,  

 

  

                          (17) 
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Substituindo os valores ótimos (k*,h*) no logaritmo da Cobb-Douglas e 

organizando a forma funcional, chega-se à equação a ser estimada por MQO que 

separa as contribuições individuais do capital físico e capital humano no produto 

por trabalhador efetivo. 

          18) 

Mankiw, Romer e Weil (1992) utilizam como proxy para a taxa de acumulação de 

capital humano a porcentagem da população em idade ativa (working-age 

population) que está no ensino médio (secondary school).18 

A abordagem com capital humano utilizada por Hall e Jones (1999) considera que 

Lt (trabalhadores no período t) é homogêneo dentro do país e que cada unidade 

de trabalho tem Et anos de estudo (educação). Assim, seguindo os autores, 

capital humano aumentador de trabalho é definido por: 

                            (19) 

Segundo os autores,  

In this specification the function Φ(E) reflects the efficiency of a unit 
of labor with E years of schooling relative to one with no schooling 
(Φ(0) = 0). The derivative Φ(E) is the return to schooling estimated 
in a Mincerian wage regression (Hall, Jones, 1999, p. 87)19 

No artigo de Hall e Jones, a construção da variável de capital humano segue 

Mankiw, Romer e Weil e o trabalho de Klenow e Rodriguez (1997). Um artigo 

mais recente e vastamente utilizado para o cálculo do retorno da educação no 

crescimento econômico é o Bills e Klenow (2000). Os autores partem da seguinte 

função de produção do tipo Cobb-Douglas com retornos constantes de escala 

                                            
18 Para um tratamento matemático refinado de Mankiw, Romer e Weil (1992), com 
apresentação da existência e unicidade do equilíbrio (k*,h*), além da estabilidade do 
equilíbrio do sistema de equações diferenciais, ver (Acemoglu, 2009, p. 85 – 89). 
 
19 Nesta especificação a função Φ (E) reflete a eficiência de uma unidade de trabalho 
com E anos de estudo relativo a uma unidade sem instrução (Φ (0) = 0). A derivada de Φ 
(E) é o retorno da escolaridade estimada em uma regressão Minceriana de salário. 
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                          (20) 

Supondo que todas as coortes vão para a escola da idade 0 até a idade s e 

trabalham da idade s até T. Assim, define-se H(t) como sendo o estoque de 

capital humano 

                          (21) 

Sendo L(a,t) o número de trabalhadores na coorte  no tempo t e  é o nível 

de capital humano. O estoque de capital humano individual é dado por 

                      (22) 

Seguindo as definições de Bills e Klenow (2000), o parâmetro Φ ≥ 0 captura a 

influência do capital humano dos professores, sendo as coortes com n anos ou 

mais sendo considerados professores. A parte exponencial de  incorpora 

tanto os anos de escolaridade dos trabalhadores (s) quanto a experiência dos 

mesmos (a-s). Têm-se ainda f’(s) > 0 e g’(a-s) > 0 os ganhos percentuais em 

capital humano para cada ano. 

A estimativa do impacto da educação no crescimento segue uma calibração da 

função de produção para o capital humano. A equação fundamental que definirá o 

estoque de capital humano tendo como variável fundamental anos de 

escolaridade é definida por 

                                  (23) 

As primeira e segunda derivadas de f(s) em relação a s são dadas por  
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Segundo os autores,  

“We entertain ψ > 0 because diminishing Mincerian returns to 
schooling appear to exist when we compare micro-Mincer estimates 
across countries. To estimate ψ in (equation f(s), we exploit the fact 
that estimated Mincerian returns to education,..., equals  

” Bills e Klenow (2000).20 

Para cada valor de ψ, Bills e Klenow estabelecem o valor de θ tal que a média de 

 iguala a média do retorno Minceriano calculado por Psacharopoulos21, que 

foi 0.099. A calibração atinge este objetivo quando ψ = 0.58 e θ = 0.32. 

Um estudo que realiza a contabilidade do crescimento para o Brasil e estima a 

contribuição do capital humano é Gomes, Pessôa e Veloso (2003). A função de 

produção utilizada é uma Cobb-Douglas homogênea de grau 1 com tecnologia 

Hicks-neutra22. Para os autores,  é estimado com base em Bills e Klenow 

(2000) tal que, 

                              (24) 

                                            
20 "Nós cogitamos ψ> 0 porque rendimentos marginais decrescentes (Mincerianos) do 
retorno da escolaridade aparecem quando comparamos as estimativas (micro-Mincer) 
entre países. Para estimar ψ (na equação f (s)), exploramos o fato de que a estimada 

retornos Mincerianos à escolaridade, ..., é igual a . 

 
21 Psacharopoulos, George. Returns to Investment in Education: A Global Update. World 
Development, September 1994, 22(9), p. 1325 – 43. 
 
22  

Sendo  a parte da produtividade total dos fatores que representa a fronteira 

tecnológica.  
 



29 

 

Sendo hit os anos médios de escolaridade da População Economicamente Ativa 

(PEA) e  tal que 

                    (25) 

Assim como Gomes, Pessôa e Veloso (2003), este trabalho utilizará a função 

 para o cálculo do capital humano. No entanto,  representará a média de 

anos de estudo de um grupo de pessoas i ocupadas no ano t calculadas pelos 

dados dos Censos demográficos. Os parâmetros  serão utilizados com os 

valores calibrados por Bills e Klenow (2000) 

2.4 Estoque de capital 

O estoque de capital para a economia brasileira entre 1970 e 2008 é 

disponibilizado pelo Ipeadata com base nas estimativas de Morandi e Reis 

(2004)23. Esta estimativa do estoque de capital segue o método do estoque 

perpétuo. Segundo os autores, seja  o estoque bruto de capital fixo do ativo 

i no período t e  o investimento bruto do ativo i no período t, 

                                     (26) 

Ou seja, o estoque bruto de capital fixo (EBCF) do ativo i no período t é definido 

como a soma do investimento bruto (IB) realizado em um período igual ao da vida 

útil estimada, θ, do ativo i (Morandi, Reis, 2004). O estoque líquido de capital fixo 

 é definido como  

                          (27) 

                                            
23 No artigo, Morandi e Reis calculam o estoque de capital para o Brasil entre 1950 e 
2002. No site do Ipeadata, encontra-se uma atualização dos dados até 2008.  
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Sendo  a taxa de depreciação do ativo i no período j. Ainda segundo Morandi e 

Reis, a depreciação, ou o consumo de capital, pode ser calculado pela diferença 

entre o investimento bruto e o investimento líquido: 

 

O valor médio da depreciação como percentual do estoque líquido de capital total, 

para o período 1950 – 2000, é de 3,7% com base nos dados e cálculos dos 

autores. Outros valores importantes para a construção do estoque de capital é a 

sua relação com o produto em cada ponto do tempo. Os valores para o Brasil são 

apresentados abaixo 

TABELA 1 - Relação capital-produto entre 1950 e 1994 

 
1950 1973 1980 1994 

Brasil (IPEA) 1,8 2,1 2,5 3,1 

BRASIL (Hofman) 1,4 1,9 2,4 3,3 

Fonte: Morandi, Reis (2004) 

O estoque de capital para o Brasil que será utilizado nesta dissertação segue o 

trabalho de Morandi e Reis (2004) que se encontra atualizado até 2008 no 

Ipeadata. Com base nestes dados, calcula-se a relação capital produto para 1970 

e a taxa de depreciação do capital. A taxa de investimento é calculada 

diretamente das contas nacionais utilizando dados disponíveis da Formação Bruta 

de Capital Fixo (FBCF) e o PIB. A construção do estoque de capital segue 

equação24 

                                            
24 Gomes, Pessôa e Veloso (2003) seguem a mesma equação, do método do inventário 
perpétuo. Os autores utilizam a relação capital-produto em 1950, disponibilizada por 
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                                     (28) 

Esta equação está relacionada com a equação diferencial de acumulação de 

capital no modelo de Solow, (5)25. A taxa de depreciação foi calculada tendo como 

base a equação utilizada por Morandi e Reis, ou seja, 

. O  é disponibilizado pelo Ipeadata e é 

constituído de máquinas e equipamentos e construção. O  foi utilizado do 

SCN26. Como o estoque líquido de capital agrega apenas dois subgrupos, 

máquinas e equipamentos e construção, utilizou-se apenas a parcela da formação 

bruta de capital fixo referente a maquinas e equipamentos e construção27. O 

deflator implícito do capital fixo disponibilizado pelo IBGE foi utilizado para ajustar 

a série  para o ano-base de 2000.  

A taxa média de depreciação entre 1970 e 2008 para o Brasil, com base nos 

dados e na metodologia acima citados, foi de 4,49% com um desvio-padrão de 

0,0020 (0,20%). Outros autores calibram uma taxa de depreciação diferente para 

                                                                                                                                    
Morandi e Reis (2003) e uma taxa de depreciação do capital de 3,5% ao ano para 
construir a série de estoque de capital. 
 
25 Com define Acemoglu em um modelo de Solow com tempo discreto, “recall that 
K depreciates exponentially at the rate δ, so the law of motion of the capital stock 
is given by 
 

 
Where  is the investment at time t” (Acemoglu, 2009, p. 34). 

 
26 Sistema de Contas Nacionais. No Brasil, o órgão responsável pelo cálculo e 
disseminação de informações e dados é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
 
27 Em 1970, maquinas e equipamentos e construção representavam 98,88% da FBCF. 
Em 2000, representava 96,67% da FBCF. Entre 1970 e 2008, a média equivale a 96,14. 
Deste valor, 63,42% é a parcela da construção na FBCF e 32,72% é a parcela de 
máquinas e equipamentos na FBCF. 
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a economia brasileira em modelos de crescimento econômico28. Com a utilização 

da taxa de depreciação de 4,49% e a relação do estoque de capital dividido pelo 

produto de1970, disponível no Ipeadata e ajustada para o mesmo ano de 

referência, pode-se reconstruir a série de estoque líquido de capital para a 

economia brasileira29. 

GRÁFICO 1 – Estoque de Capital estimado para o Brasil: 1970 - 2010 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor; Morandi, Reis (2004) e Ipedata. 
Observação: Relação capital-produto em 1970 = 1,84.  

No Anexo B, seção B.1, encontram-se gráficos auxiliares para se mostrar a 

construção da série de estoque de capital para o Brasil. Ao construir a série, 

adotou-se o um valor inicial e utilizou-se a equação (28) com uma taxa de 

depreciação constante ao longo do tempo. Obviamente, uma taxa de depreciação 

constante subestima a estimativa em um determinado momento e superestima 

em outro. Para tanto, calibrou-se uma nova taxa de depreciação de 4,20% e 

construiu-se uma nova série de estoque de capital com a finalidade de se ter uma 

maior robustez na contabilidade deste fator de produção. 

                                            
28 Como exposto de forma prévia, no artigo, Morandi e Reis (2004) encontra-se uma taxa 
de depreciação de 3,7% para o período 1950 – 2002. Gomes, Pessôa e Veloso (2003) 
calibram uma taxa de depreciação de 3,5% ao ano.  
 
29 No Anexo B, seção B.1, encontram-se gráficos auxiliares estimados. O primeiro gráfico 
plota a taxa de depreciação dividida pelo estoque de capital calculada entre1970 e 2010.  
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2.5 Decomposição do crescimento 

Na decomposição do crescimento, o objetivo principal é verificar o quanto cada 

componente da função de produção contribuiu no produto por trabalhador. Esta 

decomposição é feita em nível e em taxa de variação. Utilizando a mesma função 

de produção com capital físico, capital humano, estoque de trabalhadores e 

produtividade definida na seção 2.1, tem-se30 

                      (10) 

A partir deste momento, pensar-se-á que  poderá ser composto por um número 

finito de  indexados pelo índice i. Como  representa o número de 

trabalhadores no período t, pensar que o índice i pode desagregar trabalhadores 

por gênero, então i poderia assumir dois valores distintos. Se pensarmos i como 

um índice que desagrega trabalhadores por grupos etários, i assumirá a 

quantidade de grupos etários necessários para se analisar trabalhadores com 

idade maior que 10 anos, por exemplo. Assim, define-se 

                         (29) 

Para cada grupo de trabalhadores, , associam-se as equações (24) e (25) 

determinando o capital humano referente ao seu respectivo grupo. Aplicando-se a 

equação que mensura o impacto dos anos de escolaridade na renda per capita 

para cada grupo de trabalhadores e somando, chega-se ao impacto agregado 

definido pela seguinte equação31 

                                            
30 Como foi exposto antes, a PTF foi calculada em nível para cada ano da decomposição 
do crescimento. 
31 Algo que não foi explicitado, mas é importante lembrar é que para todo e qualquer seja 
i diferente de j, . Ou seja, ao se determinar quais serão os subgrupos que 

compõem , duas dois devem ser respeitadas. A primeira é que o somatório de todas as 

partes deve equivaler ao todo, o que equivale dizer que a equação (29) é válida. A 
segunda é que os subgrupos são dois a dois disjuntos.  
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  (30) 

O produto por trabalhador é definido por 

 

Seja  a proporção de Li em L. 

 

Portanto, diferenciado a equação acima em relação ao tempo, tem-se: 

 

 

Para simplificar a equação, utiliza-se: 

1.  

2.  

3.  

 

 



35 

 

 

 

Dividindo ambos os lados por (Y/L),  

 

 

Por fim, sejam,  

                         (31) 

A equação (31) será a principal equação utilizada na contabilidade do 

crescimento, onde  é determinado pelas equações (24) e (25). Para o caso 

específico em que  não é desagregado, a equação (31) se reduz à equação 

(8’). 

                           (8’) 

Uma observação importante a ser feita é que na equação (31), a taxa de variação 

do capital humano é decomposto por um número finito de grupos e todos estão 

sendo ponderados pelo mesmo parâmetro, . Algumas críticas a este tipo 
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de contabilidade foram feitas e podem ser encontradas em Barro (1999). Assim, a 

hipótese central quando utilizaremos a equação (31) na decomposição de 

diversos grupos é que estes grupos, individualmente, estão sendo ponderados 

pela elasticidade agregada.  

 

2.6 População e crescimento econômico: decomposição e primeiro 
dividendo demográfico 

A literatura sobre dividendo demográfico apresenta uma proposta de como 

diferentes taxas de crescimento de grupos etários podem promover uma janela de 

oportunidade para o crescimento da renda per capita. Diversas contribuições 

foram feitas nesta área, como Bloom e Willimson (1997), com uma abordagem 

econométrica e Mason (2005) e Mason e Lee (2006), através de uma projeção 

populacional mantendo-se fixos parâmetros estimados das curvas de renda e 

consumo dos indivíduos. Para o Brasil, Queiroz e Turra (2010) aplicaram a 

metodologia de Mason (2005) para se calcular os dividendos demográficos.  

O cálculo do dividendo demográfico elaborado neste trabalho seguirá a 

abordagem de Mason (2001) que utiliza uma razão de suporte na contabilidade 

da renda per capita. No Anexo B, seção B.2, a versão do primeiro dividendo 

demográfico de Mason (2005) é apresentada com os resultados para o Brasil 

juntamente com os resultados encontrados por Queiroz e Turra (2010). No 

exercício apresentado no anexo, a renda por trabalhador mantém-se constante e 

o efeito puro da demografia no crescimento da renda per capita é uma 

consequência da variação dos grupos etários a taxas diferentes no tempo. Aqui 

nesta seção e nos resultados apresentados no capítulo 4, a renda por trabalhador 

varia no tempo. 

Na abordagem tradicional de decomposição do crescimento, a variável 

populacional é representada pelo estoque de trabalhador. O produto normalizado 

pela quantidade de trabalhadores reflete variações em termos de PIB por 
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trabalhador. No entanto, verifica-se que no cotidiano de uma economia, o PIB per 

capita é amplamente utilizado, especialmente quando se quer comparar 

diferenças de padrões de vida entre países32. Assim, utilizaremos a abordagem 

de Mason (2001) para se ajustar a decomposição tradicional do crescimento, PIB 

por trabalhador, ao PIB per capita. 

Seja y o produto per capita (Y/N), yl previamente definido como sendo o produto 

por trabalhador (Y/L) e define-se a razão de suporte com sendo a quantidade de 

trabalhadores dividida pela população (L/N). Todas as variáveis são analisadas 

em cada ponto do tempo, t. Assim, tem-se: 

                           (32) 

Aplicando o logaritmo natural e diferenciando em relação ao tempo, tem-se: 

 

Define-se . Logo, a equação 

assume a forma: 

                             (33) 

Ou seja, a taxa de variação do produto per capita é igual à taxa de variação do 

produto por trabalhador mais a diferença entre a taxa de variação do número de 

trabalhadores e da população. Esta diferença entre a taxa de variação de 

trabalhadores e a taxa de varação da população captura o chamado primeiro 

dividendo demográfico. Podem-se desenhar três cenários com base na última 

                                            
32 O PIB per capita reflete tão somente uma média. Ele não reflete distribuições e 
dispersões de renda, por exemplo. Para tanto, pode-se utilizar de outros indicadores, 
como o Coeficiente de Gini, o IDH (índice de Desenvolvimento Humano) etc.. 
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equação. Se a taxa de variação do número de trabalhadores for igual à taxa de 

variação da população, então a taxa de variação do produto per capita será igual 

à taxa de variação do produto por trabalhador. Se a taxa de variação do número 

de trabalhadores for maior do que a da população, então esta diferença será 

positiva e a taxa de variação do produto per capita será maior do que a taxa de 

variação do produto por trabalhador. Se a taxa de variação do número de 

trabalhadores for menor do que a taxa de variação populacional, então esta 

diferença será negativa e a taxa de variação do produto per capita será menor do 

que a do produto por trabalhador. Estas relações serão sintetizadas em sua forma 

algébrica abaixo: 

(I) Se  

(II) Se  

(III) Se  

Uma observação a ser feita é que (I), (II) e (III) refletem somente relações em 

termos de taxa de variação. Em nível, dado que , então . A 

decomposição de  seguirá o tratamento dado na seção anterior e terá o suporte 

da equação de acumulação de capital do modelo de Solow. A decomposição de 

 é dada pela equação (8’), que difere do trabalho original de Mason (2001). O 

primeiro ponto de divergência é a utilização de H, capital humano, que não é 

utilizado pelo autor. O segundo ponto trata-se do formato da tecnologia. Mason 

utiliza, na função de produção do tipo Cobb-Douglas, uma tecnologia 

aumentadora de trabalho, ou Harrod neutra. Desde a seção anterior, a tecnologia 

utilizada neste trabalho assume a forma Hicks neutra.  

Do modelo de Solow, a equação de acumulação de capital, (7), dividida pelo 

estoque de capital por trabalhador é dada por 
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                               (7’) 

Substituindo (7’) em (8’) e fazendo alguns ajustes, tem-se a equação  

 

                          (34) 

Portanto, equação (7’) determina a dinâmica de acumulação de capital, também 

conhecido na literatura como capital deepening. Segundo a equação, a taxa de 

variação do capital por trabalhador é uma função do investimento líquido33 menos 

a taxa de variação do número de trabalhadores. A versão estendida da variação 

do produto por trabalhador é dado por (34). Por fim, substituindo (34) em (33), 

chega-se a uma versão ampliada da decomposição do produto per capita, que 

introduz o efeito da demografia na contabilidade do crescimento tanto pela razão 

de dependência quanto pelo efeito do crescimento populacional no capital 

deepening, como apresenta a seguinte equação, 

                       (35) 

A equação acima, (35), decompõe a taxa de variação do produto per capita como 

um somatório da taxa de variação da produtividade total dos fatores (PTF), o 

investimento líquido ponderado pela elasticidade do produto em relação ao 

capital, a taxa de variação do capital humano, o efeito da força de trabalho 

(ocupados) no capital-deepening34 e, por fim, a taxa de variação da razão de 

suporte. Os quatro primeiros termos do lado direito da equação chegam ao 

                                            
33 O investimento líquido em questão,  equivale ao investimento bruto,  

menos a depreciação, . 
 
34 Como utiliza Mason (2001), capital-deepening effects of labor force growth. 
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mesmo resultado previamente apresentado para a decomposição do produto por 

trabalhador. O último termo reflete o efeito demográfico na taxa de crescimento do 

produto per capita. A utilização da última equação agrega valor a este trabalho 

por desagregar a taxa de variação do capital por trabalhador e identificar o quanto 

este resultado foi favorecido pelo investimento líquido e o quanto foi impactado 

negativamente pela taxa de variação do número de ocupados quando esta taxa é 

positiva. 

2.6.1. Decomposição da razão de suporte entre PIA, PEA e Ocupados. 

Flutuações na razão de dependência são reflexos de diferentes taxas de 

variações entre ocupados e o total da população em cada ponto do tempo. 

Variações na taxa de ocupados podem ser explicadas, por exemplo, com 

mudanças na taxa de desemprego, por um aumento das pessoas 

economicamente ativas, entre outros fatores. Assim, nesta etapa do trabalho, 

tentar-se-á decompor a razão de dependência para o período em análise como 

uma relação entre PIA, PEA e Ocupados. A referência para esta etapa é Ferreira 

(2012)35. Da equação (32), tem-se: 

                                        (32’) 

Define taxa de emprego como , taxa de atividade como  e 

estrutura etária como . Para simplificar a notação, utilizaremos 

                                            
35 Na formulação do artigo original, Ferreira (2012) ajusta a quantidade de ocupados 
pelas horas trabalhadas. Para esta dissertação, trabalhadores são utilizados na função 
de produção Cobb-Douglas pelo seu estoque em cada ponto do tempo. Neste sentido, os 
resultados apresentados neste trabalho podem diferir do apresentado por Ferreira, além 
de utilização de base de dados diferentes.  
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,  e . Aplicando o logaritmo e 

diferenciando em relação ao tempo, tem-se 

 

 

                                       (36) 

Sendo que  é dado por (8’). A contribuição da equação (36) neste trabalho 

será em analisar o quanto a demografia impacta o crescimento da renda per 

capita e o quanto o dividendo demográfico é impactado por flutuações de 

mercado de trabalho ao longo dos anos. Um fato importante que ficará mais claro 

nas estatísticas descritivas sobre PIA, PEA e Ocupados é saber que durante a 

transição demográfica, mais pessoas saíram da condição de inativos, o que 

impacta positivamente a razão . Enquanto impacto negativo tem-se uma 

elevação do desemprego na década de 90, que também pode ser capturado pela 

equação acima.  
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3 BASES DE DADOS 

As variáveis demográficas utilizadas nas decomposições do crescimento foram 

construídas através dos microdados dos Censos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 

2010. Nos períodos intercensitários, foram realizadas interpolações e comparadas 

com os dados disponíveis da projeção populacional36 utilizando o período entre 

1980 e 2010 para se verificar a qualidade da interpolação. Os dados referentes ao 

produto interno bruto, PIB, investimento, formação bruta de capital fixo (FBCF) e 

deflatores implícitos foram coletados do Sistema de Contas Nacionais, SCN. Para 

isto, foi necessário ajustar os dados para um índice com a mesma base fixa. O 

estoque de capital foi calibrado com os dados disponíveis pelo Ipeadata conforme 

foi explicado seção 2.4.  

3.1 Censo e variáveis demográficas 

Os censos demográficos são compostos de dois questionários: o questionário 

básico e o questionário da amostra. O questionário básico é aplicado em todas as 

unidades domiciliares, exceto naquelas selecionadas para a amostra, e que 

contém a investigação das características do domicílio e dos moradores. O 

questionário da amostra é aplicado em todas as unidades domiciliares 

selecionadas para a amostra. Além da investigação contida no questionário 

básico, abrange outras características do domicílio e pesquisa importantes 

informações sociais, econômicas e demográficas dos seus moradores (IBGE, 

2010). Os microdados da amostra são divulgados pelo IBGE e contém as 

informações tanto de indivíduos quanto de domicílios. Neste trabalho em 

específico, utilizaram-se os microdados da amostra de indivíduos dos anos de 

1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 para se coletar informações sobre fecundidade, 

educação, trabalho e rendimento.  

                                            
36 A projeção da população brasileira para o período 1980 – 2050 foi elaborada e 
disponibilizada pelo IBGE.  
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A expansão da amostra para o universo foi feita com a utilização do peso 

amostral. Para o caso específico de 2010, por exemplo, a fração amostral efetiva 

do país como um todo foi de 10,7% dos domicílios. Assim, para cada um destes 

domicílios foi atribuído um fator de expansão, ou simplesmente peso. O peso 

atribuído para o domicílio é também atribuído para cada indivíduo que compõem 

este domicílio. A ideia básica em pesquisa com amostragem probabilística é que 

a unidade selecionada (indivíduo ou domicílio) além de gerar informações 

próprias, faça com que estas informações representem um público-alvo. Os pesos 

amostrais foram ajustados por uma calibração utilizando variáveis do questionário 

do universo e variáveis do questionário da amostra. A calibração foi feita de modo 

que os pesos iniciais foram ajustados para que, dentro de uma determinada 

região, aplicando-se os pesos calibrados nos dados da amostra, estes gerariam 

resultados probabilisticamente próximos dos resultados do universo37. 

Os principais dados coletados dos censos foram: população residente, população 

em idade ativa (PIA), população economicamente ativa (PEA), população 

economicamente inativa (PEI), população ocupada, população desocupada, 

população alfabetizada, anos de estudo da população, anos de estudo da 

população ocupada e rendimento do trabalho. Todos estes dados foram 

agregados por microdados e coletados também por gênero (população masculina 

e feminina) e por grupos etários quinquenais. Neste caso, a base de dados foi 

construída com o auxílio de múltiplas dummies e variáveis indicativas, o que 

possibilita desagregação.  

No Anexo A encontram-se todas as variáveis extraídas dos microdados dos 

Censos e é apresentado o formato algoritmo para a criação das variáveis 

                                            
37 Os dados amostrais no pacote econométrico Stata foram analisados utilizando o 
comando fweight, ou frequency weights, que tem como finalidade replicar os dados 
utilizando um fator pré-determinado. Este fator, no caso, foi extraído dos microdados do 
Censo, denominado peso amostral, e utilizado o número inteiro aproximado. Segundo o 
pacote econométrico, “Frequency fweights indicate replicated data. The weight tells the 
command how many observations each observation really representes” (Stata, 2011)*. 
 
* Frequência fweights indica dados replicados. O peso diz ao comando quantas 
observações cada observação realmente representa. 
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demográficas. Além disto, são apresentadas também as interpolações polinomiais 

e a comparação com a projeção populacional do IBGE, tentando encontrar uma 

série de dados que se aproxima dos dados reais no Brasil. Quando necessário, 

criou-se uma proxy para substituir uma variável com um número elevado de 

dados faltantes, como por exemplo alfabetização em 1970.  

3.2 PIB, formação bruta de capital fixo, estoque de capital e outros 
dados 

Os dados das Contas Nacionais foram utilizados para a contabilidade do 

crescimento e a variável principal em questão é o PIB. Assim, utilizou-se a série 

do Produto Interno Bruto do IBGE a preços constantes de 1980. Com a série do 

deflator implícito do PIB, mudou-se o ano base para 2000. Assim, o PIB utilizado 

é a série a preços de 2000. A outra série utilizada foi a formação bruta de capital 

fixo, que serviu para calcular o estoque de capital. Utilizou-se a série de FBCF a 

preços correntes e o deflator implícito do capital fixo para construir uma série com 

preços de 2000. Após isto, criou-se a variável taxa de investimento, que é a série 

da FBCF a preços de 2000 dividida pela série do PIB a preços de 2000. A taxa de 

investimento foi fundamental para a construção do estoque de capital.  

O estoque de capital foi construído com base no que fora explicado na seção 2.4. 

Utilizou-se a relação entre estoque de capital e PIB em 1970, que foi de 1,84, a 

taxa de depreciação calibrada em 4,20 e mantida constante entre 1970 e 2010 e a 

taxa de investimento em cada ponto do tempo. O estoque de capital no período 

t+1 é o estoque de capital em t menos a depreciação mais o investimento em t.  

Na interpolação polinomial dos dados do Censo, utilizou-se a projeção 

populacional do IBGE. Utilizou-se um corte da projeção para o período 1980 – 

2010 e se comparou a qualidade da interpolação para períodos entre Censos e os 

dados disponibilizados pela projeção. Este procedimento encontra-se detalhado 

no Anexo A, seção A.6. Dados de educação foram extraídos dos microdados dos 

Censos. Para efeito de comparação, utilizou-se também a série de Barro e Lee 

(2010) para o grupo etário entre 15 e 65 anos, definidos como potencialmente 
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ativos. Já nos microdados dos Censos, utilizaram-se os anos médios de 

escolaridade das pessoas ocupadas, o que contribui para se ter uma maior 

robustez nos resultados de capital humano. A comparação nas estimativas do 

capital humano pelos dados do Censo e pela base de Barro e Lee (2010) 

encontram-se no Anexo B. 
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das estimativas da contabilidade 

do crescimento, primeiro dividendo demográfico e a contabilidade conjunta. Uma 

introdução aos dados com a apresentação de estatísticas descritivas caracteriza a 

pesquisa em termos das dinâmicas demográfica e econômica. Além disto, o 

acesso aos microdados não só gera resultados da pesquisa quando aplicados a 

metodologia, mas também projeta informações adicionais para se pensar como 

seria o comportamento padrão se todas as variáveis fossem alocadas de forma 

eficiente.  

4.1 Análise descritiva 

O Brasil pertence a um bloco de países que realizou sua transição demográfica 

bem depois da transição ocorrida nos países desenvolvidos. No entanto, no 

Brasil, assim como nos países latino-americanos e do sudeste asiático, observou-

se uma rápida queda da mortalidade e da fecundidade durante a segunda metade 

do século XX. Seguindo a exposição de Galor (2005), o período entre 1950 e 

2010 é marcado no Brasil por uma transição de um regime pós-Malthusiano, onde 

há uma forte correlação entre crescimento populacional e crescimento da renda 

per capita, para um regime de crescimento sustentado, onde se verifica a queda 

do crescimento populacional, mas a manutenção do crescimento da renda per 

capita. Este último regime é explicado por Galor através da demanda por capital 

humano e sua interação com o progresso técnico. Vários elementos estão 

intimamente ligados com as teorias de transição demográfica e o impacto no 

desenvolvimento. Questões como trade-off quantidade-qualidade da educação 

como reflexo da queda da fecundidade, urbanização, progresso técnico etc., 

dialogam com esta etapa da transição no Brasil. Assim, com base nos microdados 

gerados para se calcular a contabilidade do crescimento, esta seção apresentará 
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estatísticas descritivas sobre a transição demográfica e suas possíveis conexões 

com a dinâmica econômica.  

 

O gráfico abaixo apresenta tanto a população presente e residente no Brasil como 

a taxa média de crescimento populacional para anos censitários selecionados. 

Pelo gráfico, verifica-se que a taxa de crescimento populacional vem diminuindo 

deste a década de 60, embora tenha se mantido positiva até 2010. Dados mais 

antigos do IBGE mostram que o Brasil apresentou pelo menos três décadas com 

alta taxa de fecundidade, mas estabilizada, e a taxa de mortalidade já 

apresentava forte tendência de queda desde antes da década de 5038.  

 

GRÁFICO 2 – População e taxa média de crescimento populacional no Brasil 
entre 1950 e 2010 

 

Fonte: IBGE - séries estatísticas. 

 

                                            
38 Segundo dados do IBGE, a taxa de fecundidade para os anos 1940, 1950 e 1960 
foram, respectivamente, 6,16, 6,21 e 6,28. A taxa bruta de mortalidade em 1950 era de 
19,7 por mil pessoas e, em 1970, era de 9,4 por mil pessoas. A tendência de queda da 
taxa de mortalidade é acompanhada em um período seguinte pela queda da taxa de 
fecundidade não só no caso brasileiro, mas em dados de transição demográfica 
normalmente analisados.  
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A redução da taxa média de crescimento populacional afeta diretamente o 

tamanho da população no tempo. A partir de 1960, o aumento marginal no 

tamanho da população tem sido decrescente (Gráfico 3). Segundo as projeções 

para o Brasil, a população brasileira atingirá seu ponto máximo em 2045, 

decrescendo a partir de então (Gráfico 3). Em 2095, a população projetada é de 

187.092.090 habitantes, valor próximo da população em 2005, 186.146.068 

habitantes.  

 

GRÁFICO 3 – Projeção populacional da Cepal para o Brasil entre 1950 e 2100 

 

Fonte: Cepal 

 

É importante destacar que a transição demográfica iniciou-se muito antes nas 

economias maduras. Portanto, esses países já vivem os desafios econômicos e 

sociais de populações envelhecidas, com uma alta razão de dependência 

(proporção da população em idade ativa em relação a população idosa inativa 

reduzida). As consequências fiscais (gastos de aposentadoria e saúde) e 

econômicas (crescimento econômico, por exemplo) oriundas da maior razão de 

dependência nesses países já foram intensamente debatidas na literatura 
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internacional. A Tabela 2 abaixo apresenta a evolução da participação relativa de 

grandes grupos de idade na população brasileira, entre 1950 e 2100. Segundo os 

dados da projeção populacional e cálculos de minha autoria, verifica-se pela 

Tabela 2 que o percentual de pessoas idosas no Brasil cresceu exponencialmente 

entre 1950 e 2100. Em 1950, a população de 70 anos ou mais representava 1,6% 

da população total; em 2100, este grupo representará 25% da população total. 

Em contrapartida, a população com idade entre 0 e 14 anos representava 41,6% 

da população em 1950 e passará a representar 15,1% da população em 2100 

 

TABELA 2 – Projeção populacional como grupos etários em termos relativos 
da população entre 1950 e 2100 

Grupos etários 1950 1980 2010 2040 2070 2100 

0 - 14 anos 41,6% 38,0% 25,5% 16,1% 14,2% 15,1% 

15 - 29 anos 27,0% 29,2% 26,3% 17,7% 15,1% 15,5% 

30 - 49 anos 20,7% 20,4% 28,5% 28,1% 22,3% 21,7% 

50 - 69 anos 9,1% 9,8% 15,2% 25,4% 24,9% 22,8% 

70 anos ou mais 1,6% 2,5% 4,5% 12,7% 23,4% 25,0% 

Fonte: Cepal  

 

Em síntese, a profunda queda da taxa de fecundidade somada ao aumento da 

expectativa de vida ao nascer fará do Brasil uma sociedade em que 

aproximadamente 50% da população terá mais de 50 anos no último quarto do 

século XXI. O gráfico abaixo ilustra o comportamento da razão de dependência 

total, de jovens e de idosos entre 1950 e 2100. 
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GRÁFICO 4 – Razão de dependência para o Brasil entre 1950 e 2100 

 

Fonte: Projeção populacional Cepal – Estimado pelo próprio autor. 

 

A queda da razão de dependência entre o final da década de 1960 até próximo de 

2020 é uma consequência da queda da proporção de indivíduos de 0 a 14 anos 

em relação à população potencialmente ativa, como se verifica no Gráfico 4. Em 

contrapartida, o forte processo de envelhecimento da população tem elevado a 

razão de dependência de idosos desde a primeira década do século XXI, 

provocando uma inflexão da curva de razão de dependência total a partir da 

década de 20 deste século. Esta dinâmica da estrutura etária pode ser pensada 

em termos da taxa de variação da razão de dependência, que é apresentada no 

Gráfico 5 abaixo.  



51 

 

GRÁFICO 5 – Taxa de variação anual da razão de dependência 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – dados da projeção populacional da Cepal. 

 

Esta taxa de variação da razão de dependência guarda uma relação com o 

crescimento econômico: nos períodos em que a taxa de variação da razão de 

dependência foi negativa, de 1970 até 2020, a dinâmica demográfica colaborou 

para o crescimento da renda per capita. Isto se deveu a uma queda da razão de 

dependência de jovens, que provocou um aumento da população potencialmente 

ativa em relação aos outros grupos etários ditos dependentes (jovens e idosos). 

Assim, a economia brasileira vivencia neste período, em que a taxa de variação 

da razão de dependência é negativa, um crescimento do número de potenciais 

trabalhadores em comparação ao total da população39. Seguindo a mesma 

abordagem para o gráfico acima, no período onde a taxa de variação da razão de 

dependência é positiva, de 2020 até a convergência para um estado estacionário 

                                            
39. Em um modelo hipotético onde todos os indivíduos de 15 a 64 anos pertencessem à 
PEA e se houvesse pleno emprego, a parte negativa da taxa de variação da razão de 
dependência ilustraria o dividendo demográfico. Como veremos adiante, nesta seção de 
estatística descritiva, parte considerável da PIA é economicamente não ativa e entre as 
décadas de 90 e 2000 o Brasil apresentou uma elevação do percentual de desocupados 
em relação à PEA. Estes dois movimentos de pessoas economicamente inativas e 
desocupadas atuam na contramão do dividendo, gerando resultados aquém dos 
possíveis se os fatores produtivos de mercado de trabalho estivessem sendo alocados 
em seu nível de pleno emprego. 
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em 2100, a demografia exercerá uma força inversa sobre o crescimento da renda 

per capita. Isto é explicado pelo aumento do número de idosos neste período, 

fazendo com que a razão entre idosos e população potencialmente ativa 

aumente. Assim, esta exposição corrobora o que BLOOM, CANNING e SEVILLA 

(2003) apresentam em seu trabalho, ou seja, mesmo havendo o debate sobre o 

impacto da população no crescimento, o foco principal deve ser o impacto da 

estrutura etária e como esta se comporta ao longo do tempo no crescimento da 

renda por trabalhador. 

Além de examinar variações na população total e em sua distribuição por idade, é 

importante destacar mudanças em outras variáveis demográficas que podem ser 

úteis para a análise das relações entre as dinâmicas demográfica e econômica. O 

Gráfico 6 apresenta a proporção de pessoas vivendo em centros urbanos e em 

zonas rurais no Brasil. Desde a década de 60, a maior parte da população 

brasileira vive em áreas urbanas. Em 2010, segundo os dados do IBGE, 84% da 

população brasileira vivia em áreas urbanas. Este fenômeno não é exclusivo ao 

Brasil. Como mostra Galor (2005), países como Suíça, França, Alemanha tinham 

menos de 30% de suas respectivas populações vivendo em cidades com mais de 

10 mil habitantes até a metade do século XIX. Já no final do século XIX estes 

países apresentavam tendência fortemente crescente do aumento do percentual 

de pessoas vivendo em centros urbanos. Segundo o autor, 

The take-off from Malthusian stagnation and the acceleration 
in the process of industrialization increased significantly the 
process of urbanization. (...), the percentage of the population 
that lived in European cities with a population larger than 
10,000 people nearly tripled over the years 1750 – 1870, from 
17% to 54%. (GALOR, 2005, p. 17)40 

 

                                            
40 A “decolagem” da estagnação do período Malthusiano e a aceleração no processo de 
industrialização aumentou significativamente o processo de urbanização. (...) o 
percentual da população que vivia nas cidades europeias com população maior do que 
10.000 indivíduos praticamente triplicou entre 1750 – 1870, de 17% para 54%. 
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GRÁFICO 6 – Proporções das populações urbana e rural no Brasil entre 
1950 e 2010 

 

Fonte: IBGE - séries estatísticas. 

 

Como fora observado anteriormente, a transição demográfica é consequência das 

transições na fecundidade e mortalidade41. O Gráfico 7 abaixo apresenta a taxa 

de fecundidade total no Brasil entre 1950 e 201042. Os resultados mostram que a 

TFT diminuiu de 6,28 em 1960 para 1,86 em 2010, valor abaixo do nível de 

reposição. Este mesmo processo foi verificado em outros países, como mostra 

Galor (2005), mas em momentos históricos diferentes. Como destacado 

anteriormente, o que há de diferente na América Latina e na Ásia é o menor 

tempo para a redução da fecundidade. Segundo o autor, 

“Total Fertility Rate over the period 1960 – 1999 plummeted 
from 6 to 2.7 in Latin America and declined sharply from 6.14 
to 3.14 in Asia. Furthermore, Total Fertility Rate in Western 
Europe and the Western Offshoots declined over this period 
below the replacement level: from 2.8 in 1960 to 1.5 in 1999 in 
Western Europe and from 3.84 in 1960 to 1.83 in 1999 in the 

                                            
41 Para uma exposição detalhada sobre as tendências de fecundidade, mortalidade e 
migração no Brasil, ver Rios-Neto (2005).  
 
42 A taxa de fecundidade total é definida como o número médio de filhos tidos nascidos 
vivos, de uma mulher hipotética que sobrevivesse ao período reprodutivo (15 a 49 anos 
de idade). 
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Western Offshoots. Even in Africa the Total Fertility Rate 
declined moderately from 6.55 in 1960 to 5.0 in 1999. 
(GALOR, 2005, p. 23 – 24).” 

 

GRÁFICO 7 – Taxa de fecundidade total no Brasil entre 1950 e 2010 

 

Fonte: IBGE - séries estatísticas 

 

Um dado que pode ser elucidativo para se pensar em dinâmica demográfica é a 

taxa de fecundidade total segundo os grupos de anos de estudo de mulheres. 

Como mostra o Gráfico 8 abaixo, em 1970, a TFT de mulheres com até 3 anos de 

estudo era duas vezes e meia maior do que a TFT de mulheres com escolaridade 

de 8 anos ou mais. Além disso, é importante destacar a profunda queda da taxa 

de fecundidade de mulheres com até 3 anos de estudo ao longo do tempo. Galor 

(2005) explica a transição de fecundidade como uma interação entre educação e 

progresso técnico que leva a um estado de crescimento sustentado da economia. 

Outras teorias que explicam transição e decolagem são: aumento da demanda 

das indústrias por capital humano; declínio da mortalidade, aumento da 

expectativa de vida e formação do capital humano; aumento dos incentivos dos 

capitalistas por apoio a reformas educacionais; declínio do trabalho infantil; o 

surgimento da formação do capital humano; declínio na diferença de gênero; 

entre outras.  
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GRÁFICO 8 - Taxa de fecundidade total, por grupos de anos de estudo das 
mulheres no Brasil entre 1059 e 2005. 

 

Fonte: IBGE - séries estatísticas. 

 

Embora a queda de fecundidade seja a principal responsável pela mudança na 

estrutura etária da população, a transição de mortalidade tem um papel crescente 

no envelhecimento populacional. Segundo o Gráfico 9, em 1950, uma criança ao 

nascer tinha esperança de vida de 45 anos aproximadamente. A esperança de 

vida cresceu sistematicamente desde então atingindo 74 anos em 2010.  

Existem teorias de transição com capital humano que postulam que o indivíduo ao 

se deparar com um aumento de sua expectativa de vida, investiria no seu próprio 

capital humano, com aumento de anos de estudo. Ao investir em escolaridade, 

este indivíduo teria um aumento da sua renda como retorno da educação, o que 

poderia suavizar o consumo intertemporal ao longo de um ciclo de via mais longo. 

Para este debate, uma referência importante é Soares (2003). 
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GRÁFICO 9 – Esperança de vida ao nascer para o Brasil entre 1950 e 2010 

 

Fonte: IBGE - séries estatísticas. 

 

Quando se pensa em transição para um patamar desenvolvido, imagina-se uma 

sociedade com baixa taxa de analfabetos assim como uma população com uma 

média de anos de estudos compatível com economias pertencentes à OCDE, por 

exemplo. Utilizando os dados disponibilizados por Barro e Lee (2010), verifica-se 

que os Estados Unidos, por exemplo, tinham em 1950 uma média de 8,41 anos 

de estudo. O Chile e a Argentina, para este mesmo ano, apresentavam uma 

média de 4,81 anos de estudo da população. O Brasil apresentava uma média de 

1 ano e meio de estudo. Em 2010, segundo esta mesma base de dados, o Brasil 

apresentava uma média de 7,54 anos de estudo, ou seja, algo próximo à 

quantidade de anos para se concluir o ensino fundamental, enquanto os EUA 

apresentam, em 2010, uma média de 13,10 anos de estudo43. O Gráfico 10 

abaixo apresenta uma estimativa por microdados dos Censos da taxa de 

                                            
43 Ainda segundo Barro e Lee (2010), em 1950 a Coréia do Sul apresentava uma média 
de 4,51 anos de estudo (inferior à Argentina e ao Chile, por exemplo). Em 2010, a Coréia 
apresentou uma média de 11,85 anos de estudo, ou seja, o coreano médio concluiu o 
equivalente ao ensino médio (11 anos de estudo). 
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alfabetização no Brasil entre 1970 e 2010. Como se verifica, em 1970, apenas 

57% da população era alfabetizada44. 

GRÁFICO 10 – Taxa de alfabetização de pessoas com 5 anos ou mais entre 
1970 e 2010 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 

1991, 2000 e 2010. 

Mesmo apresentando um alto índice de analfabetismo, assim como uma baixa 

escolaridade mensurada pela quantidade de anos médios de estudo da 

população brasileira, as últimas décadas do século XX presenciaram uma 

profunda mudança neste cenário com uma elevação da taxa de alfabetização 

para 76% já em 2000, sendo que em 2010, 89% da população sabia ler e 

escrever. Em 1970, aproximadamente 69% da população urbana sabia ler e 

escrever, enquanto apenas 41% da população rural era alfabetizada. Vale 

ressaltar que, segundo o Gráfico 6, 64% da população brasileira em 1970 morava 

na zona rural. Não somente o processo de urbanização foi fundamental para a 

melhoria do capital humano da população brasileira, como também a própria 

população rural presenciou mudanças quanto à alfabetização e escolaridade. 

                                            
44 Como explicado tanto no capítulo metodológico como no Apêndice A, em 1970 a 
variável do Censo que caracteriza se a pessoa sabe ler e escrever apresenta 47,5% de 
missing. Uma proxy foi desenvolvida para se ajustar os dados e, mesmo assim, ainda 
verifica-se 15% de missing nesta variável. 
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Como se verifica no gráfico abaixo, há uma convergência na taxa de alfabetização 

segundo a situação do domicílio (urbano x rural). Dado que aproximadamente 

85% da população brasileira residia em centros urbanos em 2010, corrobora-se o 

fato de que a taxa de alfabetização de pessoas que vivem em áreas urbanos é 

muito próxima da apresentada no Brasil como um todo. 

GRÁFICO 11 – Taxa de alfabetização de indivíduos de 5 anos ou mais por 
situação do domicílio 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010. 

 

Esse processo de melhoria do capital humano ocorrido no Brasil também foi 

comum para países que experimentaram a transição demográfica de um regime 

pós-Malthusiano para um regime de crescimento sustentado. No Brasil, segundo 

os dados dos Censos demográficos, a média de anos de estudo da população em 

1970 era de 2 anos. Além disso, nesse mesmo ano, a média de anos de estudo 

da população rural era de 1 ano e da população urbana de aproximadamente 3 

anos. O Gráfico 12 sintetiza os anos médios de estudo da população total, 

população masculina, feminina, urbana, rural e para os ocupados no mercado de 
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trabalho45. De imediato, verifica-se que a partir de 1991, o número médio de anos 

de estudo das mulheres passaram a ser superiores aos dos homens. Outro fato 

importante é a comparação dos anos médios de estudo da população total e do 

subgrupo de pessoas que ocupava um posto de trabalho. Para todos os anos 

censitários, ocupados apresentam maior escolaridade que a média da população 

(em 2000, 4,8 anos na população total contra 7 anos de estudo entre os 

ocupados).  É possível que em parte esta diferença seja explicada por efeitos de 

composição nas estimativas de anos de estudo.  

GRÁFICO 12 – Anos de escolaridade por grupos no Brasil entre 1970 e 2000 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 

1991, 2000 e 2010. 

 

A queda da taxa de fecundidade é associada ao aumento do capital humano das 

coortes mais jovens, pelo trade-off quantidade qualidade debatido tanto por 

Becker (1993) quanto por Becker e Barro (1986)., Lee e Mason (2009) 

                                            
45 No Anexo A, na seção de gráficos auxiliares, encontra-se um gráfico comparando a 
evolução dos anos médios de estudo da população brasileira com base nos dados do 
Censo e nos dados de Barro e Lee (2010). O que se verifica é um boa consistência dos 
dois conjuntos de estimativas, que foram interpoladas e projetadas em uma série de 
tempo anual. Esta aproximação da tendência é especialmente importante, pois as duas 
bases serão utilizadas na contabilidade do crescimento, estimando-se a contribuição do 
capital humano no Brasil entre 1970 e 2010.  
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apresentam um modelo de overlapping generations46 simulado com dados 

estimados pelo NTA accounts mostrando como a janela de oportunidade abre 

espaço não apenas para o acumulo de capital físico, mas também para o acumulo 

de capital humano47.   

Como já definido, o dividendo demográfico ocorre quando, ao se ter a queda da 

fecundidade, a taxa de crescimento da população total passa a ser menor do que 

a taxa de crescimento da população potencialmente ativa. O gráfico abaixo 

sintetiza a ideia do dividendo ao comparar tanto o tamanho da população total e 

da população em idade ativa por ano censitário, como também suas respectivas 

taxas de variação em um índice de base fixa, sendo o valor em 1970 normalizado 

para 100. No período analisado, a taxa de variação da PIA é sempre superior a  

taxa de variação da população. Se, por hipótese, pensarmos que a PIA 

representa toda a população economicamente ativa e esta, por sua vez, 

representa a totalidade de ocupados, a diferença entre as curvas tracejadas em 

cada ponto do tempo representaria o efeito puro da população no crescimento da 

renda per capita48. 

                                            
46 Overlapping gerenations model (OLG), em português modelo de gerações 
sobrepostas, é uma proposta de modelo de crescimento econômico alternativa aos 
modelos de agentes que vivem infinito. Nos modelos de OLG, indivíduos nascem e 
morrem a cada instante do tempo, conectados por uma taxa de crescimento populacional 
que leva um indivíduo jovem em um período do tempo a compor indivíduos velhos no 
período seguinte. Para uma exposição formal e detalhada dos modelos de OLG, 
Blanchard e Fischer (1989). 
 
47 Na abordagem clássica do dividendo demográfico, que distingue o primeiro e o 
segundo dividendo demográfico (Mason 2005), a queda da taxa de fecundidade com 
manutenção dos parâmetros de consumo e renda constantes ao longo do tempo gera um 
excesso de poupança que transformasse em acumulação de capital à la Solow. No caso 
do Brasil, em que a taxa de poupança é muito baixa, a hipótese gerada, mas não testada 
neste trabalho de pesquisa, é que o relaxamento da restrição orçamentária familiar com 
queda da fecundidade proporcionou um aumento da escolaridade das gerações mais 
novas.  
 
48 Tanto a população quanto a PIA foram calculados pelos dados dos Censos em seus 
respectivos anos censitários e, para períodos intermediários, foram realizadas 
interpolações polinomiais. A taxa de variação foi calculada através da diferença 
logarítmica dos valores em dois intervalos sucessivos de tempo e construído um índice 
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GRÁFICO 13 – População e População em Idade Ativa no Brasil entre 1970 e 
2010 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010. 

 

O dividendo demográfico é mitigado em parte porque parcela considerável da PIA 

é inativa e, das pessoas que são ativas, há também as desempregadas. Segundo 

o Gráfico 14, a parcela da PIA que corresponde aos indivíduos ativos cresceu 

entre 1970 e 2010. Em 1950, aproximadamente 55% dos indivíduos com 15 anos 

ou mais eram inativos. A PEA representava praticamente 45% da PIA em 1970 e 

passou a representar 58% da PIA em 2010. 

 

 

                                                                                                                                    
de base fixa para ambos. Assim, em cada ponto do tempo, a diferença entre as curvas 
tracejadas representam a diferença entre taxas de variação. 
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GRÁFICO 14 – PEA e PEI como proporções da PIA 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010. 

 

Este movimento de aumento da população economicamente ativa potencializa o 

dividendo demográfico. O Gráfico 15 abaixo apresenta a proporção de homens e 

mulheres que compõem o grupo de pessoas inativas nos anos censitários. 

Segundo o gráfico, em 1970, do total de inativos, 75% eram mulheres. Em 2010, 

as mulheres representavam 62% das pessoas inativas, ou seja, uma redução de 

17% do indicador. Portanto, além do aumento da escolaridade, e dos processos 

de urbanização e industrialização, processos que são típicos da transição 

demográfica, a inserção da mulher no mercado de trabalho também é uma força 

importante para aumentar o efeito do dividendo demográfico. 
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GRÁFICO 15 – Proporções de homens e mulheres na PEI 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010. 

 

Em relação aos grupos etários que compõem o grupo de pessoas inativas, o 

Gráfico 16 mostra que desde 1970, a maioria tem idade entre 10 e 29 anos. Em 

1970, 62% dos inativos tinham entre 10 e 29 anos. Para este mesmo ano, apenas 

3,9% dos inativos tinham mais de 70 anos. Em 2010, a proporção de inativos 

entre 10 e 29 anos diminuiu para aproximadamente 51% e o grupo que tem 70 

anos ou mais passou a representar 11,6% dos inativos. 
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GRÁFICO 16 – PEI em proporções de grupos etários entre 1970 e 2010 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 

1991, 2000 e 2010. 

 

Outro ponto importante a ser verificado é a composição da população inativa. A 

tabela abaixo apresenta 6 categorias da PEI que são obtidas nos Censos de 

1970, 1980 e 199149. Segundo a tabela, em 1970, do total de inativos, 55% 

estavam envolvidos com afazeres domésticos e 32% eram estudantes. Para o 

grupo etário de 10 a 29 anos, em 1970, 40% estavam envolvidos em afazeres 

domésticos e 51% estudavam. Em 1991, a composição mudou substantivamente: 

29% estavam envolvidos com afazeres domésticos, e um aumento do número de 

estudantes para 60% aproximadamente. Em 1970, 3,4% da PEI era composta de 

aposentados e este percentual subiu para 16% da PEI em 1991. A redução na 

participação do componente “Afazeres domésticos” está correlacionada à 

inserção da mulher no mercado de trabalho. Por outro lado, o aumento da 

proporção de estudo é fruto da transição de educação observada no país.  

                                            
49 Infelizmente estas informações não estavam presentes nos microdados dos Censos de 
2000 e 2010. No entanto, este conjunto de dados apresentado na tabela acima é de um 
período de 30 anos onde profundas modificações demográficas e econômicas ocorreram.  
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Tabela 3 – Decomposição da PEI para 1970, 1980 e 1991. 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010. 

 

Da mesma forma que um aumento da PEA em relação à PIA favorece o dividendo 

demográfico, uma proporção maior de ocupados em relação à PEA também 

produz efeito positivo. O Gráfico 17 apresenta a proporção de ocupados e 

desocupados da PEA nos anos censitários. Como foi definido na seção 2.6.1, a 

taxa de emprego representa a razão entre ocupados e a PEA. Esta taxa de 

emprego manteve-se descendente entre 1970 e 2000, chegando a um patamar 

de 85% aproximadamente. Este quadro muda  entre os Censos de 2000 e 2010, 

entretanto apresenta uma taxa de desocupados de 7,6% da PEA. Se pensarmos 

no dividendo como uma janela de oportunidade, o gráfico abaixo mostra que o 

mercado de trabalho no Brasil atuou no sentido inverso do processo demográfico 

e isto será contabilizado nas seções seguintes ao se decompor a razão de 

suporte como uma combinação entre PIA, PEA, ocupados e população.  

 

 

 

 

    1970     1980     1991   

  

PEI 
Total 

PEI 
10 - 29 
anos 

PEI  
30 - 59 
anos 

PEI 
Total 

PEI 
10 - 29 
anos 

PEI  
30 - 59 
anos 

PEI 
Total 

PEI 
10 - 29 
anos 

PEI  
30 - 59 
anos 

Afazeres 
domésticos 

54,8% 40,6% 90,5% 48,7% 36,6% 81,1% 40,7% 29,3% 75,5% 

Estudante 32,0% 51,4% 0,4% 29,5% 49,3% 0,3% 34,9% 59,8% 1,0% 

Aposentado 3,4% 0,1% 3,1% 10,7% 0,3% 12,0% 16,0% 0,5% 17,2% 

Vive de renda 1,3% 0,1% 1,5% 0,5% 0,1% 0,7% 0,4% 0,1% 0,9% 

Doente ou 
inválido 

3,9% 1,2% 3,3% 2,0% 1,2% 2,9% 1,6% 1,2% 2,4% 

Detento 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 
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GRÁFICO 17 – PEA enquanto proporção de ocupados e desocupados entre 
1970 e 2010 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor – microdados dos Censos de 1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010. 

 

Esta seção teve como papel apresentar dados que esbocem como se ocorreu a 

transição demográfica no Brasil com a queda acentuada da fecundidade, 

modificações da estrutura etária provocada tanto pela queda da fecundidade, 

quanto pela queda da mortalidade, aumento na esperança de vida. Este período é 

também marcado pela transição de uma população maciçamente rural para uma 

população de aproximadamente 85% de pessoas que vivem em áreas urbanas. 

Aumento nos indicadores de alfabetização, anos de escolaridade, assim como um 

aumento da proporção de pessoas ativam em relação à PIA foram apresentados 

através de dados dos Censos. Aumentou-se consideravelmente a parcela de 

jovens inativos envolvidos com estudos. Estes dados corroboram o trade-off 

quantidade-qualidade de filhos, onde as coortes mais jovens que são oriundas de 

um núcleo familiar que optou em ter menos filhos são melhores educadas. 

 

As consequências indiretas do dividendo demográfico, como o impacto da queda 

da fecundidade na escolaridade das coortes mais jovens, não será abordado 
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neste trabalho. Uma referência para este tema é Lee e Mason (2009). O segundo 

dividendo demográfico também não é estimado neste trabalho, pois o efeito da 

fecundidade sobre a poupança não são claramente definidos no Brasil, dado sua 

baixa taxa de poupança ao longo dos últimos anos. Para uma abordagem do 

segundo dividendo demográfico no Brasil, Queiroz, Turra (2010). 

4.2 Contabilidade do crescimento 

A contabilidade do crescimento segue a equação (31) para o caso onde  

assume diversos subgrupos ou a equação (8’) quando o estoque de trabalhadores 

é contabilizado de forma agregada. Nesta seção, apresentaremos a contabilidade 

do crescimento para o estoque de capital estimado com depreciação igual a 4,2% 

ao ano e os anos de escolaridade estimados pelo Censo para as pessoas 

ocupadas. Outros resultados de contabilidade do crescimento utilizando 

estimativas de estoque de capital e anos de escolaridade são encontrados no 

Anexo B, seção B.3. A primeira parte com resultados da decomposição do 

crescimento segue Gomes, Pessôa e Veloso (2003). No próprio Anexo B, seção 

B.2.1 são apresentados os resultados dos autores para intervalos de tempo 

diferentes do artigo original. Estas estimativas baseadas no paper original dos 

autores servirão de comparação com este trabalho.  

A tabela abaixo apresenta uma decomposição do crescimento utilizando a 

equação (8’), o estoque de capital estimado com a relação capital-produto em 

1970 igual a 1,84, taxa de depreciação anual de 4,20% e anos de escolaridade 

das pessoas ocupadas estimadas pelos microdados dos Censos demográficos.  
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TABELA 4 – Contabilidade do crescimento: Resultados para o Brasil 

                
Período    Taxa de crescimento Contribuição dos fatores 

    yl total 
yl 

anual 
  K/L H PTF 

                
1970 – 1980 50% 5,0%   2,4% 1,6% 1,0% 
          (48%) (33%) (19%) 
                
1980 – 1991 -10% -0,9%   0,7% 1,0% -2,6% 
          -(68%) -(109%) (277%) 
                
1991 – 2000 7% 0,7%   0,0% 0,9% -0,2% 
          (2%) (121%) -(23%) 
                
2000 – 2010 8% 0,8%   -0,3% 1,0% 0,1% 
          -(33%) (116%) (16%) 
                
1970 – 2010 54% 1,4%   0,7% 1,1% -0,5% 
          (51%) (83%) -(34%) 
                
Fonte: Estimado pelo próprio autor 

 

O Brasil apresentou uma taxa média de crescimento do produto por trabalhador 

de 5% ao ano durante a década de 70, impulsionado pela contribuição do capital 

por trabalhador, que cresceu 2,4% ao ano. O investimento correspondia a 

aproximadamente 25% do PIB neste período na média, o que explica este 

acumulo de capital por trabalhador durante esses anos. Segundo Bacha e Bonelli, 

...the saving rates, was the main source of capital stock dynamism 
until the early 1980s: it increased substantially from the early 1940s 
to 1974-1984, accompanying a big build-up of foreign debt in this 
last period. Had it not been for the increase in s, the yearly capital 
stock growth rate in 1974-1984 would have been much 
smaller...(BACHA, BONELLI, p. 19)50. 

                                            
50 ... a taxa de poupança, s, foi a principal fonte para o dinamismo do estoque de capital 
até o início de 1980: ela aumentou substancialmente desde o início dos anos 1940 até o 
período 1974-1984, acompanhando uma grande acumulação de dívida externa deste 
último período. Se não fosse pelo aumento do s, a taxa anual de crescimento do estoque 
de capital no período 1974-1984 teria sido muito menor. 
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A década de 80 é conhecida na literatura de economia brasileira contemporânea 

como a década perdida. Problemas econômicos estruturais, como a instabilidade 

econômica, hiperinflação, contribuíram para um cenário onde o produto por 

trabalhador decresceu aproximadamente 1% ao ano. Neste período, mesmo 

havendo acumulo de capital por trabalhador e o capital humano contribuir com 

acréscimo de 1% ao ano no PIB por trabalhador, o Brasil enfrenta uma forte 

queda da produtividade, com a PTF decrescendo 2,6% ao ano. Durante a década 

de 90, a economia volta a apresentar um crescimento positivo do produto por 

trabalhador tendo o capital humano o principal fator de explicação. Tanto a 

relação capital-trabalhador quanto a PTF praticamente não variam neste período 

praticamente. Para a década de 2000, a PTF mantém-se praticamente inalterada 

na média dos anos, o capital humano cresce a uma taxa de aproximadamente 1% 

ao ano e o capital por trabalhador decresce 0,3% ao ano. Utilizando a mesma 

análise que Bacha e Bonellii fizeram para o período até 1984, após este período o 

que se verificou foi uma queda da taxa de investimento em relação ao PIB. Na 

década de 70, o investimento na média era de 26% do PIB enquanto da na 

década de 2000 representava na média 15% do PIB.  

Entre 1970 e 2010, 0 Brasil teve a sua renda por trabalhador crescendo 

anualmente com uma média de 1,4%. Deste valor, 1,1% foi a contribuição do 

capital humano, 0,7% do capital por trabalhador e a produtividade total dos fatores 

decresceu 0,5%. No Anexo B, seção B.2.1, encontra-se os resultados estimados 

do artigo de Gomes, Pessôa e Veloso (2003) para as quatro décadas e para 

1950-2000. As diferenças encontradas são resultantes da utilização de 

estimativas de estoque de capital, anos de escolaridade e da série de ocupados. 

Estas diferenças refletem apenas nas magnitudes das taxas de variação, mas as 

tendências são preservadas. O gráfico abaixo apresenta a evolução da PTF e da 

relação capital-produto entre 1970 e 2010. A PTF foi estimada tanto em nível – A 

(II) - como sendo um resíduo – A (I). Em ambos os casos, a tendência da curva é 

a mesma. O gráfico abaixo sintetiza dois movimentos da economia brasileira 

neste período. O primeiro foi a reversão da trajetória crescente do 

aprofundamento de capital até a década de 80, provocado pelo aumento da taxa 
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de poupança desde décadas anteriores, para uma tendência descendente da 

relação capital-produto. O segundo é uma tendência de queda da produtividade 

da economia brasileira desde o começo da década de 80, estabilizando-se em um 

patamar baixo na década de 2000. 

GRÁFICO 18 – Evolução da PTF e do estoque de capital por produto, K/Y, 
entre 1970 e 2010. 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

O gráfico abaixo sintetiza as taxas de variação do capital humano e do capital 

físico por trabalhador por um índice de base fixa. A tendência crescente do capital 

humano é um reflexo do aumento contínuo dos anos de escolaridade médio da 

população brasileira neste período e, consequentemente, da escolaridade das 

pessoas empregadas. Pelos dados estimados na última tabela, o capital humano 

explica 83% da taxa média de variação anual do produto por trabalhador. Já o 

estoque de capital físico por trabalhador cresceu nas décadas de 70 e 80 por 

conta do investimento, mas apresentou comportamento decrescente a partir da 

década de 90. Mais adiante, ao utilizar a decomposição do crescimento pela 

metodologia de Mason (2001), verificar-se-á a decomposição do capital 
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depeening entre investimento líquido e taxa de crescimento do número de 

trabalhadores como contribuição para a renda por trabalhador. Neste exercício do 

Mason aplicado ao Brasil, perceberemos o impacto direto do dividendo na 

equação de acumulação de capital por trabalhador. 

 

GRÁFICO 19 – Variação do capital humano e do estoque de capital por 

trabalhador, entre 1970 e 2010. 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

Observação: Índice de base fixa com 1970 = 100 para ambas as curvas. 

 

4.2.1 Contabilidade do crescimento – subgrupos de trabalhadores 

Quando há a possibilidade de se desagregar o grupo de ocupados por subgrupos, 

podem-se captar informações relevantes para analisar principalmente do tema em 

questão, que é o efeito da transição demográfica no crescimento da renda per 

capita. Nesta seção utilizaremos a versão estendida da equação que decompõe o 
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crescimento em fatores, (31) tanto para desagregar o capital humano por gênero 

como para se desagregar o capital humano por grupos etários. 

A tabela abaixo apresenta o resultado da decomposição do crescimento da renda 

por trabalhador pelo capital humano e este, por sua vez, dividido entre o retorno 

da educação no crescimento para homens e mulheres. Pela tabela, em 1970, a 

taxa de variação anual média da renda por trabalhador era de 5%. Desta, 1,6% 

era devido ao retorno da educação, sendo que 0,7% determinado pelo retorno 

médio dos homens e 0,9% pelo retorno das mulheres. Para todos os anos, a taxa 

de variação do capital humano da mulher é superior do que o do homem e, para o 

período inteiro, 1970 – 2010, a contribuição da taxa de variação do capital 

humano da mulher sobre o capital humano total foi de 64%, enquanto que a 

contribuição masculina foi de 36%. Este fato pode ser explicado pela mulher 

apresentar, na média, um nível de escolaridade maior do que a escolaridade 

média do homem, como se verificou nas estatísticas descritivas.  

TABELA 5 – Decomposição do capital humano por gênero entre 1970 e 2010. 

                

Período    Taxa de crescimento Contribuição dos fatores 

    yl total yl anual   H 
H 

Homens 
H 

Mulheres 

                

1970 1980 50% 5,0%   1,6% 0,7% 0,9% 

          (33%) (46%) (54%) 

                

1980 - 1991 -10% -0,9%   1,0% 0,4% 0,6% 

          -(113%) (40%) (60%) 

                

1991 - 2000 7% 0,7%   0,9% 0,2% 0,7% 

          (121%) (23%) (77%) 

                

2000 - 2010 8% 0,8%   1,0% 0,4% 0,6% 

          (116%) (40%) (60%) 

                

1970 - 2010 54% 1,4%   1,1% 0,4% 0,7% 

          (83%) (36%) (64%) 

                
Fonte: Estimado pelo próprio autor 
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O gráfico abaixo sintetiza a taxa de variação do capital humano para o período 

1970 – 2010 por um índice de base fixa, com 1970 igual a 100. Este índice é 

decomposto pela taxa de variação do capital humano de mulheres e do capital 

humano dos homens. Como o capital humano é representado pelo retorno de 

anos de estudo, ele é resultado de uma média de seus subgrupos. O que o 

gráfico abaixo apresenta é que em termos de taxa de variação, a contribuição 

feminina apresentou-se maior do que a contribuição masculina. No entanto, não 

se deve pensar que este resultado reflete para uma análise em nível. Com base 

nos microdados dos Censos, têm-se que em 1970, a proporção de mulheres em 

relação ao total de ocupados era de 21%, em 1991 era de 32% e, em 2010, 42%. 

Assim, o que se verificou neste período foi uma profunda mudança com a 

intensificação da entrada da mulher no mercado de trabalho. 

GRÁFICO 20 – Variação do capital humano total e por 

gênero.

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 
Observação: Índice de base fixa. 1970 = 100 

 

Para se entender este gráfico, utilizaremos a equação utilizada na decomposição,  

                     (31) 



74 

 

Assim, seja  a taxa de variação de um subgrupo i. 

Esta equação mostra que a taxa de variação é uma função da variação de  no 

tempo e da variação de  no tempo, dividido pelo capital humano total, . 

Portanto, para o subgrupo mulheres, além de apresentar maior escolaridade,  

que representa a proporção de mulheres em relação ao total de ocupados dobrou 

no período 1970 – 2010, o que explica o porquê das taxas mais elevadas do que 

as apresentados pelo capital humano masculino.  

A tabela abaixo faz o mesmo exercício de decomposição da taxa de variação do 

capital humano entre os grupos etários. Segundo a tabela, o grupo etário de 10 a 

24 anos, que contribuía com 44% da taxa de variação do capital humano total em 

1970, passou a contribui muito pouco nas décadas seguintes. Entre 1970 e 2010, 

o capital humano variou 1,1% ao ano em média, 0,5% correspondente pela taxa 

de variação dos ocupados entre 25 e 39 anos e 0,4% pela taxa de variação dos 

ocupados entre 40 e 54 anos.  
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TABELA 6 – Decomposição do capital humano por grupos etários entre 1970 
e 2010. 

Período    
Taxa de 
crescimento   

  
Contribuição 
dos fatores 

    

    y
l
 total y

l
 anual   H 

H 
10 - 24 
anos 

H 
25 - 39 anos 

H 
40 - 54 
anos 

H 
55 + 

                    

1970 1980 50% 5,0%   1,6% 0,7% 0,7% 0,2% 0,0% 

          (33%) (44%) (46%) (11%) -(1%) 

                    

1980 - 1991 -10% -0,9%   1,0% -0,1% 0,8% 0,3% 0,1% 

          -(113%) -(15%) (78%) (31%) (5%) 

                    

1991 - 2000 7% 0,7%   0,9% 0,1% 0,3% 0,5% 0,1% 

          (121%) (6%) (28%) (56%) (10%) 

                    

2000 - 2010 8% 0,8%   1,0% 0,0% 0,2% 0,6% 0,2% 

          (116%) -(3%) (22%) (57%) (23%) 

                    

1970 - 2010 54% 1,4%   1,1% 0,1% 0,5% 0,4% 0,1% 

          (83%) (13%) (45%) (34%) (8%) 

                    

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

Novamente, utilizando a mesma análise apresentada anteriormente, como anos 

de estudo crescem para todos os grupos etários, podendo crescer mais para 

alguns grupos e menos para outros, o que está influenciando diretamente as 

taxas de variação do capital humano em cada grupo é a participação do grupo no 

total de ocupados em cada ponto do tempo. Uma conclusão retirada desta tabela 

que é a participação relativa do grupo etário entre 10 e 24 anos diminuiu durante 

estas décadas, enquanto a participação relativa dos grupos entre 25 e 39 anos e 

entre 40 e 54 anos aumentou em relação ao total de ocupados.  
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4.2.2 CONTABILIDADE DO CRESCIMENTO E DIVIDENDO 
DEMOGRÁFICO 

Esta seção seguirá o trabalho de Mason (2001) aplicado para a base de dados 

utilizada ao longo deste trabalho. A primeira equação utilizada na contabilidade do 

crescimento é: 

                                (33) 

Ou seja, a taxa de variação da renda per capita é igual à taxa de variação da 

renda por trabalhador mais a taxa de variação da razão de suporte. Duas 

observações são importantes nesta etapa. A primeira é que a taxa de variação da 

renda por trabalhador já fora calculado e serão apresentados apenas os 

resultados já debatidos anteriormente. A segunda é que a razão de suporte é 

calculada pela divisão do total de ocupados pelo total da população51. 

A tabela abaixo sintetiza os resultados para o Brasil entre 1970 e 2010. Segundo 

os dados da tabela, para 1970, o Brasil teve uma taxa de crescimento do PIB per 

capita de 6% ao ano aproximadamente, sendo que 1,2% foram dados pela 

contribuição da demografia. Na década de 80, a variação de 0,6% da razão de 

suporte amenizou a queda média de 1% ao ano do produto por trabalhador, 

produzindo uma taxa de crescimento do PIB per capita de -0,4%. Para o período 

1970 – 2010, o Brasil teve um crescimento médio anual de 2,2% do PIB per 

capita, sendo que 0,9% foram dados pelo dividendo demográfico. Verifica-se que 

calculado desta maneira, o dividendo demográfico é maior do que calculado pela 

metodologia do Mason (2005) e Mason e Lee (2006). Como pode ser visto no 

Anexo B, o dividendo demográfico calculado usando consumidores e produtores 

efetivos produziu um resultado de 0,6% ao ano, responsável por um terço da 

                                            
51 Na seção referente ao dividendo demográfico pela metodologia do Mason (2005), 
Anexo B, a razão de suporte é calculada através de consumidores e produtores efetivos. 
Aqui, utilizam-se apensas as quantidades de ocupados e da população observados em 
cada Censo demográfico e interpolados.  
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variação da renda por consumidor efetivo. Pela tabela abaixo, o dividendo foi de 

0,9% ao ano e responsável por 40% do crescimento da renda per capita. 

TABELA 7 – Decomposição da renda per capita em produto por trabalhador 
e razão de suporte: Brasil, 1970 – 2010. 

                    

Período          
Taxa de 
crescimento 

    

    y total 
y 

anual 
  yl total 

yl 
anual 

  
L/N 
total 

L/N 
anual 

                    

1970 1980 60% 6,0%   48% 4,8%   12% 1,2% 

          (80%) (80%)   (20%) (20%) 

                    

1980 - 1991 -4% -0,4%   -11% -1,0%   7% 0,6% 

          (255%) (255%)   -(155%) -(155%) 

                    

1991 - 2000 9% 1,0%   6% 0,7%   3% 0,3% 

          (72%) (72%)   (28%) (28%) 

                    

2000 - 2010 24% 2,4%   8% 0,8%   16% 1,6% 

          (34%) (34%)   (66%) (66%) 

                    

1970 - 2010 88% 2,2%   51% 1,3%   37% 0,9% 

          (58%) (58%)   (42%) (42%) 

                    
Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

Mason (2001) ainda apresenta uma equação para a contabilidade do crescimento 

com a equação de acumulação de capital utilizada em modelos neoclássicos de 

crescimento econômico. A equação em questão é a (34). A tabela abaixo 

apresenta um resultado simplificado da contabilidade do crescimento por esta 

equação, pois algumas variáveis já foram contabilizadas anteriormente. Segundo 

a tabela, a taxa de variação do capital por trabalhador pode ser decomposta em 

dois elementos: investimento líquido e crescimento do número de ocupados. Na 

década de 70, segundo os dados da tabela, a razão capital por trabalhador variou 

2,3% ao ano, 3,7% devido ao investimento líquido e 1,4% de forma negativa como 

crescimento dos ocupados. A queda da taxa de crescimento do capital por 
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trabalhador é mostrada na tabela como consequência da queda do investimento 

líquido ao longo das décadas, dado que o crescimento dos ocupados apresenta-

se levemente estável e em torno de 1,1% ao ano neste período.  

TABELA 8 – Decomposição da taxa de variação do capital por trabalhador 
entre investimento líquido e crescimento de ocupados: Brasil, 1970 – 2010. 

                    

Período    
Taxa de 

crescimento 
Contribuição dos fatores     

    yl total yl anual   K/L 
α(sY/K - 

δ) 
α(∆L)/L H PTF 

                    

1970 1980 48% 4,8%   2,3% 3,7% 1,4% 1,6% 0,9% 

                    

1980 - 1991 -11% -1,0%   0,6% 1,6% 1,0% 1,0% -2,6% 

                    

1991 - 2000 6% 0,7%   0,0% 0,8% 0,8% 0,9% -0,2% 

                    

2000 - 2010 8% 0,8%   -0,3% 0,8% 1,1% 1,0% 0,1% 

                    

1970 - 2010 51% 1,3%   0,7% 1,8% 1,1% 1,1% -0,5% 

                    
Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

A decomposição do capital depeening pode ser visualizada também pelo gráfico 

abaixo. O investimento líquido apresenta-se em uma tendência decrescente entre 

1970 e a primeira metade da década de 90. Após, comporta-se em uma tendência 

estacionária. Pelo gráfico, assim como verificado pela tabela acima, o período em 

que o investimento é inferior ao crescimento dos ocupados, a acumulação de 

capital apresenta valores negativos. Isto é verificado para a primeira metade da 

década de 90 e para parte considerável da década de 2000. 
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GRÁFICO 21 – Evolução do investimento líquido, taxa de crescimento de 
ocupados e capital depeening no Brasil entre 1970 – 2010. 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

4.2.3 DECOMPOSIÇÃO DO DIVIDENDO DEMOGRÁFICO ENTRE PIA, 

PEA, OCUPADOS E POPULAÇÃO. 

A equação (36) apresenta uma proposta de separar o dividendo demográfico 

entre taxa de emprego, L/PEA, taxa de atividade, PEA/PIA, e estrutura etária, 

PIA/N. A tabela abaixo apresenta os resultados estimados para a base de dados 

utilizada nos trabalhos de contabilidade do crescimento aqui apresentados. 

Segundo a tabela, entre 1970 e 2010, o dividendo demográfico foi influenciado 

tanto pela estrutura etária PIA/N quanto pela taxa de atividade. A taxa de 

emprego contribuiu negativamente com -0,1% neste período, influenciada pelo 

aumento da taxa de desemprego nas décadas de 80 e 90.  
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TABELA 9 – Decomposição do dividendo demográfico por condição de 
atividade e ocupação entre 1970 e 2010. 

                  

Período    Taxa de crescimento Contribuição dos fatores   

    y anual yl anual   
L/N 

anual 
L/PEA PEA/PIA PIA/N 

                  

1970 1980 6,0% 4,8%   1,2% 0,0% 0,8% 0,4% 

          (20%) -(2%) (69%) (33%) 

                  

1980 - 1991 -0,4% -1,0%   0,6% -0,3% 0,5% 0,4% 

          -(155%) -(49%) (88%) (61%) 

                  

1991 - 2000 1,0% 0,7%   0,3% -1,2% 1,0% 0,5% 

          (28%) -(432%) (347%) (186%) 

                  

2000 - 2010 2,4% 0,8%   1,6% 0,9% 0,2% 0,5% 

          (66%) (54%) (13%) (33%) 

                  

1970 - 2010 2,2% 1,3%   0,9% -0,1% 0,6% 0,4% 

          (42%) -(16%) (67%) (49%) 

                  
Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

Assim, esta tabela corrobora o que já foi debatido em outros momentos, que o 

dividendo é uma janela de oportunidade, mas que determinados fatores podem 

afetar diretamente e indiretamente seus efeitos. O Brasil apresentou um cenário 

favorável para o crescimento da renda per capita com contribuição da demografia 

nas últimas quatro décadas, mas seu resultado não foi o máximo, de forma 

eficiente. A economia também não contribuiu para tanto, e a ausência de um 

acumulo intensivo de capital por trabalhador poderá comprometer as gerações 

futuras quando a demografia atuar na contramão do crescimento.  
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5. CONCLUSÃO 

Esta dissertação teve como objetivo investigar o impacto da demografia no 

crescimento da renda per capita brasileira entre 1970 e 2010. Para tanto, utilizou-

se diversas abordagens de contabilidade do crescimento na tentativa de unir 

contribuições que dialogavam em paralelo. Como foi observado, o Brasil 

presenciou profundas modificações nas últimas décadas. Mudanças que levaram 

a população a viver em zonas urbanas, melhorar os indicadores de educação, 

aumentar a expectativa de vida, queda da mortalidade e diminuição no número de 

filhos foram visualizados através de estatísticas no capítulo anterior. Além destes 

fatores demográficos, verificaram-se também mudanças em termos de mercado 

de trabalho com uma maior participação de mulheres entre a PEA, um aumento 

do número de estudantes entre os inativos. Projeções populacionais relatam uma 

população que em poucas décadas envelhecerá, o que aumentará as demandas 

por aposentadorias, saúde, entre outros fatores. 

Os dados estimados no capítulo anterior demonstram que o dividendo 

demográfico foi fundamental para o desempenho da economia brasileira. 

Aproximadamente 40% do crescimento da renda per capita anual foi fruto da 

demografia atuando a favor da economia. Utilizando uma abordagem alternativa 

para o cálculo do dividendo demográfico, chegou-se a uma contribuição de 33%52. 

Em relação à contabilidade da renda por trabalhador, o Brasil teve uma forte 

contribuição do capital humano. Esta contribuição foi bastante impactada pela 

entrada da mulher no mercado de trabalho, como demonstraram os cálculos. O 

capital por trabalhador, que era expressivo na década de 70, passou a contribuir 

pouco para o crescimento do PIB por trabalhador como reflexo da queda da taxa 

de investimento. Na contramão do crescimento, a produtividade total dos fatores 

ajudou a uma queda expressiva do produto durante a década de 80. 

                                            
52 Esta abordagem segue o artigo de Mason (2005) e é apresentada no Anexo B.  
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Em relação ao dividendo demográfico, este foi decomposto entre taxa de 

atividade, taxa de emprego e estrutura etária. Os dados mostraram que o 

desemprego no Brasil atenuou o efeito do dividendo demográfico durante duas 

décadas seguidas. No agregado, o desemprego contribuiu para uma queda de 

0,1% ao ano na parcela correspondente à taxa de emprego do dividendo 

demográfico. No entanto, a taxa de participação teve uma contribuição de 0,6% 

ao ano no primeiro dividendo. O aumento da PEA em relação a PIA foi visualizado 

pela análise descritiva e, novamente, o aumento da participação da mulher no 

mercado de trabalho foi relevante para a taxa de participação contribuir em 65% 

na variação da taxa da razão de suporte. 

A contabilidade conjunta da economia e da demografia utilizou o efeito da 

população na acumulação de capital por trabalhador. O que se verificou com esta 

decomposição é que o investimento líquido não acompanhou a taxa de 

crescimento dos ocupados. O investimento líquido variou 1,8% ao ano 

aproximadamente e a taxa de variação do número de trabalhadores contribuiu 

negativamente em 1,1%, resultando em um acumulo de capital por trabalhador 

anual de 0,7%. Assim, julga-se que os modelos que realizam o cálculo do 

dividendo demográfico mantendo a renda constante não estão capturando o efeito 

da demografia no capital deepening.  

Assim, conclui-se que o dividendo demográfico foi muito relevante para o 

crescimento da renda per capita brasileira entre 1970 e 2010. As flutuações 

econômicas das décadas de 80 e 90 anularam parte do efeito do dividendo 

demográfico, assim como a queda do investimento também. Entretanto, a entrada 

de uma maior parcela da população em idade ativa para a condição de 

economicamente ativa contribuiu positivamente e foi responsável pelos bons 

resultados da demografia na economia brasileira. 

 

Esta dissertação abre uma agenda futura de pesquisas em relação aos efeitos 

indiretos do dividendo demográfico. Tópicos como a magnitude do dividendo no 
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aumento da escolaridade da população, o efeito do dividendo sobre a poupança e 

aspectos microeconômicos do mercado de trabalho poderão ser abordados em 

pesquisas futuras. 
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ANEXO A: CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS NO CENSO 
DEMOGRÁFICO 

Este anexo detalha quais foram as variáveis extraídas dos microdados de cada 

Censo e como foram construídas as variáveis auxiliares.  

A.1 Censo 1970 

No censo de 1970, foram extraídas as seguintes variáveis53: 

Variável Descrição 

V004 Codigo da situação do domicilio 

0- urbano 

1- suburbano 

2- rural 

V023 Sexo 

0- homem 

1- mulher 

V026 Tipo de idade 

0- ignorada 

1- declarada em meses 

2- presumida em meses 

3- declarada em anos 

4- presumida em anos 

V027 Idade em meses ou anos 

                                            
53 Para todos os Censos, a extração foi feita utilizando-se o pacote econométrico Stata e 
gerou-se um do-file com um comando infix. Para cada ano censitário, a extração foi feita 
por estados da federação. A agregação dos dados foi feita na seguinte ordem: com a 
base de dados dos estados gerou-se uma base de dados das regiões geográficas e, 
destas, agregou-se para o Brasil.  
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V035 Alfabetização 

0- sim 

1- não 

2- sem declaração 

V036 Frequenta a escola 

0- sim 

1- não 

2- sem declaração 

V037 Ultima serie que concluiu com aprovação neste curso que frequentou 

anteriomente 

1- 1ª serie do elementar 

2- 1ª serie 

3- 2ª serie 

4- 3ª serie 

5- 4ª serie 

6- 5ª ou 6ª serie 

7- admissão ou vestibular 

8- artigo 99 

9- alfabetização de adultos 

0- nenhuma ou sem declaração 

V038 Ultimo grau concluido com aprovação 

1- primario/elementar 

2- ginasial/medio 1º ciclo 

3- ginasial/medio 2º ciclo 

4- superior 

5- nunca frequentou escola 

0- sem declaração 

V041 Rendimento medio mensal 

V043 Situação principal de emprego 

0- afazeres domesticos 
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1- estudante 

2- aposentado 

3- vive de renda 

4- doente ou inválido 

5- detento 

6- sem ocupação 

7- trabalha ou procura emprego e sem declaração 

V046 Posição na ocupação 

1- empregado público 

2- empregado particular 

3- conta própria ou autônomo 

4- parceiro ou meeiro 

5- empregador 

6- não remunerado ou procura trabalho 

0- sem declaração 

V047 Ocupação que exercia na ultima semana de referencia da pesquisa 

(25/08/1970 a 31/08/1970) 

1- só a ocupação habitual 

2- só outra ocupação 

3- ocupação habitual e outra ocupação 

4- desempregado 

5- procurando o primeiro trabalho 

0- sem declaração 

V048 Tempo ou hora de trabalho na ultima semana 

1- menos de 3 meses 

2- de 3 a 5 meses 

3- de 6 a 8 meses 

4- de 9 a 12 meses 

5- menos de 15 horas 

6- de 15 a 39 horas 
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7- de 40 a 49 horas 

8- de 50 horas e mais 

9- procurando trabalho 

0- sem declaração 

V049 Há quanto tempo procura trabalho 

1- menos de 3 meses 

2- de 3 meses e mais 

3- trabalha 

0- sem declaração 

V054 Peso da pessoa 

 

Em todos os Censos foram feitos ajustes na tentativa de se uniformizar as 

informações mantendo-se uma consistência ao longo do tempo para a 

metodologia do trabalho. No caso específico do Censo de 1970, ajustes foram 

feitos e variáveis foram criadas com base nas informações contidas no 

questionário respondido pelos indivíduos. A variável V004 foi ajustada para 

urbano se 0 ou 1 e rural se 2. A variável V026 e V027 foram reconstruídas de 

acordo com o adotado nos Censos demográficos mais recentes. Criou-se um 

vetor de zeros e quando V026 assumiu valor 0, substituiu-se neste vetor por um 

ponto54. Quando V026 assumiu os valores 3 ou 4, substituiu-se no vetor de zeros 

o valor encontrado na variável V027. Quando V026 assumiu os valores 1 ou 2, 

manteve-se zero no vetor para estas entradas de dados. Na variável V035, 

substituiu-se o 2 por um ponto. 

A variável anos de estudo, que se encontra presente em outros censos 

demográficos, foi criada para cada indivíduo com base em outras observações. 

Assim, criou-se um vetor de zeros para indivíduos com idade maior ou igual a 5 

anos (utilizando-se o vetor criado previamente). Para este vetor, foram 

                                            
54 No Stata, o ponto (.) refere-se a um missing.  
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substituídos valores de 0 a 16 (anos de estudo) com base nas respostas de V037 

e V038. A tabela abaixo sintetiza o algoritmo utilizado na criação desta variável.  

Anos de Estudo Variáveis e valores usados 

=0 Se V038 for 5 

=1 Se V037 = 1 e V038 = 1 

= 1 Se V037 = 2 e V038 = 1 

= 2 Se V037 = 3 e V038 = 1 

= 3 Se V037 = 4 e V038 = 1 

= 4 Se V037 = 5 e V038 = 1 

= 5 Se V037 = 2 e V038 = 2 

= 6 Se V037 = 3 e V038 = 2 

= 7 Se V037 = 4 e V038 = 2 

= 8 Se V037 = 5 e V038 = 2 

= 9 Se V037 = 2 e V038 = 3 

= 10 Se V037 = 3 e V038 = 3 

= 11 Se V037 = 4 e V038 = 3 

= 12 Se V037 = 2 e V038 = 4 

= 13 Se V037 = 3 e V038 = 4 

= 14 Se V037 = 4 e V038 = 4 

= 15 Se V037 = 5 e V038 = 4 

= 16 Se V037 = 6 e V038 = 4 

 

Para a variável em construção anos de estudo, após criar os valores de 0 a 16 

com base nas informações de V037 e V038, gerou-se missing quando V037 foi 7 
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ou 8 ou 9 ou 055. Gerou-se missing para esta variável também quando V038 

assumiu valor 0.  

Uma variável proxy para alfabetização foi derivada da variável anterior. Criou-se 

um vetor de zeros para indivíduos com 5 anos ou mais. Substituiu-se por 1 se a 

variável previamente construída, anos de estudos, fosse maior ou igual a 1. 

Gerou-se missing para este vetor quando a variável anos de estudo não tivesse 

declaração56.  

As próximas variáveis criadas são de mercado de trabalho e o algoritmo para a 

criação levou em conta as definições conceituais sobre população em idade ativa 

(PIA), população economicamente ativa (PEA), população economicamente 

inativa (PEI), ocupados e desocupados. A primeira variável criada foi ocupados. 

Gerou-se um vetor de zeros para indivíduos que 10 anos ou mais. Substituiu-se 

por 1 se V047 fosse 1, ou 2, ou 3. Gerou-se missing para V047 igual a 0 57. Para a 

variável desocupados, gerou-se um vetor de zeros para indivíduos com 10 anos 

ou mais e substituiu-se por 1 se V047 fosse 4 ou 5. Novamente, gerou-se missing 

para V047 igual a 0 58.  

                                            
55 Estatisticamente, V037 assumir os valores 7, 8 ou 9 é insignificante perto dos outros 
valores. No entanto, tanto V037 quanto V038 quando assumem o valor 0 (nenhuma ou 
sem declaração), enviesam os resultados. 
 
56 Com base em dados dos outros Censos e fazendo uma interpolação linear ate 1970, 
esta proxy para saber se o indivíduo é alfabetizado ajusta-se melhor aos dados, ou seja, 
ajusta-se a tendência.  
 
57 Ocupados são definidos com pessoas que trabalham, tais como empregados, conta 
própria, empregadores e não remunerados.  
Indiretamente, a forma como estas variáveis são construídas, a partir de um vetor de 
zeros e substituindo-se 1 se assumem tal característica, conduz a uma dummy. Para o 
caso específico de ocupados, o resultado é 1 se for ocupado e 0 caso contrário, 
excluindo-se a ausência de declaração. 
 
58 Respeitando o conceito de desocupados, no qual o indivíduo não se encontra em uma 
situação de ocupação no mercado de trabalho, mas tomou alguma providência para 
tornar-se ocupado, ou seja, procurou emprego. 
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Tendo criado as variáveis ocupados e desocupados, a próxima etapa foi a criação 

das variáveis população economicamente ativa, PEA, e economicamente inativa, 

PEI. Gerou-se um vetor de zeros para indivíduos com 10 anos ou mais e substitui-

se por 1 se ocupados fosse 1 ou se desocupados fosse 1. Incorporou-se missing 

quando ocupados (ou desocupados) apresentasse missing. Assim, esta variável 

denominada condição de atividade é uma dummy assumindo valor 1 se o 

indivíduo for economicamente ativo e assumindo valor zero se for 

economicamente inativo 59. 

Uma variável adicional foi criada como trabalho principal e foi dividida em 6 

categorias: empregado público, empregado particular, conta própria (ou 

autônomo), trabalhador agrícola, empregador e não remunerado. Para os Censos 

mais recentes, estas categorias aproximam-se mais com as categorias definidas 

nas notas metodológicas das Contas Nacionais sobre mercado de trabalho. Para 

tanto, um vetor de zeros foi criado para indivíduos no qual a variável ocupados 

apresentasse valor 1. A tabela abaixo sintetiza a construção da variável. 

Trabalho 

principal 

Variáveis e valores usados Descrição 

=1 Se V046 = 1 e Ocupados =1 Empregado público 

=2 Se V046 = 2 e Ocupados =1 Empregado particular 

=3 Se V046 = 3 e Ocupados =1 Conta própria 

=4 Se V046 = 4 e Ocupados =1 Trabalhador agrícola 

                                            
59 Dois cuidados foram tomados na construção destas variáveis. O primeiro refere-se em 
saber se realmente a decomposição do mercado de trabalho foi bem feita pelo algoritmo 
no Stata. Assim, após se gerar estas variáveis, verificou-se se a soma de ocupados e 
desocupados resultava exatamente na quantidade de pessoas economicamente ativas e, 
por fim, se a soma de pessoas economicamente ativas e inativas resultava exatamente 
na quantidade de pessoas em idade ativa.  
O segundo cuidado foi em aplicar o peso amostral nestas variáveis e verificar junto às 
outras estatísticas de mercado de trabalho disponíveis no SIDRA (Sistema IBGE de 
Recuperação Automática) se a agregação produz estatísticas condizentes.  
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=5 Se V046 = 5 e Ocupados =1 Empregador 

=6 Se V046 = 6 e Ocupados =1 Não remunerado 

 

A.2 Censo 1980 

No Censo de 1980 foram extraídas as seguintes variáveis 

V604 Peso da pessoa 

V598 
Situação da pessoa 
0- urbano 
1- rural 

V501 
Sexo 
1- homem 
3- mulher 

V606 Idade em anos 

V519 

Sabe ler e escrever? 
2- sim 
4- esqueceu 
6- não sabe 
9- sem declaração 
 - não aplicável 

V520 

Série que frequenta 
0- nenhuma 
1- 1ª série 
2- 2ª série 
3- 3ª série 
4- 4ª série 
5- 5ª série 
6- 6ª série 
7- 7ª série 
8- 8ª série 
9- sem declaração 
 - não aplicável 

V521 

Grau que frequenta 
0- nenhuma 
1- primário 
2- ginasial médio 
3- 1º grau 
4- 2º grau 
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5- colegial médio 
6- supletivo 1º grau 
7- supletivo 2º grau 
8- superior 
9- sem declaração 
  - não aplicável 

V523 

Última série concluída 
0- nenhuma 
1- 1ª série 
2- 2ª série 
3- 3ª série 
4- 4ª série 
5- 5ª série 
6- 6ª série 
7- 7ª série 
8- 8ª série 
9- sem declaração 
 - não aplicável 

V524 

Grau da última série concluída 
0- nenhuma 
1- primário 
2- ginasial médio 
3- 1º grau 
4- 2º grau 
5- colegial médio 
6- supletivo 1º grau 
7- supletivo 2º grau 
8- superior 
9- sem declaração 
 - não aplicável 

V528 

Trabalhou nos últimos 12 meses? 
1- sim 
3- não 
5- frente de seca 

V529 

Ocupação atual 
0- trabalha 
1- procurou trabalho ou trabalha 
2- procurando trabalho ou não trabalha 
3- aposentado ou pensionista 
4- vive de renda 
5- detento 
6- estudante 
7- doente ou inválido 
8- afazeres domésticos 
9- sem ocupação 

V533 
Posição no estabelecimento 
0- sem remuneração 
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1- trabalhador agrícola volante – com intermediário 
2- trabalhador agrícola volante – sem intermediário 
3- parceiro ou empregado 
4- parceiro ou empregador 
5- parceiro ou conta própria 
6- empregado 
7- empregador 
8- conta própria 
9- sem declaração 

V541 

Na última semana estava 
1- só em um trabalho 
2- em vários trabalhos 
3- trabalhando com dificuldade 
4- procurando trabalho 
5- aposentou-se 
6- não trabalhava e nem procurava 

 

A variável sabe ler e escrever, V519, foi normalizada para uma dummy. Assim, 

para esta mesma variável, determinou-se o valor 1 se V519 fosse 2 e valor 0 se 

V519 fosse 4 ou 6. Para V519 igual a 9, gerou-se um missing no Stata utilizando-

se um ponto. As variáveis de mercado de trabalho foram tratadas conceitualmente 

iguais ao longo dos Censos. Assim, para o Censo de 1980, seguiu-se a mesma 

ideia do Censo anterior, mas com algumas formulações diferentes em termos de 

variáveis e informações utilizadas. 

Para se criar a variável ocupados, criou-se um vetor de zeros para os indivíduos 

com 10 anos ou mais. Substituiu-se neste vetor o valor 1 se V528 fosse 1. Após 

isto, neste vetor criado, substituiu-se por um ponto se a idade do indivíduo fosse 

menor que 10 anos. Este fato decorre de indivíduos com menos de 10 anos terem 

respondido que trabalharam e estes valores estavam sendo incorporados neste 

vetor que somente considera pessoas em idade ativa, ou seja, maiores de 10 

anos de idade. Para se criar a variável desocupados, gerou-se um vetor de zeros 

para indivíduos com 10 anos ou mais. Substituiu-se neste vetor o valor 1 se V528 
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fosse 3 e V529 fosse 1, ou se V528 fosse 3 e V529 fosse 2, ou se V528 fosse 5 e 

V529 fosse 1, ou se V528 fosse 5 e V529 fosse 2 60.  

A variável condição de atividade, que é uma dummy com valor 1 se o indivíduo é 

economicamente ativo e zero se é economicamente inativo, foi construída como 

no Censo de 1970. A variável trabalho principal, que cria 5 categorias para 

pessoas que se encontram em situação de ocupação no mercado de trabalho, 

consta de 5 categorias no Censo de 1980: empregados, trabalhador agrícola, 

conta própria, empregadores e não remunerados. Para isto, criou-se um vetor 

com zeros para indivíduos quando a variável ocupados apresentou valor 1. A 

tabela abaixo sintetiza o critério para substituir os valores de 1 a 5 relacionando a 

sua respectiva categorias 61. 

Trabalho principal Variáveis e valores usados Descrição 

=1 Se V533 = 3 ou V533 =6 Empregado 

=2 Se V533 = 1 ou V533 =2 Trabalhador agrícola 

=3 Se V533 = 8 ou V533 =5 Conta própria 

=4 Se V533 = 7 ou V533 =4 Empregador 

=5 Se V533 = 0 Não remunerado 

 

A construção da variável anos de estudo no Censo de 1980 difere levemente da 

feita em 1970, pois as informações são separadas entre indivíduos que não 

                                            
60 Algo que ainda não foi citado, mas merece ressalva, é a utilização dos elementos 
lógicos “e” e “ou” na linguagem de programação que foram utilizados nos algoritmos 
aplicados no Stata. Ao se falar, por exemplo, que a variável assumiu valor 1 se V528 
fosse 3 e V529 fosse 1, isto significa que o indivíduo respondeu que não trabalhou em 
V528 e ao mesmo tempo respondeu que procurou trabalho ou trabalha em V529. Já no 
caso do conectivo “ou”, basta apenas um dos valores ser verdadeiro. 
61 Dois ajustes foram feitos: o primeiro é incorporar V533 igual a 9 como missing. O 
segundo foi excluir as informações geradas para indivíduos com idade menor do que 10 
anos, dado que estes dados existem para esta pesquisa censitária neste ano específico. 
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encontram-se estudando e indivíduos que ainda estudam. Neste caso, a primeira 

parte do algoritmo segue exatamente o construído para 1970 e a segunda parte 

incorpora os indivíduos que ainda estudam. Para estes indivíduos, que 

respondem a série que frequentam no momento da pesquisa, anos de estudo 

referem-se a quantidade de anos referentes ao estudo que é equivalente a série 

do ano anterior, que foi concluída com aprovação. Para a construção da variável, 

um vetor de zeros foi criado para indivíduos com 5 anos ou mais. Para os 

indivíduos que ainda estudam, a variável é criada com base nas respostas às 

perguntas V520 e V521. Para os indivíduos que pararam de estudar, anos de 

estudo são determinados pelas respostas às perguntas V523 e V524. A tabela 

abaixo sintetiza o algoritmo para a criação da variável. 

Anos de Estudo Variáveis e valores usados 

Pessoas que ainda frequentam instituição de ensino 

Primário, Ginásio Médio e Colégio Médio 

=1 Se V520 = 2 e V521 = 1 

=2 Se V520 = 3 e V521 = 1 

=3 Se V520 = 4 e V521 = 1 

= 4 Se V520 = 1 e V521 = 2 

= 5 Se V520 = 2 e V521 = 2 

= 6 Se V520 = 3 e V521 = 2 

= 7 Se V520 = 4 e V521 = 2 

= 8 Se V520 = 1 e V521 = 5 

= 9 Se V520 = 2 e V521 = 5 

= 10 Se V520 = 3 e V521 = 5 

1º Grau e 2º Grau 

= 1 Se V520 = 2 e V521 = 3 

= 2 Se V520 = 3 e V521 = 3 
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= 3 Se V520 = 4 e V521 = 3 

= 4 Se V520 = 5 e V521 = 3 

= 5 Se V520 = 6 e V521 = 3 

= 6 Se V520 = 7 e V521 = 3 

= 7 Se V520 = 8 e V521 = 3 

= 8 Se V520 = 1 e V521 = 4 

=9 Se V520 = 2 e V521 = 4 

=10 Se V520 = 3 e V521 = 4 

Ensino Superior 

=11 Se V520 = 1 e V521 = 6 

=12 Se V520 = 2 e V521 = 6 

=13 Se V520 = 3 e V521 = 6 

=14 Se V520 = 4 e V521 = 6 

=15 ou + Se V520 => 5 e V521 = 6 

 

 

Anos de Estudo Variáveis e valores usados 

Última série frequentada com aprovação 

Primário, Ginásio Médio e Colégio Médio 

=1 Se V523 = 1 e V524 = 1 

=2 Se V523 = 2 e V524 = 1 

=3 Se V523 = 3 e V524 = 1 

= 4 Se V523 = 4 e V524 = 1 

= 5 Se V523 = 1 e V524 =2 

= 6 Se V523 = 2 e V524 = 2 

= 7 Se V523 = 3 e V524 = 2 
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= 8 Se V523 = 4 e V524 = 2 

= 9 Se V523 = 1 e V524 = 5 

= 10 Se V523 = 2 e V524 = 5 

=11 Se V523 = 3 e V524 = 5 

1º Grau e 2º Grau 

= 1 Se V523 = 1 e V524 = 3 

= 2 Se V523 = 2 e V524 = 3 

= 3 Se V523 = 3 e V524 = 3 

= 4 Se V523 = 4 e V524 = 3 

= 5 Se V523 = 5 e V524 = 3 

= 6 Se V523 = 6 e V524 = 3 

= 7 Se V523 = 7 e V524 = 3 

= 8 Se V523 = 8 e V524 = 3 

=9 Se V523 = 1 e V524 = 4 

=10 Se V523 = 2 e V524 = 4 

=11 Se V523 = 3 e V524 = 4 

Ensino Superior 

=12 Se V523 = 1 e V524 = 8 

=13 Se V523 = 2 e V524 = 8 

=14 Se V523 = 3 e V524 = 8 

=15+ Se V523 => 4 e V524 = 8 

 

Para a variável construída anos de estudo, foram feitos alguns ajustes. O primeiro 

ajuste foi a incorporação dos dados não declarados da base nesta variável criada. 

Assim, tratou-se como missing quando V520, ou V521, ou V523 ou V524 

assumiram valor 9. O segundo ajuste foi à presença de pessoas que estudavam, 

no momento da pesquisa, ou estudaram em um supletivo. Uma primeira solução 
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foi tratar estes indivíduos como missing nesta base de dados e calcular, para 

cada Unidade da Federação, a média dos anos de estudos dos indivíduos. Em 

seguida, construiu-se a mesma variável só que incorporando os indivíduos que 

fizeram supletivo como um curso normal, ou seja, o indivíduos que terminou a 

terceira série do segundo grau por supletivo teria, por exemplo, 11 anos de 

estudo. Após criar esta variável, verificou-se por Unidades da Federação a média 

dos anos de estudos e estes valores diferiram na margem da média não 

considerando supletivo.   

A.3 Censo 1991 

No Censo de 1991 foram extraídas as seguintes variáveis 

1101 Unidade da Federação 

0102 Identificação do Questionário 

Variável de Pessoas – Banco de dados específico para indivíduos 

0301 

Sexo 

1 - Masculino        

2 - Feminino         

3072 Idade (em anos completos) 

0323 

Alfabetização 

1 - Sabe ler e escrever   

2 - Não sabe         

   - Pessoas com menos de 5 anos  

3241 

Anos de Estudo 

00 - sem instrução 

30 - alfabetização de adultos  

01 a 16 - número de anos de estudo 

17 - 17 anos ou mais de estudo 
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20 - não determinado  

     - pessoas com menos de 5 anos 

0345 

Trabalhou em todos ou em parte dos últimos 12 meses 

1 - Habitualmente 

2 - Eventualmente 

3 - Não trabalhou    

   - Pessoas com menos de 10 anos 

0349 

Posição na Ocupação      

01 - Trabalhador agrícola volante 

02 - Parceiro ou Meeiro - Empregado 

03 - Parceiro ou Meeiro - Autônomo ou Conta própria 

04 - Trabalhador Doméstico - Empregado 

05 - Trabalhador Doméstico - Autônomo ou Conta própria 

06 - Empregado do Setor Privado 

07 - Empregado do Setor Público - Servidor Público 

08 - Empregado do Setor Público - de Empresa Estatal 

09 - Autônomo ou conta-própria    

10 - Empregador       

11 - Sem remuneração  

     - Pessoas com menos de 10 anos ou (VAR 0345)= código 3 

0350 

Posse de Carteira de Trabalho Assinada   

1 - Sim              

2 - Não sabe         

3 - Não tem          

4 - Não é empregado  

   - Pessoas com menos de 10 anos ou (VAR 0345)= código 3  

0354 Horas Trabalhadas por Semana na Ocupação Principal 

0356 
Rendimento Bruto da Ocupação Principal 

A variável abrange os seguintes valores: 
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0000000 - sem rendimentos 

de 0000001 a 9999997 - valor do rendimento 

9999999 - sem declaração 

0358 

Condição de Atividade 

0 - Sem ocupação     

1 - Procurando trabalho - Já trabalhou 

2 - Procurando trabalho - Nunca trabalhou 

3 - Aposentado       

4 - Pensionista      

5 - Vive de Rendas   

6 - Detento          

7 - Estudante        

8 - Doente ou Inválido  

9 - Afazeres Domésticos 

   - Pessoas com menos de 10 anos ou (VAR 345)= código 1 ou 2 

7301 Peso ou Fator para Expansão da Amostra 

 

A variável situação do domicílio foi importada do banco de dados dos domicílios 

para o banco de dados dos indivíduos62. Diferente dos Censos anteriores, o de 

1991 contém informações individuais de anos de estudo. A única modificação 

feita nesta variável foi assumir missing quando 3241 fosse 20 ou 30. 

Assim como nos Censos de 1970 e 1980, as variáveis de mercado de trabalho 

foram construídas com base nas definições metodológicas e com base nas 

informações contidas nesta base de dados. Para se criar a variável ocupados, 

gerou-se um vetor de zeros para indivíduos com idade maior ou igual a 10 anos. 

Substituiu-se o valor 0 por 1 neste vetor se 0345 apresentasse valores 1 ou 2. Em 

termos técnicos, o programa Stata utiliza um ponto quando a base de dados 

                                            
62 Em termos técnicos, no Sata, usou-se o comando “merge m:m” a variável 0102 como 
identificação entre as bases.  
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incorporada não carrega valores, considerando-o como um missing. Assim, 

substituiu-se o 0 por um ponto no vetor ocupados se 0345 apresentasse um ponto 

na entrada do dado. Para se criar o vetor desocupados, gerou-se um vetor de 

zeros para indivíduos com idade maior ou igual a 10 anos. Substituiu-se o 0 por 1 

se 0345 fosse 3 e, ao mesmo tempo, 0358 fosse 1 ou se se 0345 fosse 3 e, ao 

mesmo tempo, 0358 fosse 2. Assim como em ocupados, incorporaram-se os 

dados faltantes tanto de 0358 quanto de 0345.  

A variável condição de atividade foi criada seguindo o mesmo princípio dos anos 

anteriores, gerando-se uma dummy que assume valor 1 se o indivíduo é 

economicamente ativo e valor 0 se é economicamente inativo. A variável trabalho 

principal criada para o Censo de 1991 aproxima-se da definição metodológica 

utilizada pelo Sistema de Contas Nacionais. Seis categorias são criadas com 

base nas informações desta base de: empregados com carteira de trabalho 

assinada, militares e funcionários públicos estatuários, empregados sem carteira 

de trabalho assinada, conta própria, empregadores e, por fim, não remunerados. 

A tabela abaixo sintetiza o algoritmo utilizado com base nas variáveis disponíveis. 

Trabalho principal Variáveis e valores usados Descrição 

=1 

Se 0349 = 1 e 0350 =1 

Ou se 0349 = 2 e 0350 =1 

Ou se 0349 = 4 e 0350 =1 

Ou se 0349 = 6 e 0350 =1 

Empregados com carteira 

de trabalho assinada 

=2 Se 0349 = 7 ou 0349 = 8 
Militares e funcionários 

públicos estatuários 

=3 Se 0349 = 1 e 0350 =3 

Ou se 0349 = 2 e 0350 =3 

Ou se 0349 = 4 e 0350 =3 

Empregados sem carteira 

de trabalho assinada 
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Ou se 0349 = 6 e 0350 =3 

=4 

Se 0349 = 3 ou 0349 = 5 

ou 0349 = 9 

Conta própria 

=5 Se 0349 = 10 Empregadores 

=6 Se 0349 = 11 Não remunerados 

 

A.4 Censo 2000 

No Censo de 2000, foram extraídas as seguintes variáveis 

V0102 Unidade da Federação 

V1006 

Situação do domicílio 

1- Urbana 

2- Rural 

V0401 

Sexo 

1- Masculino 

2- Feminino 

V4752 Idade calculada em anos completos 

V0428 

Sabe ler e escrever? 

1- Sim 

2- Não 

V4300 

Anos de estudo 

00 - Sem instrução ou menos de 1 ano 

01 a 16 - anos 

17 - 17 anos ou mais  

20 - Não determinado 
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30 - Alfabetização de adultos 

V0439 

Na semana de 23 A 29 DE JULHO DE 2000, trabalhou remunerado: 

1-sim 

2-não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade 

V0440 

Na semana, tinha trabalho mas estava afastado 

1-sim 

2-não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de  

V0441 

Na semana, ajudou sem remuneração, no trabalho exercido por pessoa 

moradora do domicílio, ou como aprendiz / estagiário. 

1-sim 

2-não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade  

V0442 

Na semana, ajudou sem remuneração, no trabalho exercido por pessoa 

moradora do domicílio em atividade de cultivo, extração vegetal... 

1-sim 

2-não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos 

V0443 

Na semana, trabalhou em cultivo etc., para alimentação de pessoas 

moradoras no domicílio: 

1-sim 

2-não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade 

V0447 

Nesse trabalho era: 

1- trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada 

2- trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada 

3- empregado com carteira de trabalho assinada 

4- empregado sem carteira de trabalho assinada 
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5- empregador 

6- conta-própria 

7- aprendiz ou estagiário sem remuneração 

8- não remunerado em ajuda a membro do domicílio 

9- trabalhador na produção para o próprio consumo 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade e pessoas 

com 10 anos ou mais de idade que não tinham trabalho na semana de 

referência. 

V0448 

Era empregado pelo RJFP ou como militar 

1-sim 

2-não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade e pessoas 

com 10 anos ou mais de idade que não tinham trabalho na semana de 

referência do Censo e as que não tenham sido classificadas como 

empregado sem carteira de trabalho assinada no trabalho principal, 

posição na ocupação. 

V4512 Rendimento bruto do trabalho principal 

V0453 Horas trabalhadas por semana no trabalho principal 

V0455 

Providência para conseguir trabalho 

1-sim 

2-não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade. 

P001 Peso amostral 

 

O peso amostral foi extraído respeitando sua característica63, ajustado ao número 

de casas decimais e transformado para o inteiro mais próximo. Para a variável 

anos de estudo, adotou-se o critério de se considerar como missing quando 

V4300 assumisse os valores 20 ou 30. Variáveis de mercado de trabalho foram 

                                            
63 No infix, denomina-se double os dados acima de 8 dígitos. Caso contrário, o pacote 
econométrico entende como dado float.  
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construídas seguindo os mesmos princípios que os Censos anteriores. Para a 

variável ocupados, criou-se um vetor de zeros e substituiu-se por 1 quando 

V0439, ou V0440, ou V0441, ou V0442, ou V0443 for 1. Substitui-se o 0 por um 

ponto quando uma dessas variáveis (V0439 a V0443) apresentou um dado 

faltante. Para a variável desocupados, criou-se um vetor de zeros e substitui-se 

por 1 quando V0439 fosse 2 e, simultaneamente, V0455 fosse 1. Para este vetor, 

incorporaram-se os dados em branco da variável V0455. 

A variável condição de atividade segue o mesmo princípio, ou seja, foi criada 

usando as variáveis ocupados e desocupados e assume valor 1 para o indivíduo 

economicamente ativo e valor 0 para o indivíduo inativo. A variável trabalho 

principal difere como a do Censo de 1991 somente por ter uma categoria a mais: 

trabalhadores na produção para o próprio consumo. Estruturada desta forma, a 

variável trabalho principal converge, em termos de suas categorias, para as 

utilizadas no Sistema de Contas Nacionais. Para a criação desta variável, gerou-

se um vetor de zeros para indivíduos que se encontravam ocupados. A tabela 

abaixo sintetiza como os valores foram substituídos. 

 

Trabalho principal Variáveis e valores usados Descrição 

=1 Se V0447 = 1 ou V0447 = 3 
Empregados com carteira 

de trabalho assinada 

=2 Se V0448 = 1 
Militares e funcionários 

públicos estatuários 

=3 Se V0447 = 2 ou V0447 = 4 
Empregados sem carteira 

de trabalho assinada 

=4 Se  V0447 = 6 Conta própria 

=5 Se V0447 = 5 Empregadores 

=6 Se V0447 = 7 ou V0447 = 8 Não remunerados 
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=7 Se V0447 = 9 
Trabalhadores na produção 

para o próprio consumo 

 

 

A.5 Censo 2010 

No Censo demográfico de 2010 foram extraídas as seguintes variáveis: 

 

V0001 Unidade da Federação 

V0010 Peso amostral 

V1006 

Situação do domicílio 

1- Urbana 

2- Rural 

V0601 

Sexo 

1- Masculino 

2- Feminino 

V6036 

Sabe ler e escrever 

1- Sim 

2- Não 

Branco 

V6511 
Valor do rendimento bruto (ou retirada) mensal no trabalho 

principal (pode ter valor branco) 

V0653 

No trabalho principal, quantas horas trabalhava habitualmente por 

semana: 

- Branco 

- 1 a 140 

V6900 
Condição de atividade na semana de referência 

1- Economicamente ativas 
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2- Não economicamente ativas 

Branco 

V6910 

Condição de ocupação na semana de referência 

1- Ocupadas 

2- Desocupadas 

Branco 

V6920 

Situação de ocupação na semana de referência 

1- Ocupadas 

2- Não ocupadas 

Branco 

V6930 

Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho 

principal 

1- Empregados com carteira de trabalho assinada 

2- Militares e funcionários públicos estatutários 

3- Empregados sem carteira de trabalho assinada 

4- Conta própria 

5- Empregadores 

6- Não remunerados 

7- Trabalhadores na produção para o próprio consumo 

Branco 

V6940 

Subgrupo e categoria do emprego no trabalho principal 

1- Trabalhadores domésticos com carteira de trabalho assinada 

2- Trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada 

3- Demais empregados com carteira de trabalho assinada 

4- Militares e funcionários públicos estatutários 

5- Demais empregados sem carteira de trabalho assinada 

Branco 

 

Diferente dos outros Censos, onde variáveis de mercado de trabalho foram 

construídas com base nas informações disponíveis nos questionários da 

pesquisa, o Censo de 2010 apresentou estas variáveis na sua forma de 
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microdados. As variáveis ocupados e desocupados são obtidas por V6910, assim 

como condição de atividade é obtida por V6900. A variável trabalho principal é 

obtida por V6930 com as mesmas categorias apresentadas no Censo de 200064.  

Por fim, a variável anos de estudo não é apresentada no Censo 2010 e as 

variáveis auxiliares não são suficientes para se imputar estes dados. No Censo 

2010, os indivíduos respondem quanto à última série concluída com aprovação 

em um bloco de séries. A tabela abaixo sintetiza isto. 

 

V0633 

Curso mais elevado que frequentou 

01- Creche, pré-escolar (maternal e jardim de infância), classe de 

alfabetização - CA 

02- Alfabetização de jovens e adultos 

03- Antigo primário (elementar) 

04- Antigo ginásio (médio 1º ciclo) 

05- Ensino fundamental ou 1º grau (da 1ª a 3ª série/ do 1º ao 4º ano) 

06- Ensino fundamental ou 1º grau (4ª série/ 5º ano) 

07- Ensino fundamental ou 1º grau (da 5ª a 8ª série/ 6º ao 9º ano) 

08- Supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 

09- Antigo científico, clássico, etc.....(médio 2º ciclo) 

10- Regular ou supletivo do ensino médio ou do 2º grau 

                                            
64 Estas variáveis foram úteis para a construção do algoritmo para os outros Censos, pois 
se utilizou as informações já consolidadas nos microdados e as outras informações sobre 
mercado de trabalho. Calibrou-se um algoritmo para que, com base nas outras 
informações, gera-se as variáveis sobre ocupados, desocupados, PEA, PEI e PIA que 
fosse numericamente idênticas às apresentadas no Censo 2010.  
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11- Superior de graduação 

12- Especialização de nível superior ( mínimo de 360 horas ) 

13- Mestrado 

14- Doutorado 

Branco 

 

Portanto, o indivíduo que respondeu V0633 igual a 05, por exemplo, gera a 

informação que estudou entre a primeira e a terceira série do ensino fundamental 

(ou entre o primeiro e o quarto ano do ensino fundamental para as coortes mais 

recentes). Como existe um intervalo no qual não se pode inferir de forma precisa, 

pois não há evidências de convergência para a média do intervalo, e admitir que a 

totalidade estudou até o limite superior do intervalo enviesa os dados, adotou-se o 

critério de não se imputar esta variável. A solução plausível adotada neste 

trabalho de dissertação foi fazer uma extrapolação linear da média dos anos de 

estudo para cada Unidade da Federação e comparar com a tendência da média 

da série que começa em 1970 e termina em 2000. Com base nisto, agregou-se a 

média dos anos de estudo para o Brasil e comparou-se com os dados de 

educação do Barro e Lee (2010). 

A.6 Interpolações para os períodos intercensitários 

Como é de conhecimento comum, os dados dos Censos são divulgados a cada 

10 anos. No caso específico deste trabalho de pesquisa, utilizou-se os Censos de 

1970 até o de 2010, configurando-se cinco pontos no tempo. Para os períodos 

entre os Censos, dados foram imputados através de interpolações65. Várias são 

                                            
65 Em um primeiro momento, pensou-se em utilizar os microdados da Pesquisa Nacional 
por Amostras de Domicílios, PNAD-IBGE, para se gerar informações entre os períodos 
de Censos demográficos. No entanto, como a finalidade do trabalho é acompanhar as 
variações em períodos longos do tempo, como períodos decenais, por exemplo, adotou-
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as técnicas para interpolação polinomial: interpolações linear e quadrática, 

polinômio de Lagrange, polinômios e Newton, Gregory-Newton e splines cúbicos 

usualmente os mais aplicados. Como os dados populacionais apresentam 

tendência linear entre os aos de 1970 e 2010, como se verifica no gráfico abaixo, 

a escolha imediata foi a interpolação linear. Uma segunda opção de interpolação 

foi escolhida para confrontar com a interpolação linear e, com outros dados 

disponíveis, analisar a qualidade das duas interpolações. Esta segunda opção foi 

o método de interpolações por splines cúbicos. 

 

GRÁFICO A1 – População residente no Brasil nos anos censitários e 
tendência linear do para o período 1970 - 2010 

 

Fonte: calculado pelo autor através dos microdados dos Censos de 1970, 1980, 

1991, 2000 e 2010. 

                                                                                                                                    
se os anos em que se têm dados de Censo como referência e, entre estes anos, 
interpolou-se os dados para se capturar apenas as tendências (principalmente para a 
acumulação de capital físico e acumulação de capital humano). 
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A.6.1 INTERPOLAÇÃO LINEAR 

Define-se dois pontos no plano cartesiano, (x0,y0) e (x1,y1), onde, como de 

costume, x pertence ao das abscissas e y ao eixo das ordenadas tal que x0 seja 

diferente de x1. A interpolação linear define um polinômio interpolador de grau 1, 

P1(x), tal que66: 

                         (A.1) 

                        (A.2) 

                         (A.3) 

Caso o sistema acima com duas equações e duas incógnitas, a0 e a1, tem solução 

única, então: 

  e                        (A.4) 

Finalmente, substituindo a0 e a1 em P1(x), chega-se na equação utilizada para 

todas as interpolações lineares deste trabalho. 

                       (A.5) 

Duas considerações são feitas nesta etapa. A primeira é que os dados são séries 

de tempo, ou seja, x assume o valor em tempo discreto. A segunda consideração 

é sobre a conduta utilizada para as extrapolações lineares. Para um período no 

qual se tinha um intervalo bem definido como, por exemplo, o período 1991 – 

2000, utilizou-se como x0 1991 e como x1 2000, onde x variava no intervalo de 

tempo discreto (1991, 2000) gerando os valores de P1(x). Para um período no 

qual não se tinha um intervalo bem definido como, por exemplo, anos de estudo 

para 2000-2010. A variável anos de estudo existe para o ano de 2000, mas não 

                                            
66 Tanto para o caso da interpolação linear como para o caso da interpolação por splines 
cúbicos, o desenvolvimento matemático foi tirado de (Campos,filho, 2007).  
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para o ano de 2010. Assim, a extrapolação foi feita da seguinte maneira: utilizou-

se como x0 1991, y0 anos médios de estudo em 1991, x1 2000 e y1 anos de 

estudo em 2000, onde x variava no intervalo de tempo discreto (2000, 2010] 

gerando os valores de P1(x) (anos de estudo entre 2000 e 2010). 

O gráfico abaixo apresenta a interpolação da população residente no Brasil entre 

1980 e 2010 usando a metodologia esboçada acima e compara com a projeção 

populacional realizada pelo IBGE no mesmo período67. Como se verifica pelo 

gráfico, mesmo diferindo em termos absolutos dos valores apresentados pela 

projeção populacional do IBGE, a interpolação dos microdados ajusta-se bem e 

preserva as taxas de variação na construção da curva. 

 

Gráfico A2 – Interpolação linear da população residente no Brasil e 

comparação com a projeção do IBGE 

 

Fonte: Interpolação linear: Calculada pelo próprio autor; Projeção populacional: 

IBGE (2008). 

                                            
67 A projeção da população calculada pelo IBGE disponibiliza dados entre 1980 e 2050 da 
população residente por grupos etários quinquenais, gênero  e de forma agregada.  
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A.6.2 INTERPOLAÇÃO POR SPLINES CÚBICOS 

Para n+1 pontos no plano cartesiano (xi,yi), com i = 0, 1, ... , n, constrói-se n 

polinômios interpoladores cúbicos si(x) denominados splines cúbicos68. 

                       (A.6) 

Tal que as seguintes condições sejam satisfeitas 

                        (A.7) 

                  (A.8) 

Diferenciando (A.8) duas vezes sucessivamente, tem-se: 

                   (A.9) 

                    (A.10) 

Os coeficientes ai, bi, ci e di são determinados pelas seguintes equações: 

                       (A.11) 

                           (A.12) 

                               (A.13) 

                   (A.14) 

                 (A.15) 

Por sua vez, o cálculo das derivadas forma um sistema de equações que pode 

ser resolvido matricialmente utilizando técnicas de álgebra linear. No caso 

                                            
68 Novamente, utilizou-se o desenvolvimento matemático ipsi literis  do livro Algoritmos 
numéricos, de (Campos, filho, 2007). 
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específico deste trabalho de dissertação, têm-se cinco pontos no tempo (n = 5). 

Por (A.10) tem-se que a matriz quadrada para a solução do sistema de derivadas 

será de ordem 3, como é enunciado abaixo69. 

x      (A.16) 

O gráfico abaixo plota a interpolação da população residente do Brasil para o 

período entre 1980 e 2010 e compara com a projeção populacional do IBGE para 

o mesmo período. Durante as décadas de 1980 e 1990, a interpolação por splines 

gera uma curva condizente com a presentada pela projeção populacional do 

IBGE. Entre 2000 e 2010, as duas curvas apresentam uma diferença em termos 

de suas inclinações, e o caráter do polinômio cúbico do interpolador dá este 

formato para a curva interpolada nesta década em específico.  

 

 

 

                                            
69 A solução do sistema para o cálculo das derivadas, assim como os valores de ai, bi, ci e 
di para xo, x1 e x2 são apresentados abaixo. 
 

s0"(x0) 0 
ao 76,37549 a1 265,4698465 a2 -1892,902839 a3 1335,220229 

s1"(x1) 4582,52968 
b0 0 b1 2291,264842 b2 11051,76978 b3 -40056,6069 

s2"(x2) 22103,5396 
c0 2446677 c1 2469589,599 c2 2616362,98 c3 1821231,354 

s3"(x3) -80113,2138 
d0 94467917 d1 119011062 d2 146807131 d3 169869665 

s4"(x4) 0         
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GRÁFICO A3 – Interpolação por splines cúbicos da população 
residente no Brasil e comparação com a projeção do IBGE 

 

Fonte: Interpolação por splines: Calculada pelo próprio autor; Projeção 

populacional: IBGE (2008). 

 

Quando projetados no mesmo gráfico, as duas interpolações mostram-se 

equivalentes entre 1980 e 2000, mas a curva com interpolação por splines 

apresenta-se menos inclinada do que a com interpolação linear entre 2000 e 

2010. Assim, julgou-se mais atraente trabalhar com todas as interpolações em 

sua forma linear por dois motivos. O primeiro é por este se ajustar bem aos dados 

de projeção populacional do IBGE. O segundo é a complexidade para se 

interpolar dados por splines cúbicos e o retorno em termos de qualidade do 

ajuste. Assim, os dados gerados a partir de microdados dos Censos foram 

interpolados por um polinômio linear.  
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Gráfico A3 – Comparação entre as Interpolações por splines cúbicos 
linear da população residente no Brasil 

 

Fonte: Calculado pelo próprio autor 
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ANEXO B. GRÁFICOS E TABELAS AUXILIARES. 

B.1. ESTOQUE DE CAPITAL 

GRÁFICO B1 – Razão entre taxa de depreciação e estoque de capital para o 
Brasil entre 1970 e 2010 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor 

 

O gráfico acima apresenta uma média 4,49% com desvio-padrão de 0,20%. Para 

valores maiores do que 4,49%, a reconstrução da série de Morandi e Reis 

distorcia muito dos valores apresentados pelos autores, principalmente a partir da 

segunda metade da década de 90. Assim, calibrou-se uma nova série com uma 

taxa de depreciação entre 4,49% e este valor menos o desvio-padrão. A série 

construída com uma taxa de depreciação de 4,20% e uma relação capital-produto 

em 1970 de 1,84 apresentou um ajuste com qualidade considerável. Este ajuste é 

apresentado no gráfico abaixo. O gráfico apresentado na seção 2.4 apresenta 

também um bom ajuste da série de capital e é utilizado como referência para a 

contabilidade do crescimento do fator capital. No entanto, o que se percebe são 

valores estimados aquém dos apresentados por Morandi e Reis a partir da 
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década de 2000, o que leva a interpretar que a taxa de depreciação de 4,49% 

superestima a real taxa de depreciação da economia brasileira para este período. 

Já o gráfico abaixo se ajusta bem à taxa de depreciação da década de 2000, mas 

subestima a taxa de depreciação da década de 90. Para tanto, fez-se a 

contabilidade do crescimento com as duas séries de capital estimadas.  

GRÁFICO B2 – Estoque de Capital estimado para o Brasil: 1970 - 2010 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor; Morandi, Reis (2004) e Ipedata. 

Observação: Relação capital-produto em 1970 = 1,84. Taxa de depreciação =4,20% 

 

B.2 Dividendo demográfico 

A literatura sobre dividendo demográfico apresenta uma proposta de como 

diferentes taxas de crescimento de grupos etários podem promover uma janela de 

oportunidade para o crescimento da renda per capita. Diversas contribuições 

foram feitas nesta área, como Bloom e Willimson (1997), com uma abordagem 

econométrica e Mason (2005) e Mason e Lee (2006), através de uma projeção 

populacional mantendo-se fixos parâmetros estimados das curvas de renda e 

consumo dos indivíduos. Para o Brasil, Queiroz e Turra (2010) aplicaram a 

metodologia de Mason (2005) para se calcular os dividendos demográficos.  
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O cálculo do dividendo demográfico elaborado neste seção seguirá as 

abordagens de Mason (2006) e Queiroz e Turra (2010). Para tanto, utilizaremos 

as curvas de renda e consumo dos indivíduos por idade. Estes dados são 

elaborados pelo National Transfer Accounts (NTA) e disponibilizados para uma 

gama de países. O gráfico abaixo apresenta o consumo e a renda dos indivíduos 

por idade. Como é visualizado, o consumo é uma função crescente com a idade, 

enquanto a renda comporta-se como uma distribuição normal, com a renda 

máxima atingida aos 47 anos pelos dados. Ainda segundo os dados, um 

indivíduo, na média, apresenta renda maior do que o consumo entre os 31 anos e 

os 53 anos. Para os outros intervalos, o consumo extrapola a renda. Esta ideia de 

renda e consumo por grupos etários que sugerirá como se dá a razão de suporte, 

ou seja, o quanto um grupo de trabalhadores efetivos conseguem suportar o 

grupo de consumidores efetivos que tem renda menor do que o consumo. 

 

GRÁFICO B3 – Consumo e renda do indivíduo por idade 

 

Fonte: The National Transfer Accounts (NTA) 
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Para o cálculo da razão de suporte, os dados sobre as curvas de consumo e 

renda foram obtidos do National Transfer Accounts Project e a projeção 

populacional utilizada fora a da Cepal. Dois motivos balizam a escolha desta 

projeção populacional. O primeiro é o horizonte temporal, dado que há dados 

populacionais para o período de 1950 a 2100 nesta base. Assim, ceteris paribus, 

pode-se capturar os efeitos do primeiro dividendo demográfico em um horizonte 

maior. O segundo motivo reflete a possibilidade de comparação dos resultados 

com os encontrado por Queiroz e Turra (2010). 

Trabalhadores efetivos, , e consumidores efetivos, , são definidos por 

  

                                (39) 

Onde  é a população com idade a no tempo t e  e  são coeficientes 

que ponderam os níveis de consumo e produção relativas (Mason, 2005). O 

coeficiente  foi calculado dividindo o consumo do indivíduo com idade a pela 

média da renda dos indivíduos de 30 a 49 anos. O coeficiente  foi calculado 

dividindo a renda de um indivíduo com idade a pela média da renda dos 

indivíduos de 30 a 49 anos. Assim, chegou-se aos coeficientes  e  para 

cada idade e agregou-se para a média de cada grupo etário quinquenal. Estes 

parâmetros foram mantidos fixos ao longo do tempo e consumidores efetivos e 

produtores efetivos foram determinados pela multiplicação destes parâmetros 

específicos para cada grupo etário e a quantidade de pessoas pertencentes ao 

grupo etário num instante do tempo. Após determinar em cada ponto do tempo a 

quantidade de consumidores e produtores efetivos, calcula-se o produto por 

consumidor efetivo, tal que 

                                       (40) 
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Aplicando o logaritmo natural e diferenciando em relação ao tempo, tem-se 

                           (41) 

Assim, como define Mason (2005), a taxa de crescimento do produto por 

consumidor efetivo, , é a soma da taxa de crescimento da razão de suporte, 

, mais a taxa de crescimento do produto por produtor efetivo, . 

A taxa de crescimento da razão de suporte é denominada de primeiro dividendo 

demográfico.  

GRÁFICO B4 – Taxa de variação anual de consumidores efetivos e 
produtores efetivos entre 1950 e 2100 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

Como se verifica no gráfico acima, entre 1970 e 2025, o Brasil apresenta uma 

taxa de crescimento de seus produtores efetivos maior do que a taxa de variação 

de seus consumidores efetivos. Para cada ponto no tempo, a diferença entre as 

duas curvas para este período, 1970 – 2025, representa o efeito “puro” da 

demografia no crescimento da renda per capita, mantendo-se a renda por 
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trabalhador constante70. Ainda pelo gráfico acima, a partir de 2025 até o final da 

projeção populacional, que é em 2100, a taxa de crescimento dos consumidores 

efetivos será maior do que a taxa de crescimento dos trabalhadores efetivos. 

Neste intervalo de tempo, a demografia contribuirá contra o crescimento da renda 

per capita. Este fato pode ser explicado usando os dados da seção 4.1, onde a 

manutenção de uma taxa de fecundidade em um patamar baixo somado ao 

aumento da expectativa de vida provoca um aumento da proporção de pessoas 

com 70 anos ou mais em relação à população potencialmente ativa.  

A tabela abaixo apresenta os valores do primeiro dividendo demográfico para o 

Brasil acumulado em 5 anos e taxa de variação anual. Pelos valores 

apresentados, de 1970 até 2025 o dividendo é positivo no Brasil. A partir de 2025, 

sua contribuição passa a ser negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
70 Com a proposta da contabilidade de crescimento conjunta com a razão de suporte, 
pode-se verifica não somente o efeito da demografia dado pela relação L/N, mas também 
como o produto por trabalhador também variou no tempo. 
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TABELA B1 – Primeiro dividendo demográfico entre 1050 e 2100 acumulado 
em 5 anos e valor aproximado anual. 

First Dividend Φt  
Acumulado 

5 anos 
Valor Aproximado 

por ano 

      

1950 - 1955 -0,79 -0,158 

1955 - 1960 -1,53 -0,306 

1960 - 1965 -1,78 -0,355 

1965 - 1970 -0,21 -0,042 

1970 - 1975 1,38 0,275 

1975 - 1980 2,27 0,454 

1980 - 1985 3,11 0,622 

1985 - 1990 3,74 0,747 

1990 - 1995 4,15 0,830 

1995 - 2000 3,86 0,773 

2000 - 2005 3,15 0,630 

2005 - 2010 2,58 0,515 

2010 - 2015 1,57 0,313 

2015 - 2020 0,95 0,189 

2020 - 2025 0,38 0,076 

2025 - 2030 -0,77 -0,153 

2030 - 2035 -2,15 -0,431 

2035 - 2040 -3,07 -0,615 

2040 - 2045 -3,37 -0,673 

2045 - 2050 -3,68 -0,737 

2050 - 2055 -4,16 -0,833 

2055 - 2060 -3,90 -0,780 

2060 - 2065 -3,07 -0,613 

2065 - 2070 -2,30 -0,461 

2070 - 2075 -1,65 -0,329 

2075 - 2080 -1,12 -0,224 

2080 - 2085 -0,72 -0,145 

2085 - 2090 -0,39 -0,077 

2090 - 2095 -0,09 -0,018 

2095 - 2100 0,13 0,026 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

A tabela acima pode ser visualizada melhor pela curva que desenha a taxa de 

variação da razão de suporte ao longo do tempo. O gráfico abaixo apresenta esta 

taxa de variação para o Brasil entre1950 e 2100. O gráfico mostra o que já fora 

debatido antes, que a partir de 1970 até 2025, a taxa de variação se apresenta 

positiva e estes valores quantificam o que se denomina de primeiro dividendo 

demográfico. No entanto, uma informação adicional deste gráfico é que a taxa de 
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variação da razão de suporte atinge o seu máximo em 1995, 25 anos após 

começar a apresentar taxa de variação positiva.  

GRÁFICO B5 – Taxa de variação da razão de suporte entre 1950 e 2100 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

Seja  a razão entre a população potencialmente ativa e a população 

indexada no tempo. A razão de dependência é definida como a razão entre a 

população não potencialmente ativa e a população potencialmente ativa71. 

Portanto, manipulações algébricas levam a estabelecer uma relação entre  e a 

razão de dependência. 

Define-se  como a razão de dependência indexada no tempo.  

 

                                            
71 Ou, como definido previamente, a razão entre pessoas menores de 14 anos somadas 
às pessoas maiores que 65 anos dividido pela população entre 15 e 64 anos.  
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Define-se  

GRÁFICO B6 – Relação entre a razão de suporte e a razão de dependência 
para o Brasil entre 1950 e 2100 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

GRÁFICO B7 – Relação entre a taxa de variação anual da razão dependência 
e da razão de suporte. 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 
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Pela tabela abaixo, a renda por consumidor efetivo variou 1,94% ao ano no 

período 1970 – 2010. Para este mesmo período, a razão de suporte (SR) variou 

0,61%. Portanto, o efeito demográfico “puro” no período capturado pelo primeiro 

dividendo demográfico foi de aproximadamente um terço da variação da renda 

por consumidor efetivo. Queiroz e Turra chegaram a uma magnitude menor, onde 

o razão de suporte explica 28% da variação da renda por consumidor efetivo72.  

TABELA B2 – Dividendo demográfico, taxa de crescimento da renda per 
capita e da renda por consumidor efetivo. 

Período 
Support Ratio 
First dividend 

Renda  
per capita 

Consumidor 
efetivo 

Renda por 
consumidor efetivo 

1970 - 1975 0,275% 7,21% 2,61% 6,98% 

1975 -1980 0,454% 4,60% 2,51% 4,44% 

1980 - 1985 0,622% -0,98% 2,35% -1,08% 

1985 - 1990 0,747% 0,02% 2,14% -0,24% 

1990 - 1995 0,830% 1,35% 1,92% 1,01% 

1995 - 2000 0,773% 0,49% 1,78% 0,21% 

2000 - 2005 0,630% 1,46% 1,55% 1,19% 

2005 - 2010 0,515% 3,41% 1,30% 3,05% 

          

1970 - 2010 0,61% 2,19% 2,02% 1,94% 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

 

Mason e Lee (2006) estimam o primeiro dividendo demográfico para diversas 

regiões e países. Segundo os autores, entre 1960 e 2000, o mundo como um todo 

se beneficiou de um dividendo de 0,19 ao ano. China, Hong Kong apresentaram 

uma taxa de 0,51%. A República da Coréia teve um dividendo demográfico de 

0,74% e Singapura de 0,80% para este período. Bloom e Williamson (1997) citam 

que a transição demográfica com mudanças na mortalidade e fecundidade 

proporcionou um período com taxas de crescimento da população em idade ativa 

                                            
72 A próxima tabela, B3, apresenta os resultados encontrados por Querioz e Turra (2010). 
Os resultados são muito próximos do estimado e apresentado nesta dissertação.  
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maior do que o da população como um todo, criando um cenário para o que os 

autores chamam de “milagre” econômico do Sudeste Asiático.  

A tabela abaixo apresenta as estimativas encontradas no artigo de Queiroz e 

Turra (2010). A apresentação dos resultados aqui é importante, pois esta 

dissertação calculou o dividendo demográfico utilizando a mesma metodologia 

destes autores, mas utilizando uma projeção populacional diferente.  

TABELA B3 – Growth rates of the support ratio and GDP per efective 
consumer, Brazil, 1970 – 2010 

Período 
Support 

Ratio 

GDP 

per capita 

Effective 

Consumer 

GDP per 

Consumer 
Ratio 

1970 - 1975 0.305 7.13 2.32 7.27 4.28 

1975 -1980 0.285 4.60 2.39 4.56 6.20 

1980 - 1985 0.626 -1.03 1.87 -0.61 60.61 

1985 - 1990 0.593 -0.09 1.94 -0.08 680.32 

1990 - 1995 0.734 1.32 1.67 1.26 55.62 

1995 - 2000 0.717 0.49 1.69 0.30 147.27 

2000 - 2005 0.738 1.38 1.13 1.62 53.43 

2005 - 2010 0.557 2.06 1.03 1.90 27.05 

1970 - 2010 0.569 1.98 1.76 2.03 28.72 

Fonte: Queiroz, Turra (2010). 

B.3 Contabilidade do Crescimento 

A tabela abaixo apresenta a contabilidade do crescimento para o Brasil com o 

estoque de capital estimado com taxa de depreciação de 4,2% ao ano e os anos 

de escolaridade da base de Barro e Lee (2010) para o grupo etário de 15 a 65 

anos de idade.  
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TABELA B4 - Contabilidade do crescimento: Anos de estudo Barro e Lee 
(2010) 

                
Período    Taxa de crescimento Contribuição dos fatores 

    yl total yl anual   K/L H PTF 

                
1970 1980 50% 5,0%   2,4% 0,0% 2,6% 
          (48%) (0%) (52%) 

                
1980 - 1991 -10% -0,9%   0,7% 1,8% -3,3% 
          -(68%) -(188%) (356%) 

                
1991 - 2000 7% 0,7%   0,0% 1,4% -0,6% 
          (2%) (184%) -(85%) 

                
2000 - 2010 8% 0,8%   -0,3% 0,7% 0,4% 
          -(33%) (81%) (51%) 

                
1970 - 2010 54% 1,4%   0,7% 0,9% -0,3% 
          (51%) (70%) -(21%) 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 
Observação: Estoque de Capital por Produto inicial = 1.84 e δ = 0.042; Capital Humano: 
Barro e Lee. 

A tabela abaixo apresenta a contabilidade do crescimento para o Brasil com o 

estoque de capital estimado com taxa de depreciação de 4,9% ao ano e os anos 

de escolaridade estimados pelos Censos demográficos.  

 

 

 

 

 

 



133 

 

TABELA B5 - Contabilidade do crescimento: Depreciação igual a 4,9% a.a. 

                
Período    Taxa de crescimento Contribuição dos fatores 

    yl total yl anual   K/L H PTF 

                
1970 1980 50% 5,0%   2,2% 1,6% 1,1% 
          (45%) (33%) (22%) 

                
1980 - 1991 -10% -0,9%   0,6% 1,0% -2,5% 
          -(56%) -(109%) (266%) 

                
1991 - 2000 7% 0,7%   -0,1% 0,9% -0,1% 
          -(9%) (121%) -(12%) 

                
2000 - 2010 8% 0,8%   -0,3% 1,0% 0,2% 
          -(37%) (116%) (21%) 

                
1970 - 2010 54% 1,4%   0,6% 1,1% -0,4% 
          (44%) (83%) -(27%) 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 
Observação: Estoque de Capital por Produto inicial = 1.84 e δ = 0.049; Capital Humano: 
Censo. 

 

A tabela abaixo apresenta a contabilidade do crescimento para o Brasil com o 

estoque de capital estimado com taxa de depreciação de 3,5% ao ano e os anos 

de escolaridade estimados pelos Censos demográficos.  
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Tabela B6 - Contabilidade do crescimento: Depreciação igual a 3,5% a.a. 

    
Período    Taxa de crescimento Contribuição dos fatores 

    yl total yl anual   K/L H PTF 

                
1970 1980 50% 5,0%   1,8% 1,6% 1,5% 
          (36%) (33%) (31%) 

                
1980 - 1991 -10% -0,9%   0,6% 1,0% -2,5% 
          -(63%) -(109%) (272%) 

                
1991 - 2000 7% 0,7%   0,0% 0,9% -0,2% 
          (6%) (121%) -(28%) 

                
2000 - 2010 8% 0,8%   -0,3% 1,0% 0,1% 
          -(31%) (116%) (15%) 

                
1970 - 2010 54% 1,4%   0,6% 1,1% -0,3% 
          (40%) (83%) -(23%) 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 
Observação: Estoque de Capital por Produto inicial = 2.37 e δ = 0.035; Capital Humano: 
Censo. 

 

A decomposição logarítmica do crescimento estima a taxa de variação de uma 

variável como o diferencial do logaritmo da variável em função do tempo. Seja a 

função de produção (29) utilizada no capítulo referencial metodológico 

                              (29) 

 

                       (33’) 

A equação (33’) apresenta a decomposição logarítmica do crescimento. Esta 

contabilidade é apresentada nas próximas tabelas. Na tabela apresentada abaixo, 

contabiliza-se a decomposição alternativa do crescimento com estoque de capital 
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estimada com taxa de depreciação de 4,2% e os anos de escolaridade estimados 

pelos Censos para os ocupados.  

TABELA B7 – Decomposição logarítmica do crescimento: Resultados para o 
Brasil 

                
Período    Taxa de crescimento Contribuição dos fatores 

    yl total yl anual   K/L H PTF 

                
1970 1980 48% 4,8%   2,3% 1,6% 0,9% 
          (48%) (33%) (19%) 

                
1980 - 1991 -11% -1,0%   0,6% 1,0% -2,6% 
          -(61%) -(99%) (260%) 

                
1991 - 2000 6% 0,7%   0,0% 0,9% -0,2% 
          (2%) (124%) -(26%) 

                
2000 - 2010 8% 0,8%   -0,3% 1,0% 0,1% 
          -(34%) (120%) (14%) 

                
1970 - 2010 51% 1,3%   0,7% 1,1% -0,5% 
          (53%) (87%) -(40%) 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 
Observação: Estoque de Capital por Produto inicial = 1.84 e δ = 0.042; Capital 
Humano: Censo. 

 

A decomposição logarítmica alternativa do crescimento é parecida com a 

decomposição logarítmica, mas decompondo o crescimento pelo logaritmo da 

equação (11), apresentada no capítulo de referencial metodológico e que segue a 

metodologia de Hall e Jones (1999). 

               (11) 

                                       (33’’) 
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A equação (33’’) é utilizada na decomposição logarítmica alternativa do 

crescimento. Nesta equação, o produto por trabalhador é decomposto pela PTF, 

pela razão capital-produto e pelo capital humano medido pelo retorno da 

educação. A diferença apresentada por esta forma de decomposição está em 

estimar a razão capital-produto que, no modelo de Solow, é apresentada em 

estado estacionário como crescimento balanceado, constante e função da 

poupança, crescimento populacional e depreciação73. A tabela abaixo apresenta a 

decomposição logarítmica alternativa do crescimento para o estoque de capital 

estimado com taxa de depreciação de 4,2% ao ano e anos de escolaridade 

estimados pelo Censo. 

TABELA B8 - Decomposição logarítmica alternativa do crescimento: Anos 
de estudo Barro e Lee (2010) 

                
Período    Taxa de crescimento Contribuição dos fatores 

    yl total yl anual   K/Y H PTF 

                
1970 1980 48% 4,8%   0,6% 0,0% 4,2% 
          (13%) (0%) (87%) 

                
1980 - 1991 -11% -1,0%   1,7% 2,8% -5,5% 
          -(169%) -(281%) (549%) 

                
1991 - 2000 6% 0,7%   -0,5% 2,2% -1,1% 
          -(64%) (313%) -(149%) 

                
2000 - 2010 8% 0,8%   -1,0% 1,1% 0,7% 
          -(124%) (140%) (84%) 

                
1970 - 2010 51% 1,3%   0,3% 1,6% -0,5% 
          (21%) (121%) -(43%) 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 
Observação: Estoque de Capital por Produto inicial = 1.84 e δ = 0.042; Capital Humano: 
Barro e Lee. 

 

                                            
73 Em um modelo de Solow com progresso tecnológico, o crescimento balanceado, ou 
balanced growth, é função da taxa de crescimento do progresso técnico também.  
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As tabelas acima mostraram diferentes resultados da contabilidade do 

crescimento por variar o estoque de capital utilizado ou a base de dados de anos 

de escolaridade. O estoque de capital utilizado foi construído com base na relação 

capital-produto em 1970 e na taxa de depreciação. Para a relação capital-produto 

igual a 1,84 em 1970, estimaram-se dois estoques de capital, o primeiro com taxa 

de depreciação de 4,2% e é representado no gráfico abaixo por K/L (I), e o 

segundo com taxa de depreciação de 4,9% e é representado no gráfico por K/L 

(II). Para a relação capital-produto em 1970 de 2,37, estimou-se um estoque de 

capital com taxa de depreciação de 3,5%. Este estoque estimado é representado 

no gráfico abaixo por K/L (III). Assim, o gráfico abaixo sintetiza os diferentes 

estoques de capital estimados e utilizados neste trabalho. 

GRÁFICO B8 – Comparação entre os diferentes estoques de capital por 
trabalhador 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 
Observação: K/L (I): Estoque de Capital por Produto inicial = 1.84 e δ = 0.042 
K/L (II): Estoque de Capital por Produto inicial = 1.84 e δ = 0.049 
K/L (III): Estoque de Capital por Produto inicial = 2.37 e δ = 0.035 

 

O gráfico abaixo sintetiza as taxas de variação do capital humano utilizados neste 

trabalho como um índice de base fixa, com 1970 igual a 100. Pelo gráfico, a base 
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de dados de Barro e Lee subestimaria a contribuição do capital humano no Brasil 

para o período. Como foi apresentada nas estatísticas descritivas, a média de 

anos de escolaridade da população ocupada mostrou-se sempre superior à média 

da população em geral. Como a base de Barro e Lee não desagrega por condição 

de ocupação, ela subestimaria a contribuição do capital humano no crescimento 

da renda per capita. 

 

GRÁFICO B9 – Comparação entre a estimativa de capital humano pelo 
Censo e por Barro e Lee (2010) para o Brasil 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor. 

B.3.1 Contabilidade do Crescimento – Gomes, Pessôa, Veloso (2003) 

Neste anexo, apresentam-se os resultados da estimativa de Gomes, Pessôa e 

Veloso tendo como referência o início de cada década. No trabalho original, os 

autores estimam a contabilidade do crescimento para os períodos 1950 – 1967, 

1967 – 1976, 1976 – 1992 e 1992 – 2000. Para se fazer a nova estimativa, 

recorreu-se a metodologia original do artigo, calculando-se a PTF com a 
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contribuição da fronteira tecnológica, calibrou-se a taxa de depreciação em 3,5% 

ao ano e construiu-se a série de estoque de capital tendo a relação capital 

produto em 1950 igual a 1,94. Os dados de educação foram retirados de Barro e 

Lee (2000), assim como os dados da atividade econômica foram retirados da 

Penn-World Table 6.1 (HESTON, SUMMERS, ATTEN, 2002)74.  As tabelas abaixo 

apresentam os resultados de Gomes, Pessôa, Veloso para intervalos de tempos 

diferentes. 

TABELA B9 - Decomposição logarítmica alternativa do crescimento: Gomes, 
Pessôa, Veloso (2003) 

                  

Período 
Taxa de 

Crescimento 
    Contribuição do fator   

  ytotal yanual   PTFD Fronteira κ H PTF 

                  
1950 - 1960 46% 3,8%   1,2% 1,5% 0,7% 0,4% 2,7% 

        (31%) (40%) (19%) (10%) (71%) 

                  
1960 - 1970 40% 3,3%   1,3% 1,5% -0,2% 0,8% 2,8% 

        (39%) (46%) -(7%) (23%) (84%) 

                  
1970 - 1980 39% 3,3%   1,2% 1,5% 0,9% -0,3% 2,7% 

        (36%) (46%) (27%) -(10%) (83%) 

                  
1980 - 1990 -13% -1,4%   -5,6% 1,5% 1,3% 1,4% -4,1% 

        (393%) -(107%) -(89%) -(98%) (287%) 

                  
1990 - 2000 18% 1,7%   -0,8% 1,5% -0,3% 1,2% 0,8% 

        -(46%) (92%) -(16%) (70%) (46%) 

                  
1950 - 2000 189% 2,1%   -0,5% 1,5% 0,5% 0,7% 1,0% 

        -(26%) (72%) (22%) (32%) (46%) 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base no artigo original 
Obs. Os resultados entre parênteses são percentuais e correspondem à fração 
aproximada do crescimento do produto por trabalhador atribuída ao fator em questão. 

 

 

 

                                            
74 Para uma exposição detalhada, vide o artigo original Gomes, Pessôa e Veloso (2003). 
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TABELA B10 - Decomposição logarítmica do crescimento: Gomes, Pessôa, 
Veloso (2003) 

                  

Período 
Taxa de 

Crescimento 
    Contribuição do fator   

  ytotal yanual   PTFD Fronteira K/L H PTF 

                  
1950 - 1960 46% 3,8%   0,7% 0,9% 1,9% 0,2% 1,6% 

        (19%) (24%) (51%) (6%) (43%) 

                  
1960 - 1970 40% 3,3%   0,8% 0,9% 1,2% 0,5% 1,7% 

        (23%) (27%) (36%) (14%) (50%) 

                  
1970 - 1980 39% 3,3%   0,7% 0,9% 1,8% -0,2% 1,6% 

        (22%) (28%) (56%) -(6%) (50%) 

                  
1980 - 1990 -13% -1,4%   -5,6% 1,5% 1,3% 1,4% -4,1% 

        (393%) -(107%) -(89%) -(98%) (287%) 

                  
1990 - 2000 18% 1,7%   -0,8% 1,5% -0,3% 1,2% 0,8% 

        -(46%) (92%) -(16%) (70%) (46%) 

                  
1950 - 2000 189% 2,1%   -0,5% 1,5% 0,5% 0,7% 1,0% 

        -(26%) (72%) (22%) (32%) (46%) 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base no artigo original 

Obs. Os resultados entre parênteses são percentuais e correspondem à fração 
aproximada do crescimento do produto por trabalhador atribuída ao fator em questão. 

 

B.4 Anos médios de estudo: Barro e Lee (2010) x Censos demográficos 

O gráfico abaixo apresenta conjuntamente as duas bases de anos de estudo 

utilizadas para o retorno da educação na renda por trabalhador. A tendência linear 

dos anos médios de estudo da população ocupada é um reflexo da interpolação 

linear. Para ambas as curvas, a tendência crescente dos anos médios de estudo 

da população ocupada, pelo Censo, ou dos potenciais economicamente ativos em 

Barro e Lee é uma constatação. 
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GRÁFICO B10 – Comparação entre os anos médios de estudo dos ocupados 
no Censo e grupo etário 15 – 65 anos em Barro e Lee (2010). 

 

Fonte: Estimado pelo próprio autor; Barro e Lee (2010) 

 

 


