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Área 3 – Economia do Trabalho, Economia Social e Demografia. 

CHOQUES ECONÔMICOS E DESIGUALDADE DE GÊNERO: O CHOQUE 

CHINÊS E SEUS EFEITOS SOBRE INDICADORES ESCOLARES DOS 

ADOLESCENTES BRASILEIROS1 
 

Resumo: A entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 provocou o 

chamado Choque Chinês, ao promover uma intensa e rápida entrada de produtos chineses nas 

economias. No caso brasileiro, culminou na redução renda média dos homens, no incremento 

da parcela de mulheres em ocupações com melhores remunerações e no aumento dos retornos 

nas ocupações em que elas são a maioria. Diante do exposto, neste trabalho buscou-se investigar 

se esse choque, tanto geral quanto ocorrido em setores especializados em mãos de obra feminina 

e masculina, impactaria também de maneira adversa a educação dos adolescentes de diferentes 

sexos. Por meio da base de dados do Censo Escolar e do SAEB, foi possível observar, em 

termos gerais, que o efeito do choque da China, tanto geral quanto nos setores intensivos em 

emprego masculino, levou a melhora na educação, sendo mais benéfico para as meninas do que 

para os meninos. Quando analisada a base de dados do Censo Superior, apenas o choque geral 

teve efeito sobre as matrículas e não houve diferença entre os sexos. Além disso, o choque geral 

promoveu a uma redução das desigualdades de gênero nos cursos de “Agronomia e Veterinária” 

e aumentou o hiato educacional nos cursos de “Ciências Sociais, Negócios e Direito”. 

Palavras chave: Choque de comércio internacional, mercado de trabalho, diferencial 

educacional de gênero e empoderamento.  

 

Abstract: The China's entry into the World Trade Organization in 2001 provoked the so-called 

Chinese Shock by promoting an intense and quick entry of Chinese products into economies. 

In Brazil, it resulted in the reduction on men's average income, in the increase in the share of 

women in occupations with better remunerations and by the increase in returns in occupations 

in which they are the majority. Given the above, this study sought to investigate whether this 

shock, both general and occurring in sectors specialized in female and male labor, would also 

adversely impact the education of adolescents of different sexes. Through the database of the 

School Census and the SAEB it was possible to observe, in general terms, that the effect of 

China's Shock, both general and in the sectors intensive in male employment, led to an 

improvement in education, being more beneficial for girls than for boys. When analyzing the 

database of the Superior Census, only the general shock affected enrollments and there was no 

difference between genders. Also, the general shock promoted a reduction in gender inequalities 

in the enrollment in “Agronomy and Veterinary” and increased the educational gender gap in 

"Social Sciences, Business and Law" courses.  

Keywords: Trade shock, labour market, educational gender gap and empowerment.  

 

Código JEL: I24, J16, J24. 

 

 

 

 

                                                           
1 Esta pesquisa teve o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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 1 INTRODUÇÃO 

Eventos não esperados que levam a mudanças no bem-estar e na vida das pessoas podem 

aumentar ou reduzir as desigualdades de gênero em diferentes esferas. Considerados choques 

exógenos, eles são negativos no que cabem às relações de gênero quando, por exemplo, 

intensificam os papéis sexuais perpetuados historicamente e, em decorrência, as mulheres 

passam a dedicar mais tempo aos afazeres domésticos, enquanto os homens elevam sua 

participação no mercado de trabalho e na esfera pública. Por outro lado, os efeitos do choque 

podem ser positivos, sendo este o caso quando as mulheres melhoram sua situação 

comparativamente  aos homens em ambientes em que elas são menos favorecidas, ampliando 

sua participação em postos de trabalho masculinizados, ou conquistando rendimentos mais 

igualitários (uma vez que mesmo quando exercem a mesma função, há um gap salarial em favor 

dos homens2).  

Um choque econômico que parece ter promovido mudanças nas relações de gênero no 

país é o choque no mercado de trabalho decorrente da elevação da oferta de produtos chineses 

no comércio internacional a partir da entrada da China na Organização Mundial do Comércio 

(OMC) em 2001. Segundo Benguria e Ederington (2017), perante essa mudança não esperada, 

houve, no Brasil, queda da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Isso se deu, 

principalmente, pela redução da renda média dos primeiros, pelo incremento da parcela de 

mulheres em ocupações com melhores remunerações e pelo aumento dos retornos nas 

ocupações em que elas são a maioria. 

Se o Choque Chinês oferece uma oportunidade de se avaliar os efeitos de variações 

exógenas de renda e emprego vivenciadas de forma diferentes entre homens e mulheres na 

sociedade brasileira, decisões intrafamiliares quanto à educação dos filhos também poderão ser 

impactadas, uma vez que o investimento em educação de crianças e adolescentes é sensível a 

alterações no ambiente socioeconômico que circunda as famílias. Segundo Duflo (2012), os 

pais e os filhos são sensíveis aos retornos percebidos da educação, de modo que se eles 

acreditam que ela deixará os adolescentes em melhores condições frente à mudança no 

ambiente socioeconômico, haverá um maior investimento educacional tanto quantitativo 

quanto qualitativo. Além disso, diante do fato de que o efeito do Choque Chinês sobre a renda 

não parece ter sido neutro do ponto de vista do gênero, há também a possibilidade de que 

meninos e meninas sejam afetados de forma diferente, o que poderia promover uma redução 

nas desigualdades educacionais de gênero. Jensen (2010), analisando a Índia, argumenta que 

intervenções que permitam melhores oportunidades no mercado de trabalho para as mulheres 

aumentam os investimentos em educação delas. Além disso, Munshi and Rosenzweig (2006), 

avaliando a abertura comercial indiana (choque de comércio externo), encontram uma melhora 

nos indicadores educacionais de meninos e meninas. Quando estimado para as castas mais 

baixas, o efeito foi mais intenso para elas, reduzindo o diferencial educacional entre os sexos. 

Diante disso, este trabalho busca avaliar os efeitos do Choque Chinês sobre a educação 

das meninas e dos meninos no Brasil. Parte-se do pressuposto de que os efeitos do choque, 

anteriormente citados, sobre os salários dos adultos poderiam se transmitir às decisões de 

escolaridade dos adolescentes, gerando efeitos sobre indicadores educacionais quantitativos e 

qualitativos (matrículas e notas em português e matemática para os alunos do ensino 

fundamental e matrículas no ensino superior), bem como se esses efeitos seriam distintos entre 

os sexos dos adolescentes. Além de evidenciar os impactos sobre indicadores educacionais, é 

importante lançar luz às consequências mais profundas do choque econômico sobre as escolhas 

das meninas. Para isso, verifica-se também a possibilidade de que o choque tenha afetado as 

escolhas femininas quanto às grandes áreas do ensino superior brasileiro, aqui considerado uma 

indicação quanto ao empoderamento feminino. Empoderar as mulheres, segundo Kabeer 

                                                           
2 Ver Santos-Pinto (2012), Salardi (2015), Benguria e Ederington (2017). 
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(2005), é dar poder para que elas possam assumir os lugares que quiserem e romper paradigmas 

que são recorrentes na sociedade, podendo, por exemplo, inserir-se mais fortemente em cursos 

superiores que são predominantemente frequentados por homens. Ao conquistarem lugares que 

são tradicionalmente deles, o empoderamento feminino torna-se não somente momentâneo, 

mas passível de se perpetuar ao longo do tempo e de se tornar um fenômeno permanente. 

A contribuição empírica ao utilizar um choque exógeno de renda sobre os indicadores 

educacionais dos adolescentes está no fato de que a simples estimação do efeito da renda sobre 

esses indicadores levaria apenas à identificação de uma correlação entre as variáveis, uma vez 

que há outros fatores não observáveis que afetam tanto o rendimento da família quanto os 

investimentos em educação dos filhos. Dessa forma, ao valer-se de um choque de renda familiar 

exógeno, ou seja, que é explicado por outros fatores fora do modelo (entrada da China na 

OMC), consegue-se aproximar de uma relação causal entre uma mudança no rendimento 

familiar e a educação dos adolescentes de diferentes sexos. Além disso, essa estratégia permite 

maior validade externa dos resultados possibilitando que políticas, especialmente de 

empoderamento para as mulheres, sejam implementadas e aplicadas a todos, não apenas para 

famílias específicas.  

Para tanto, a estratégia de identificação adotada conta com o fato de que regiões 

diferentes dentro de um país se especializam na produção de bens díspares e no fato de que os 

setores são afetados em graus diferentes por choques comerciais. Para mensurar a intensidade 

de exposição ao choque, é utilizado um índice de importação de produtos chineses, assim como 

Autor, Dorn e Hanson (2013), Benguria e Ederington (2017). O presente trabalho avança ao 

agregar ao índice as variações de importações entre os anos de análise – de 1999 a 2017 – e ao 

desagregar o índice entre setores com mão de obra predominantemente masculina e feminina.  

O artigo que mais se assemelha a este é o de Atkin (2016). No entanto, o presente ensaio 

se diferencia ao analisar um choque de comércio internacional de importação e ao observar 

indicadores de qualidade educacional, de ensino superior e por áreas de curso superior. Segundo 

os resultados encontrados por Atkin (2016), os adolescentes respondem mais a choques de 

emprego que impactam o mesmo sexo que o deles: as mulheres respondem mais a choques de 

emprego no trabalho feminino e os homens, a choques de emprego nos setores dominados por 

homens, sendo eles mais sensíveis que elas. Outros trabalhos, como o de Viaro (2017) e o de 

Greenland e Lopresti (2016), analisam o Choque da China pelo lado da oferta (aumento de 

importação de produtos chineses) sobre os investimentos em educação, no entanto não 

distinguem os efeitos do choque entre setores predominantemente femininos e masculinos e 

não analisam os efeitos sobre a educação superior. Enquanto o primeiro autor encontra uma 

redução na frequência escolar das crianças brasileiras, Greenland e Lopresti (2016) estimam 

um aumento na taxa de conclusão do ensino médio para os Estados Unidos.  

Os resultados aqui encontrados sugerem que o Choque Chinês, de uma forma geral, 

levou a uma melhora nos indicadores educacionais de ambos os sexos, havendo apenas redução 

nas matrículas dos meninos no ensino fundamental. Resultados semelhantes foram obtidos ao 

considerar o Choque da China ocorrido em setores com predominância de mão de obra 

masculina, com exceção do ensino superior, que não parece ter sido afetado por este choque. 

Em contrapartida, os resultados para as matrículas, tanto no ensino fundamental quanto no 

superior, não foram significativos, dado um choque de oferta de produtos chineses nos 

mercados de trabalho locais com predomínio de mão de obra feminina. Essas estimativas, 

provavelmente, refletem a ausência de efeito sobre a renda média quando considerados esses 

mercados, enquanto que, ao analisar o choque geral e o choque em setores intensivos em mão 

de obra masculina, houve uma redução na renda média.  

Em todos os resultados – independente da fonte do choque de oferta da China - as 

mulheres ficam numa situação melhor ou igual a dos homens. Ademais, considerando o choque 

geral, elas passaram a ter mais participação nos cursos de “Agricultura e Veterinária”, nos quais 
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eram a minoria, permitindo maior participação para as mulheres em lugares que são 

tradicionalmente dos homens. Todos esses resultados parecem indicar um aumento no 

empoderamento feminino não só na geração presente, mas nas futuras gerações.  

O restante deste artigo se organiza da seguinte forma: a seção 2 fornece o referencial 

teórico, a seção 3 apresenta a estratégia empírica e de identificação, assim como as bases de 

dados utilizadas e o tratamento dado aos dados, a seção 4 expõe e discute os resultados 

encontrados e, finalmente, a seção 5 indica as conclusões que se pode chegar com este trabalho. 

 

2 A DECISÃO QUANTO AO INVESTIMENTO EM CAPITAL HUMANO DOS 

FILHOS 

A identificação dos mecanismos pelos quais o choque originado pelo aumento das 

importações brasileiras de produtos chineses pode afetar a educação dos adolescentes são 

vislumbrados, inicialmente, a partir do modelo teórico de Autor, Dorn e Hanson (2013). Para 

os autores, diante da entrada da China na OMC e de seus efeitos sobre o mercado local dos 

parceiros comerciais, há dois principais canais de impacto: pelo aumento da oferta de produtos 

chineses e pelo aumento da demanda por importação pela China.  

O primeiro canal se dá pelo acréscimo da capacidade de exportação da China, 

aumentando a rivalidade nos mercados dos países que vendem produtos similares. Um choque 

positivo na oferta de exportações chinesas diminui salários e empregos em uma região 

produtora de bens transacionáveis (principalmente de setores que contêm um grande número 

de empresas monopolistas e uma grande variedade de produtos diferenciados) e aumenta o 

emprego nas regiões especializadas em bens não transacionáveis (como transporte e bens 

culturais) de um país que comercializa com a China. Já o segundo canal, que consiste no choque 

positivo de demanda da China, é captado pelo aumento nos gastos desse país em bens 

importados. Esse tipo de choque afeta os seus parceiros comerciais diminuindo o emprego no 

setor de bens não transacionáveis e aumentando salários e empregos nas regiões especializadas 

em produtos transacionáveis, pois estas, provavelmente, aumentarão sua produção visando 

suprir a oferta dos produtos demandados pela China. Em uma economia com o comércio 

equilibrado, não haveria mudança na oferta de emprego, mas o contrário pode acontecer em 

economias desbalanceadas.    

Além disso, os choques podem afetar diferentemente as condições de trabalho dos 

setores e das microrregiões que empregam de maneira adversa homens e mulheres e isso pode 

ocorrer devido a fatores observáveis e não observáveis. Em relação aos fatores observáveis, 

pode-se citar o fato de que os setores são diversamente impactados diante de mudanças no 

comércio internacional e tais segmentos produtivos empregam homens e mulheres em 

proporções diferentes. O setor industrial, por exemplo, é concorrente direto dos produtos 

importados chineses e este é majoritariamente formado por mão de obra masculina, de modo 

que as microrregiões intensivas nesse tipo de emprego tendem a ficar, em média, com condições 

de mercado de trabalho pior do que as intensivas em mão de obra feminina, como no caso do 

setor de serviços3. De acordo com Juhn, Ujhelyi e Villegas-Sanchez (2014), a adversidade de 

emprego entre esses setores se dá, primordialmente, por características físicas – observáveis -, 

uma vez que no setor industrial predomina o “trabalho pesado”.  

Outro fator observável que explica esse efeito adverso de choques de comércio é a 

tecnologia. As empresas, com a abertura comercial, tendem a investir e importar mais máquinas 

e equipamentos tornando o trabalho mais tecnológico. Diante disso, deve haver a substituição 

de trabalho físico - em sua maioria realizado por homens - por trabalhos mais intelectuais - onde 

                                                           
3 De acordo com a análise dos dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, feita por Batista e Costa (2019), o setor com 

maior participação de mão de obra do sexo masculino no Brasil é a indústria e do sexo feminino é o de serviços. 
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a presença feminina é mais significativa4 - (CSILLAG; KOREN, 2011 e JUHN; UJHELYI; 

VILLEGAS-SANCHEZ, 2014).  

Quanto aos fatores não observáveis, a teoria de Becker (1957) defende que aquelas 

empresas que discriminam homens e mulheres ao contratar mão de obra não conseguem 

sobreviver frente a um aumento da concorrência. Isso ocorre, pois, aqueles empregadores que 

têm um “gosto pela discriminação” preferem pagar um pouco a mais para contratar um homem, 

mesmo tendo a mesma qualificação de uma mulher, não conseguindo assim, minimizar seus 

custos. Consequentemente, ao enfrentar uma concorrência que não discrimina e, portanto, que 

têm custos menores, acabam tendo dificuldades de se manterem no mercado. Dessa forma, as 

empresas brasileiras que diferenciam determinados grupos acabariam não conseguindo 

sobreviver frente à entrada de produtos importados, reduzindo, dessa maneira, as desigualdades 

de gênero neste mercado. 

No Brasil, segundo Benguria e Ederington (2017), o efeito do Choque Chinês foi de 

redução nos salários médios, explicado pela queda nos salários médios dos homens que, por 

sua vez, se deve à característica de um choque de oferta de exportação de produtos 

transacionáveis. Dessa forma, o meio pelo qual esse choque poderia afetar o investimento em 

capital humano dos adolescentes seria via adaptação às mudanças no ambiente econômico, 

mudando a alocação entre estudo e trabalho. O modelo teórico desenvolvido por Soares, Kruger 

e Berthelon (2012) apresentado a seguir é útil para se analisar esse efeito. 

 

2.1 Modelo de escolha entre trabalho e estudo  

Por simplicidade, o modelo desenvolvido por Soares, Kruger e Berthelon (2012) 

considera uma família formada apenas por um pai ou uma mãe e um filho e que os pais tomam 

todas as decisões relevantes pelos filhos. A função de utilidade da família depende do consumo 

(𝑐) e do investimento em capital humano do filho (ℎ) da seguinte forma: 

𝑈(𝑐, ℎ) =
𝑐𝜑

𝜑
 + μh (01) 

sendo 𝜇 e 𝜑 parâmetros nos quais 𝜇 > 0 e 0 <  𝜑 < 1. O consumo pode ser obtido pela renda 

do trabalho dos pais (𝑤𝑝) e do adolescente (𝑤𝑎). Considera-se que os pais trabalham em período 

integral e sua oferta de trabalho seja fixa nessa quantidade de horas trabalhadas (𝑡𝑝) e que o 

filho possa ofertar 𝑙𝑎 de tempo de trabalho. Sendo assim, o consumo da família deve satisfazer 

a seguinte restrição orçamentária: 

c≤ 𝑤𝑎𝑙𝑎 + 𝑤𝑝𝑡𝑝 (02) 

O adolescente pode alocar seu tempo em estudo e trabalho da seguinte forma: 

𝑙𝑎 +  𝑒𝑎 = 𝑡𝑎 (03) 

onde 𝑒𝑎 é o tempo alocado em educação para o adolescente e 𝑡𝑎é o tempo total disponível para 

o adolescente.  

 O capital humano do adolescente será obtido pelo tempo investido em educação de 

acordo com a função ℎ =  𝜂𝑒𝑎𝑒𝑥𝑝 (𝑣), sendo 𝜂 a tecnologia constante e 𝑣 um fator individual 

específico composto por características da família e por habilidades inatas do adolescente.  

 Substituindo h na função utilidade da família, as famílias irão resolver o seguinte 

problema: 
𝑐𝜑

𝜑
 +μ 𝜂𝑒𝑎𝑒𝑥𝑝 (𝑣) 

sujeito a c +𝑤𝑎𝑒𝑎 ≤ 𝑤𝑎𝑙𝑎 + 𝑤𝑝𝑡𝑝 

 

(04) 

                                                           
4 De acordo com o Global Gender Gap Index do World Economic Forum (2018), no Brasil há mais mulheres do que homens 

no ensino superior, ou seja, elas são, em média, mais qualificadas. No entanto, nas áreas mais ligadas a tecnologia, como 

engenharia, informação e comunicação tecnológica, ciências naturais, matemática e estatística, elas são a minoria. 
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 Tanto a renda dos pais quanto do filho são fontes de rendimento para a família, 

financiando o consumo de todos. Dessa forma, nas famílias com poder de consumo baixo, a 

utilidade marginal do consumo é tão alta que a família aloca todo o tempo da criança em 

trabalho. Elas aumentarão seu consumo até o ponto em que a utilidade marginal do consumo 

comece a cair e, logo após isso, as famílias passam a investir na educação do filho. Toda a renda 

extra será investida em educação até que o adolescente esteja estudando em período integral. A 

partir disso, a família aumenta seu consumo em outros bens.  

O mínimo de consumo, nesse modelo, depende dos salários que o adolescente se depara 

no mercado de trabalho. Ou seja, os pais tomarão a decisão, dado o salário ofertado aos 

adolescentes, comparando o benefício futuro da educação com o benefício presente do trabalho 

do filho.  Dessa forma, as decisões serão tomadas com base no efeito renda e no efeito 

substituição. No primeiro caso, o consumo em educação está positivamente relacionado com a 

renda (bem de luxo), de modo que se há uma redução nesta há um menor investimento naquela 

– o contrário também é válido. Pelo efeito substituição, os pais levarão em conta o custo de 

oportunidade de trabalhar e estudar. Assim, se forem ofertados salários baixos no mercado de 

trabalho, pode haver uma preferência em colocar ou manter o adolescente na escola pensando 

no ganho futuro que esse estudo terá no seu salário. O resultado da decisão dependerá de qual 

dos dois efeitos tem maior peso para os pais. 

A condição de primeira ordem da decisão das famílias será dada por: 

𝑐𝜑−1=λ (05) 

 

μ 𝜂 𝑒𝑥𝑝 (𝑣) {

<  λ𝑤𝑎           𝑠𝑒 𝑒𝑎 = 0     
= λ𝑤𝑎             𝑠𝑒 0 <  𝑒𝑎 <
>  λ𝑤𝑎           𝑠𝑒 𝑒𝑎 = 𝑡𝑎   

 𝑡𝑎 (06) 

sendo 𝜆 o multiplicador da restrição da renda total. Dada essa condição, a decisão das famílias 

será tomada com base em três cenários: (1) 𝜇 𝜂 𝑒𝑥𝑝 (𝑣) <  𝑐𝜑−1𝑤𝑎, no qual o ganho marginal 

no trabalho infantil é maior que o ganho marginal de estudar, então o adolescente trabalha e 

não estuda; (2) 𝜇 𝜂𝑒𝑥 𝑝(𝑣) >  𝑐𝜑−1𝑤𝑎, onde o ganho marginal de estudar é maior que o de 

trabalhar e, então, o filho apenas estuda; e (3) 𝜇 𝜂𝑒𝑥 𝑝(𝑣) =  𝑐𝜑−1𝑤𝑎, em que os ganhos da 

duas decisões são iguais, de modo que o tempo do adolescente se divide entre trabalhar e 

estudar. 

Assim, os resultados de equilíbrio do modelo são sintetizados:  

1) Trabalha e não estuda: uma redução nos salários ofertados aos adolescentes faz com que o 

custo de oportunidade de trabalhar seja alto, diminuindo a probabilidade de colocar o 

adolescente trabalhando em período integral (efeito substituição). Ao mesmo tempo, com 

salários menores há menos recursos para investir em educação (efeito renda). Dada uma 

redução na renda, o efeito substituição somente será maior que o efeito renda (colocando o 

adolescente na escola) se houver uma mudança significativa na renda.  

2) Estuda e não trabalha: a mudança marginal no salário ofertado para o adolescente não afeta 

o consumo da família, mas afeta o custo de oportunidade do investimento em educação. Por 

outro lado, uma redução no salário dos pais reduz a probabilidade de o filho se dedicar apenas 

aos estudos. Neste caso, uma pequena redução na renda já faria com que o efeito substituição 

fosse maior que o efeito renda. 

3) Estuda e trabalha: o último caso é o intermediário e pode promover ambos os movimentos5.  

 Segundo Soares, Kruger e Berthelon (2010), é de se esperar que os meninos sejam mais 

sensíveis às mudanças na atividade econômica. Sendo assim, para uma queda nos salários 

médios da economia, tanto os meninos quanto as meninas continuarão no mercado de trabalho 

no primeiro cenário (em que só trabalham), podendo haver apenas um investimento inicial em 
                                                           
5 O caso dos adolescentes que nem estudam e nem trabalham (nem-nem) não é especificado no modelo teórico desenvolvido 

por Soares, Kruger e Berthelon (2012), mas provavelmente também se trataria de um caso intermediário. 
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educação, sendo que a probabilidade de continuar a trabalhar será maior para os meninos, 

reduzindo seu investimento em educação quando comparado às meninas. No segundo cenário 

(em que apenas estudam) e no terceiro cenário (em que trabalham e estudam), essa queda nos 

salários médios aumentará mais os investimentos em educação dos meninos, do que das 

meninas.  

 Como o choque de demanda da China, segundo Benguria e Ederington (2017) leva a 

uma condição de mercado de trabalho pior para os homens, a um incremento da parcela de 

mulheres em ocupações com melhores remunerações e a um aumento dos retornos nas 

ocupações em que elas são a maioria, e como para Soares, Kruger e Berthelon (2012) os 

investimentos em educação refletem as condições de mercado de trabalho é de se esperar que 

se invista mais em educação das meninas do que dos meninos. Acredita-se também, que as 

conclusões obtidas por meio desse modelo sejam importantes para explicar os efeitos do 

Choque Chinês sobre a matrícula geral e sobre as escolhas quanto às grandes áreas de 

conhecimento da educação superior porque a decisão de cursar uma graduação e a escolha do 

curso estão mais relacionadas às condições do mercado de trabalho (maiores oportunidades de 

emprego e renda) do que as decisões de educação no ensino fundamental. Além disso, essa 

decisão é tomada quase que totalmente pelo próprio aluno, mesmo que, em muitos casos, a 

opinião dos pais faça diferença por serem eles a principal fonte financiadora desse investimento. 

Ademais, muitos estudantes de graduação já estão inseridos no mercado de trabalho, 

absorvendo mais intensamente suas flutuações e se guiando mais por essas oportunidades. 

A influência dos pais na decisão de estudar, independente de qual grau educacional se 

faça referência, e sobre qual curso se matricular podem também ser explicadas pelo modelo a 

ser seguido (role model channel), sugerido por Baum (2004). Segundo esses autores, os filhos 

veem no exemplo dos pais o retorno da educação. Perante um retorno positivo, os filhos irão 

buscar estudar e se dedicar mais, sendo o oposto também válido. Dado que choques de comércio 

internacional, como o choque de oferta da China, colocam as pessoas menos qualificadas em 

piores condições de mercado de trabalho que as mais qualificadas6, o modelo a ser seguido 

sugere que os filhos, ao verem no exemplo dos pais que aqueles que têm maior educação ficam 

em uma situação melhor ou menos pior, tendem a melhorar seus indicadores educacionais, 

sendo esse canal mais intenso para as meninas que para os meninos.  Esse canal também serve 

como suporte teórico para ajudar a explicar as decisões quanto à qual grande área do ensino 

superior cursar, pois os adolescentes tendem a reproduzir o exemplo profissional dos seus 

familiares ou de pessoas que os inspiram7. Os filhos, ao verem que seus pais tiveram êxito 

profissional em determinada área tendem a optar por cursar, no ensino superior, áreas afins. Do 

mesmo modo, podem deixar de fazer determinado curso ao verem o insucesso dos pais nessa 

área. Segundo Duflo (2012) os pais e os filhos são sensíveis aos retornos percebidos da 

educação, de modo que se eles acreditam que a educação deixará os adolescentes em melhores 

condições haverá um maior investimento educacional tanto quantitativo quanto qualitativo. 

Esses efeitos podem ser sentidos por meio do exemplo do pai e da mãe como sugerido pelo 

modelo a ser seguido. 

 

3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

3.1 Choque econômico e o gap educacional de gênero 

A estratégia empírica utilizada neste ensaio segue Autor, Dorn e Hanson (2013) e 

Benguria e Ederington (2017). Para identificar o efeito de variações exógenas na renda 

domiciliar sobre os resultados da educação para homens e mulheres é utilizado como choque o 

                                                           
6 Ver Castilho (2010), Bustos (2011), Juhn, Ujhelyi e Villegas-Sanchez (2014) e Greenland e Lopresti (2016). 
7 Ver Porter e Serra (2019). 
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aumento das importações do Brasil originadas da China. Para este fim, construiu-se um 

conjunto de dados em painel agregando as informações das bases de educação em nível 

individual para os anos 1999, 2003, 2005, 2011, 2013, 2015 e 20178 no nível de microrregião9, 

sendo 1999 o período anterior à entrada da China na OMC e de 2003 a 2017 os anos posteriores. 

Assim, o efeito de interesse é identificado por meio da seguinte equação, que usa a variação 

dentro da microrregião: 

𝑦𝑟𝑠𝑔,𝑡= 𝜌 + 𝜍𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡 + 𝛼 (𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑟𝑠,𝑡
) +

𝜑𝑠𝑒𝑥𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑟𝑠,𝑡
+ 𝑋𝑟𝑠𝑔,1999

′ 𝛽𝑡 + 𝜌𝑟 + 𝜑𝑠 + 𝜂𝑡 + 𝜇𝑠𝑡 + 𝜀𝑟𝑠𝑔,𝑡 
(07) 

  sendo 𝑦𝑟𝑠𝑔,𝑡 os indicadores educacionais divididos em dois níveis de ensino: i) ensino 

fundamental - matrícula e notas em português e matemática e ii) ensino superior – matrícula 

total e por grandes áreas, todos estes variando por microrregião 𝑟, por estado 𝑠, por sexo do 

adolescente g e entre os anos de 1999 a 2017. 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡 é a medida do choque de 

importações brasileiras originárias da China - discutido em detalhe na próxima subseção - em 

que cada microrregião 𝑟 foi exposta e 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑟𝑠,𝑡
 é a variável de 

interesse deste trabalho, que capta o efeito adverso do Choque da China sobre os indicadores 

educacionais dos alunos de diferentes sexos, sendo esta constituída pela interação entre a 

variável 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡 e a variável de sexo do aluno (𝑠𝑒𝑥𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑟𝑠,𝑡
 )10. A variável que 

identifica o sexo do estudante recebe o valor de um para as observações que foram coletadas 

para os alunos do sexo masculino e zero para as informações dos alunos do sexo feminino11. 

Segundo Morduch (1994), famílias com rendas diferentes sentem choques de renda de 

maneira adversa (sendo mais prejudicial aos mais vulneráveis), de modo que é provável que 

regiões mais pobres também sejam mais impactadas. Diante disso, foi utilizado o vetor de 

controles (𝑋𝑟𝑠𝑔,1999
′ ) que contém a média, por microrregião e por sexo do aluno, das seguintes 

variáveis: nível educacional das mães e dos pais (dividido em quatro grupos: sem instrução - 

variável de base-, com ensino fundamental, com ensino médio, e com ensino superior), 

proporção de adolescentes negros e brancos e proporção de adolescentes no mercado de 

trabalho, sendo que todas essas variáveis são criadas com referência aos dados do ano de 1999 

visando controlar por características observáveis anteriores ao choque. Esses controles 

explicam a possibilidade de que as regiões mais e menos expostas estejam em diferentes 

trajetórias de índices educacionais durante o período.  

Foram incluídos também os efeitos fixos de microrregião e estado (𝜌𝑟 e 𝜑𝑠, 

respectivamente), os quais possibilitaram o controle da heterogeneidade não observada em 

nível de microrregião e estado (como aptidões regionais a investimentos em educação e normas 

culturais e religiosas). Além disso, foram adicionados efeitos fixos de tempo (𝜂𝑡), que 

controlaram qualquer condição que tenha se alterado em cada período de tempo e 𝜇𝑠𝑡 que se 

refere à tendência linear específica de estado que controla possíveis fatores micro e macro que 

variaram no tempo e entre as unidades de observação. Os dados foram ponderados pela 

população nas microrregiões no ano de 1999 e, assim como usado por Dix-Carneiro, Soares e 

                                                           
8 A escolha desses anos foi motivada pela limitação da base de dados do SAEB, coletadas a cada biênio. Os anos de 2007 e 

2009 foram excluídos porque as instituições particulares não fazem parte, sendo estas informações importantes para analisar 

os investimentos dos pais na educação dos filhos. Visando controlar esse problema e obter maior homogeneidade entre as 

análises utiliza-se para todas as estimações deste trabalho os mesmos anos, uma vez que os resultados das diferentes bases são 

complementares.  
9 Microrregião é um agrupamento de municípios adjacentes, dentro de um mesmo estado, com características geográficas e 

econômicas similares, que tem sido utilizado frequentemente na literatura econômica como unidade de análise por se 

assemelharem a um mercado de trabalho local (DIX-CARNEIRO; SOARES; ULYSSEA, 2017). 
10 Dessa forma, 𝜍 capta o efeito marginal do Choque da China sobre os indicadores educacionais dos estudantes do sexo 

feminino e 𝜍 + 𝛼 o efeito marginal sobre os estudantes do sexo masculino. 
11 Para obter essa estratégia, foram empilhadas as bases referentes aos dados dos alunos do sexo masculino e aos dados dos 

alunos do sexo feminino.  
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Ulyssea (2017), os erros-padrões foram clusterizados em nível de mesorregiões levando em 

consideração potenciais correlações espaciais nos resultados entre as mesorregiões contíguas12. 

 

3.2 Estratégia de identificação: o uso das importações brasileiras de produtos chineses 

como um choque exógeno para variações no rendimento familiar  

 A dificuldade de estimar a relação causal entre as condições econômicas da família e os 

resultados escolares dos filhos de sexos diferentes está no fato de que ambos são explicados 

pela escolaridade, estrutura familiar e por fatores não observáveis como habilidade inata, 

diferença de produtividade em casa e no mercado de trabalho e cuidados/atenção dos pais com 

os filhos. Na impossibilidade de se conduzir experimentos aleatórios que gerem choques de 

renda entre os domicílios brasileiros, este trabalho explora a variação exógena da renda nas 

microrregiões ao longo do tempo causada pelo aumento das importações brasileiras de produtos 

chineses.  

O interesse no Choque Chinês se deve, principalmente, ao rápido crescimento das 

importações brasileiras de produtos advindos dessa nação a partir de 2001 (ano de entrada da 

China na OMC). Além disso, segundo Costa, Garred e Pessoa (2016), estudar esse evento é 

uma oportunidade de aprender mais sobre choques de comércio em geral e de compreender o 

impacto global da China, salientando que a principal característica de seus produtos são os 

preços baixos associados aos reduzidos custos de produção. Aquelas empresas que competem 

diretamente com tais produtos importados provavelmente não conseguem competir via preço, 

sofrendo os impactos negativos dessa concorrência. Por consequência, tem-se a possibilidade 

de um choque negativo de renda sobre as famílias brasileiras o que, de fato, é estimado por 

Benguria e Ederington (2017). 

Para estimar o efeito do Choque Chinês sobre a educação dos alunos de diferentes sexos 

foi construído um índice (𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡). Todas as microrregiões são expostas ao efeito 

do choque, mas sua intensidade varia entre elas: aquelas mais especializadas em indústria 

intensiva de importação provavelmente estarão mais expostas ao choque (maior o índice), 

enquanto as regiões mais intensivas na produção de bens, como bebidas e alimentos, serão 

menos vulneráveis aos impactos (menor o índice). O impacto pretendido se deu, sob o 

pressuposto de que, na ausência do crescimento das importações brasileiras de produtos 

chineses, ou seja, se a China não tivesse entrado para a OMC em 2001, a redução na renda e a 

variação na educação não teriam sido sistematicamente diferentes entre as regiões mais e menos 

afetadas pelo choque.  

 A medida de exposição regional ao aumento da concorrência das importações da China 

seguiu Autor, Dorn e Hanson (2013) e Benguria e Ederington (2017). O índice foi estimado 

pela variação das importações brasileiras13 de produtos chineses entre o ano de 1999 – ano 

anterior a entrada da China na OMC - e os anos subsequentes da amostra em cada indústria (△
𝐼𝑖), ponderada pela razão entre o emprego na indústria 𝑖 para cada microrregião 𝑟 e o emprego 

na indústria 𝑖 no ano inicial (
𝐸𝑖𝑟,1999

𝐸𝑖,1999
) e normalizada pelo emprego na microrregião 𝑟 (𝐸𝑟)14, 

expresso da seguinte forma: 

                                                           
12 Mesorregiões são 91 grupos de microrregiões definidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  
13 Para a construção do índice foi utilizado dados de importação a nível país, ponderados pelo emprego por setor e por 

microrregião.  A resposta de cada setor e de cada microrregião às importações da China será explicada pela competitividade, 

via preço, entre o produto importado e o produto produzido em um mesmo setor e em uma mesma microrregião, que poderá 

impactar a produção e o mercado de trabalho local. Sendo assim, o interesse principal não é investigar a importação que veio 

para determinada microrregião, mas sim analisar o efeito do produto que entrou na economia brasileira e que competirá 

diretamente com o produzido em cada microrregião. 
14 Esses pesos permitiram capturar a importância relativa de cada setor em uma determinada microrregião no período anterior 

ao choque.  
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𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡_𝐶ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑎𝑠𝑟,𝑡 = ∑
𝐸𝑖𝑟,1999

𝐸𝑖,1999
𝑖 . 

△𝐼𝑖

𝐸𝑟,1999
 (08) 

 A Equação (07) se vale do controle da heterogeneidade não observada (fixa no tempo) 

em nível de microrregião para a identificação do efeito de interesse. Para isso, fatores não 

observados que variam no tempo não podem se correlacionar simultaneamente à intensidade 

do Choque Chinês sofrido e com os resultados educacionais. A fim de lidar com a possibilidade 

de que essa seja uma limitação da estratégia de identificação, uma outra fonte de variação 

exógena foi utilizada, seguindo Benguria e Ederington (2017), que propõem um instrumento 

para o Choque Chinês. Com isso, lida-se com a possibilidade de existência de qualquer 

correlação entre a intensidade de recebimento de produtos chineses, em nível de microrregião, 

e outras variáveis como a demanda e a oferta doméstica industrial, os choques de produtividade, 

a qualidade dos produtos brasileiros e qualquer outro fator que seja interno da economia 

brasileira, como o boom de commodities, as transferências de renda ou alguma política 

educacional, que também podem ter afetado o nível de investimento da microrregião em 

escolaridade, impactando os índices educacionais. Esses e outros potenciais efeitos que podem 

confundir o efeito de interesse (“confounding factors”) são controlados pelo instrumento aqui 

utilizado, assim como discutido por Costa, Garred e Pessoa (2016) e Autor, Dorn e Hanson 

(2013). 

Dessa forma, a utilização do índice do Choque Chinês ilustra o efeito do crescimento 

das importações brasileiras originárias da China que é explicado pelo próprio crescimento da 

China ou da queda dos custos de comercialização e não pela queda da produtividade no Brasil. 

Esse instrumento corresponde a um índice de importação de produtos chineses por países da 

América Latina com características e economias “similares” ao Brasil (Argentina, Bolívia, 

Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai)15, construído da seguinte forma: 

△ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡_𝐶ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑎𝑠𝑟,𝑡
𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑜𝑠=∑

𝐸𝑖𝑟,1999

𝐸𝑖,1999
𝑖 .

△𝐼𝑖
𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑜𝑠

𝐸𝑟,1999
 (09) 

sendo △ 𝐼𝑖
𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑜𝑠 as importações originárias da China destinadas a esses países “similares” ao 

Brasil e os pesos, os mesmos utilizados para o índice brasileiro.   

Assim, sob a suposição de que o Choque Chinês vivenciado pelos países da América 

Latina explica o choque brasileiro e esse, por sua vez, tem relevância ao justificar a variação de 

renda das microrregiões brasileiras, o efeito de interesse é estimado via Mínimos Quadrados 

em dois Estágios (MQ2E), sob a hipótese adicional de que o choque sofrido pelos vizinhos não 

afete diretamente os resultados educacionais dos adolescentes das regiões brasileiras.         

 

3.3 Choque Chinês via setores intensivos em mão de obra feminina e masculina 

 Devido ao fato de que homens e mulheres são empregados de maneira distinta entre as 

indústrias e microrregiões do Brasil, o presente trabalho busca investigar se o choque positivo 

de oferta de produtos chineses, ao impactar diferentemente setores e microrregiões em que a 

mão de obra feminina é predominante (F) e setores e microrregiões em que a predominância é 

de mão de obra masculina (M), afetaria também, de maneira adversa, a educação das pessoas 

de sexos opostos. Dessa forma foi estimada a seguinte equação: 

𝑦𝑟𝑠𝑔,𝑡= 𝛼1 + 𝛼2𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡
𝐹 + 𝛼3 (𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡

𝐹 ∗

𝑠𝑒𝑥𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑟𝑠,𝑡
) + 𝛼4𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡

𝑀 + 𝛼5 (𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟𝑠𝑔,𝑡
𝑀 ∗

𝑠𝑒𝑥𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑟𝑠,𝑡
) +  𝜋𝑠𝑒𝑥𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑟𝑠,𝑡

+ 𝑋𝑟𝑠𝑔,1999
′ 𝜆𝑡 + 𝜌𝑟 + 𝜑𝑠 + 𝜂𝑡 + 𝜇𝑠𝑡 + 𝜀𝑟𝑠𝑔,𝑡 

(10) 

                                                           
15 A escolha desses países está no fato de serem importantes parceiros comerciais do Brasil, mas, segundo Dell, Feigenberg e 

Teshima (2018), mesmo que sejam usados outros países com concorrência comercial ainda se teria interpretação e efeito 

similar.  
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em que todas as variáveis correspondem às mesmas citadas na Equação (07), com exceção dos 

índices de importação chinesas discutidos a seguir.  

A adaptação do índice geral para este ocorre na ponderação pela razão entre o emprego 

na indústria 𝑖 para cada microrregião 𝑟 e o emprego na indústria 𝑖 no ano inicial, que agora será 

para trabalhadores do sexo feminino, quando se comparar setores que empregam mais 

intensamente esse tipo de mão de obra, e para trabalhadores do sexo masculino, objetivando 

fazer o mesmo contraponto mas para mercados de trabalho locais intensivos em trabalho 

masculino (
𝐸𝑖𝑟,1999

𝑠

𝐸𝑖,1999
𝑠 ), sendo 𝑠 o sexo de cada trabalhador (F, M)16. Formalmente tem-se: 

𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟,𝑡
𝐹

=∑
𝐸𝑖𝑟,1999

𝐹

𝐸𝑖,1999
𝐹 .

△𝐼𝑖

𝐸𝑟,1999
𝑖  (11) 

 

𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒_𝐶ℎ𝑖𝑛ê𝑠𝑟,𝑡
𝑀

=∑
𝐸𝑖𝑟,1999

𝑀

𝐸𝑖,1999
𝑀 .

△𝐼𝑖

𝐸𝑟,1999
𝑖  (12) 

em que a Equação (11) se refere ao choque nos setores intensivos em trabalho feminino e a 

Equação (12), em trabalho masculino17. O objetivo desse índice segue a ideia do índice geral, 

mas refletindo a noção de que um choque de oferta de produtos chineses no Brasil terá efeitos 

adversos dependendo do conjunto de setores que homens e mulheres estão empregados em 

maior intensidade, captando a heterogeneidade existente entre as microrregiões e indústrias 

brasileiras. O interesse da desagregação do índice é isolar esse impacto entre os trabalhadores 

de diferentes sexos. Ao analisar, via setores em que predomina o emprego feminino, mantem-

se o efeito do choque constante nos trabalhadores do sexo masculino, sendo o contrário também 

válido. Como já discutido nas seções anteriores, é de se esperar que o Choque Chinês tenha 

efeitos diferentes nesses segmentos.  

 

3.4 Fonte e tratamento de dados 

 Primeiramente, objetivou-se neste trabalho analisar os indicadores educacionais dos 

alunos da oitava série (nono ano) do ensino fundamental. Para tanto, os indicadores qualitativos 

de educação - notas em português e matemática -, assim como as variáveis referentes às 

características socioeconômicas das microrregiões brasileiras, foram retiradas da base de dados 

do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para os anos de 1999 (período anterior a 

entrada da China na Organização Mundial do Comércio) e 2003, 2005, 2011, 2013, 2015 e 2017 

(período posterior a entrada da China). Os dados referentes ao indicador quantitativo – 

matrículas - foram retirados do Censo Escolar para os mesmos anos. 

 Além disso, este estudo buscou captar, por meio dos indicadores educacionais do ensino 

superior, o efeito substituição apresentado no modelo teórico proposto por Soares, Kruger e 

Berthelon (2012), no qual as oportunidades do mercado de trabalho são primordiais para definir 

os investimentos em educação nessa parte da vida. Fez-se, então, necessária a utilização do 

Censo de Educação Superior, com o intuito analisar as matrículas gerais e por grandes áreas de 

conhecimento. Optou-se pela manutenção dos mesmos anos já citados a fim de tornar 

comparável os resultados. 

Para criar o índice de importações brasileiras originárias da China foram utilizadas duas 

bases de dados: WITS (World Integrated Trade Solution) e RAIS (Relação Anual de 

Informações Social) para os mesmos anos da base de dados do SAEB. A primeira base foi 

utilizada para obter informações sobre as importações, no qual foi utilizado o sistema 

harmonizado (NCM) de 6 dígitos. Os valores das importações, tanto para o Brasil quanto para 

os outros países, foram transformados de dólar para real e foram deflacionadas pelo IGP-DI 

anual tendo 2017 como ano base. Para as informações de emprego foi utilizada a RAIS. Os 

                                                           
16 Essa decomposição foi inspirada no trabalho de Viaro (2017). 
17 O mesmo foi feito para os instrumentos.  
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setores econômicos foram classificados de acordo com o CNAE (Classificação Nacional de 

Atividade Econômica) a três dígitos em concordância com o sugerido pelo IBGE (Instituo 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Além disso, os dados de emprego foram compatibilizados 

com os de importação por meio da tabela de conversão do IBGE (NCM x CNAE). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Estatísticas descritivas  

A Tabela 1 traz o diferencial educacional de gênero no período analisado neste trabalho 

(1999 a 2017), considerando no painel 1 e 3 os valores totais das matrículas no ano de 1999 e 

a média anual para o período de 2003 a 2017, sendo o painel 1 referente ao ensino fundamental 

e o painel 3 ao ensino superior. Já no painel 2 são apresentadas as médias das notas em 

matemática e em português no ensino fundamental por microrregião para o ano de 1999 e por 

microrregião e por ano para o período de 2003 a 2017. De acordo com esses dados,  os meninos 

estavam mais presentes no ensino fundamental em 1999 do que as meninas18. Contudo, ao 

considerar o período posterior a entrada da China na OMC (2003-2017), verifica-se o oposto, 

evidenciando uma reversão do gap educacional em favor delas. Essa diferença nas matrículas 

em favor delas também é revelada, em ambos os períodos analisados, quando se faz referência 

ao ensino superior (Tabela 1). Segundo os dados do painel 2 da Tabela 1, os meninos 

apresentam, em média, maiores notas em matemática e as meninas em português, ao cursar a 

oitava série (nono ano) do ensino fundamental, nos dois períodos analisados. Enquanto a 

diferença de notas em matemática diminuiu de um período para o outro, a diferença das notas 

em português aumentou.19 

Tabela 1– Estatísticas descritivas das bases de dados de capital humano 

 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: (1) Desvio padrão entre parênteses.  

                                                           
18 O número baixo de matrículas no ano de 1999, tanto para os meninos quanto para as meninas, é justificado, em partes, devido 

a utilização de máscaras em alguns municípios que não permitiu identificá-los, consequentemente não foi possível identificar 

as escolas daquele município e os alunos nelas matriculados.  
19 Foram feitos os testes de médias das notas dos meninos e das meninas e todas foram estatisticamente diferentes.  
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Também se faz importante caracterizar o índice que permitiu captar as importações de 

produtos chineses pelo Brasil. Sua média foi de 1,01420, ou seja, no período entre 2003 e 2017, 

comparado com o ano de 1999, a média de importação do Brasil de produtos chineses por 

trabalhador aumentou R$ 1.014,00. Em termos de sexo, as mulheres, na microrregião média, 

foram expostas a um aumento de R$ 1.028,00 de importação por trabalhador e os homens, a R$ 

1.174,00 por trabalhador. A ponderação desse índice por trabalhadores entre setores e 

microrregião, segundo Benguria e Ederington (2017), permite capturar o fato de que regiões 

diferentes dentro de um país se especializam na produção de bens díspares e no fato de que os 

setores são afetados em graus diferentes por choques comerciais. Isso pode ser comprovado 

pela variação do índice aqui estimado, que vai de – 8,4588 a 82,3913, ou seja, há microrregiões 

que, em média, apresentaram uma redução de R$ 8.458,80 nas suas importações por trabalhador 

após 1999, enquanto outras mostram uma ampliação de R$ 82.391,30.  

É importante salientar, ainda, que as microrregiões com maiores índices (e 

consequentemente maior exposição ao choque) contêm municípios considerados centros 

industriais importantes como: São José dos Campos (SP), Santa Rita do Sapucaí (MG) e 

Manaus (AM). Já as microrregiões com menores índices médios, e, provavelmente, menos 

afetadas pelo aumento das importações chinesas, são: Tobias Barreto (SE), Serra do Teixeira e 

Guarabira (PB) e Alto Araguaia (MT). Todas essas microrregiões têm como principais setores 

econômico o agropecuário e o de serviços. Os mesmos setores são observados quando se analisa 

as microrregiões em que os homens foram menos expostos pelo choque de oferta da China e as 

microrregiões em que as mulheres foram menos expostas21.  

Ademais, as três microrregiões em que as mulheres recebem mais importação da China 

por trabalhador, são: Manaus (AM), Santa Rita do Sapucaí (MG) e Grão Mogol (MG). A 

microrregião de Grão Mogol é mais especializada no setor de serviços. As três microrregiões 

em que os homens receberam mais importação de produtos chineses são: Grão Mogol (MG), 

Manaus (AM) e Bocaiúva (MG). A microrregião de Bocaíuva tem como principais atividades 

econômicas a agropecuária e a indústria extrativista22. Sinaliza-se então, que possivelmente as 

microrregiões em que as mulheres foram mais expostas ao Choque da China são aquelas mais 

voltadas para a indústria de alta tecnologia, enquanto aquelas em que os homens supostamente 

foram mais expostos são em sua maioria especializadas em atividades agrícolas. Mesmo que 

Manaus e Grão Mogol estejam entre as microrregiões com maior índice para ambos os sexos, 

nota-se que o índice para Manaus é mais elevado quando considerado o emprego feminino e 

para Grão Mongol ocorre o inverso. 

 

4.2 Choque da China: canal do mercado de trabalho 

Este trabalho parte do pressuposto de que são as condições do mercado de trabalho que 

transmitem o efeito do Choque Chinês aos indicadores educacionais de crianças e adolescentes. 

Dessa forma, na Tabela 2, são apresentados os resultados referentes à investigação dessa 

hipótese, ou seja, dos efeitos do índice indicativo do Choque Chinês sobre a renda média dos 

trabalhadores formais – colunas (1) e (2) - e sobre o número de empregados formais – colunas 

(3) e (4). Além disso, nesta tabela são expostos esses efeitos estimados por Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) - colunas (1) e (3) - e Mínimos Quadrados em dois Estágios (MQ2E) – 

colunas (2) e (4) -, utilizando, nesse caso, o instrumento do choque de oferta da China nos países 

                                                           
20 Esses valores estão em mil reais deflacionados para o ano de 2017. 
21 Microrregiões em que os homens receberam menor quantidade de importação da China por trabalhador: Santa Cruz do Sul 

(RS), Itajaí (SC) e Estância (SE) e microrregiões nas quais as mulheres receberam menor importação por trabalhador: 

Imperatriz (MA), Passo Fundo (RS) e Vacaria (RS). 
22 As informações sobre os principais setores da economia de cada microrregião foram retiradas da Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil (BRASIL, 2019), considerando qual setor empregava mais mão de obra. 
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“semelhantes”23. Os coeficientes são interpretados como o efeito de um aumento de R$ 1.000 

nas importações por trabalhador sobre os resultados de interesse, em pontos percentuais.  

Ao comparar os resultados por MQO e MQ2E, nota-se que as estimações por MQO 

subestimam o verdadeiro impacto. Isso acontece porque a estimação via MQ2E considera 

apenas o efeito do choque de oferta da China que se deu pelo acréscimo da sua capacidade de 

exportação, e não por fatores internos da economia brasileira, ou seja, o efeito é pelo lado da 

oferta e não da demanda. Desconsidera-se, por exemplo, as políticas de transferência de renda 

e de valorização do salário mínimo, que culminaram na mudança no padrão de consumo das 

famílias brasileiras durante, principalmente, os anos de 1999 a 2010. Nesse sentido, considera-

se os resultados por MQ2E mais robustos, sendo estes os utilizados em todas as próximas 

análises.  

Tabela 2 – Efeito do Choque da China no mercado de trabalho – Brasil - 1999 a 2017 

 
Notas: (1) A renda, em reais e na forma logarítmica, está deflacionada pelo IGP-DI para o ano de 2017. (2) O 

emprego também está na sua forma logarítmica e contabiliza apenas os postos formais de trabalho. (3) Estão 

incluídos em todas as regressões: os controles identificados na equação (07), os efeitos fixos de ano, de estado, de 

microrregião e a tendência linear específica de estado. (4) Entre parênteses estão os erros-padrões robustos. (6) 

(***), (**) e (*) indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Percebe-se que o Choque da China tem efeito negativo sobre a renda média dos 

brasileiros: um aumento de R$ 1.000 em importação de produtos chineses leva a uma redução 

média de 0,42 pontos percentuais na renda, considerando todos os setores analisados. Esse 

efeito também é encontrado para o Brasil por Benguria e Ederington (2017) e, quando analisado 

apenas o setor manufatureiro, por Costa, Garred e Pessoa (2016). Já os dados do painel 2 

evidenciam que quando o choque ocorre em setores intensivos em trabalho feminino, não há 

efeitos significativos sobre a renda média dos trabalhadores. Por sua vez, quando se dá via 

setores masculinizados, o efeito é negativo e no montante de 1,16 pontos percentuais. Isso 

ocorre, principalmente, porque a pauta de importação brasileira advinda da China é composta 

por produtos de setores nos quais os trabalhadores homens são mais representativos, operando-

se uma substituição dos bens domésticos pelos importados, de modo que eles se tornam mais 

sensíveis às mudanças no comércio internacional. Ademais, segundo Juhn, Ujhelyi e Villegas-

Sanchez (2014), as mulheres são menos afetadas por choques externos porque estes tendem a 

promover uma melhora tecnológica que é mais complementar às habilidades desenvolvidas por 

elas. Por outro lado, para Benguria e Ederington (2017), o efeito discriminação do Choque da 

China sobre o gap salarial de gênero é potencialmente justificado pelas mudanças no poder de 

barganha proporcionadas pelo choque. 

No tocante ao efeito do Choque da China sobre o número de pessoas empregadas no 

setor formal, observa-se que os resultados foram significativos somente ao segregar o choque 

entre mercados de trabalho locais que empregam mão de obra de diferentes sexos (resultados 

apresentados no painel 2 da Tabela 2). Cabe ainda ressaltar que esse impacto é inverso entre 

                                                           
23 Quando os mesmos modelos são estimados por MQO e por MQ2E sem as variáveis de controle, os sinais e as magnitudes 

se conservam, mostrando que o Choque da China é exógeno em relação às variáveis observadas das microrregiões analisadas.  
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esses choques desagregados: no momento em que as mulheres são expostas ao choque de oferta 

da China há uma redução no emprego geral e quando os homens são expostos há um aumento 

no mesmo. O que pode estar ocorrendo é uma migração das pessoas que trabalham nos setores 

predominantemente femininos para os masculinos. Evidência disso está no fato de as 

magnitudes dos efeitos dos choques desagregados serem praticamente iguais, mas com sentido 

contrário, e pela condição de o impacto do choque geral não ser significativo sobre o emprego. 

Os resultados corroboram os de Benguria e Ederington (2017) e Ederington, Minier e Troske 
(2009), em que demonstram que o comércio internacional ajuda a romper com barreiras 

discriminatórias entre os sexos, fazendo com que as mulheres sejam empregadas em setores 

predominantemente masculinos. No entanto, mesmo que haja um aumento no número médio 

de pessoas empregadas, quando o choque se dá nos setores ocupados em sua maioria por 

homens, esses empregos são a salários menores. Além disso, Castilho (2010) destaca que as 

ocupações femininas que menos sofrem ameaça de serem desfeitas em um choque de comércio 

externo são as de maior qualificação. Possivelmente, isso também explica o fato de o choque 

nos setores intensivos em mão de obra feminina ter um efeito negativo no emprego formal, mas 

não ter efeitos sobre a renda média.  

Conclui-se, então, que independentemente de o choque ser geral ou de ocorrer em 

setores específicos de mão de obra feminina ou masculina, há uma piora no mercado de 

trabalho. O choque de fato levou a uma variação negativa de renda nas famílias. No entanto, 

verifica-se uma redução do diferencial salarial ente os setores intensivos em mão de obra 

majoritariamente constituídos por mulheres e homens (ambos estão mais próximos em 

rendimento, mas em piores condições). 

 

4.3 Choque da China: como fica a educação dos meninos e das meninas? 

Diante desses resultados sobre o mercado de trabalho local, apresenta-se, na Tabela 3, 

os resultados da Equação (07), estimada por meio de MQ2E, que avalia o efeito do Choque da 

China sobre a educação dos meninos e das meninas da oitava série (nono ano) do ensino 

fundamental. Pelo indicador educacional quantitativo (matrículas), o efeito geral do Choque da 

China leva a um aumento na quantidade média de meninas matriculadas e a uma redução na de 

meninos, tudo o mais constante. Observa-se ainda um aumento para ambos, mas em magnitude 

maior para as meninas, quando o choque se dá via setores que empregam predominantemente 

mão de obra masculina, o que indica que o choque contribui para reduzir o gap educacional de 

gênero. Relação parecida é encontrada por Munshi and Rosenzweig (2006) na Índia. Esses 

autores estimaram a relação entre a abertura comercial (choque de comércio externo) e a 

educação das crianças e encontraram efeitos positivos. Além disso, para as castas mais baixas, 

o efeito foi mais intenso para as meninas. Ademais, Jensen (2010) argumenta que intervenções 

que permitem melhores oportunidades de mercado de trabalho para as mulheres indianas 

aumentam os investimentos em educação delas, o que também corrobora os resultados aqui 

encontrados.  

Como sugere o modelo de escolha entre trabalho e estudo desenvolvido por Soares, 

Kruger e Berthelon (2012), a decisão de alocação do tempo da criança será tomado de acordo 

com o efeito renda e com o efeito substituição. Em relação ao choque geral, como a decisão 

final para as meninas foi de aumento no investimento em educação via acréscimo de matrículas 

nas microrregiões, o efeito substituição pode ter prevalecido sobre o efeito renda. Para as 

matrículas dos meninos, parece prevalecer o efeito renda, uma vez que o impacto foi oposto. 

Quando o choque se dá nos setores intensivos em mão de obra masculina, o efeito substituição 

parece ser maior que o efeito renda para ambos os sexos, no entanto mais intenso para elas. Já 

o impacto nos setores que empregam predominantemente mulheres, aparentemente o efeito 

substituição é igual ao efeito renda, fazendo com que o efeito médio na educação dos 
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adolescentes seja nulo. Esse efeito não significativo também pode ser decorrência da não 

significância desse choque sobre a renda média dos trabalhadores.  

Segundo Björkman-Nyqvis (2013), a decisão de investir na educação dos meninos e das 

meninas se dá por dois principais fatores: pela renda gerada pelos filhos nos afazeres 

domésticos, enquanto crianças, e pela transferência de renda do trabalho dos filhos para a 

família, quando adultos, sendo esta dependente do retorno da educação. Em relação ao primeiro, 

mesmo que as meninas exerçam mais atividades no lar em comparação aos meninos nos anos 

de 1999 e 2017, a diferença entre o percentual de meninas e de meninos que executam algum 

afazer doméstico caiu de 40 para 21,7 pontos percentuais entre os dois anos. Ou seja, parece 

que as famílias têm valorizado mais as atividades no lar dos filhos do sexo masculino, o que 

poderia levar a um investimento mais igualitário em educação entre os sexos24. O fator 

transferência de renda também pode ajudar a explicar essa mudança no número de matrículas 

no ensino fundamental ser mais benéfica para as meninas do que para os meninos, uma vez que, 

como discutido anteriormente, as mulheres, perante o choque de importação chinesa, parecem 

ficar em melhores condições de mercado de trabalho e passam a ter um maior retorno da 

educação. Dessa forma, o investimento em educação para as meninas traria benefícios 

adicionais aos pais e com isso alocariam mais investimentos na educação delas.  

No que concerne aos indicadores de qualidade educacional, apresentados nas colunas 

(2) e (3) da Tabela 3, observa-se que o Choque Chinês tem efeito positivo nas notas de 

português e matemática, tanto das meninas quanto dos meninos, sendo em maior intensidade 

para elas. A mesma relação é encontrada ao se analisar o choque nos setores nos quais a maioria 

dos trabalhadores são homens. Ademais, verifica-se que os efeitos nas notas em matemática 

são maiores comparados às notas em português. Este desempenho corrobora aquele observado 

por Viaro (2017). 

 

Tabela 3 – Efeito do choque de oferta positivo da China sobre a educação dos meninos e das 

meninas da oitava sério (nono ano) do ensino fundamental – 1999 a 2017 

 
Notas: (1) A variável ‘matrículas’ está em sua forma logarítmica. (2) Estão incluídos em todas as regressões os 

controles, os efeitos fixos de ano, de estado, de microrregião e a tendência linear específica de estado. (3) Entre 

parênteses estão os erros padrões robustos. (4) (***), (**) e (*) indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, 

respectivamente.  

Fonte: Resultado da pesquisa. 

                                                           
24 De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) em 1999, aproximadamente, 50% dos 

meninos e 90% das meninas cuidavam de afazeres no lar. Em 2017, essa diferença diminuiu, no entanto elas continuam 

exercendo mais do que eles (85,2% contra 63,5%).  
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Uma hipótese que pode ser levantada diante desses resultados é a de que o efeito positivo 

na qualidade da educação dos meninos possa decorrer do abandono escolar do estudante 

marginal, uma vez que esse choque impactou negativamente as matrículas dos adolescentes do 

sexo masculino, o que faria com que a média das notas dos alunos restantes aumente, dado o 

choque geral. Ou seja, o choque não estaria promovendo melhoras nesses indicadores 

educacionais, mas refletindo apenas a saída de estudantes com características semelhantes. Com 

o intuito de verificar essa questão, foi estimada a Equação (07) trocando as variáveis 

dependentes pelas médias das características socioeconômicas dos alunos da oitava série (nono 

ano) do ensino fundamental (resultados são apresentados no Apêndice A). Caso o Choque da 

China não tenha efeito significativo sobre elas, demonstra-se que esse evento exógeno não 

promove uma mudança na composição dos estudantes apresentados para fazer o exame do 

SAEB. Pelos resultados, nota-se que as importações brasileiras de produtos chineses não 

impactam significativamente a taxa de participação25 dos alunos na prova SAEB. Além disso, 

também não há evidências de efeitos significativos desse choque sobre a proporção de meninos, 

de brancos, de mães e de pais com baixa escolaridade (pais e mães analfabetos ou que não 

concluíram o ensino fundamental) e de alunos com 14 anos de idade.  

Descartado esse argumento, a ampliação na proficiência em matemática e em português, 

tanto dos meninos quanto das meninas pode estar refletindo o fato de que, na presença de 

choques de comércio internacional, são as pessoas menos qualificadas que ficam em piores 

condições no mercado de trabalho26. Assim, os adolescentes buscariam se dedicar mais aos 

estudos e os pais tenderiam a incentivar mais seus filhos e a investir mais em cuidado/atenção 

com eles. Segundo Duflo (2012), os pais e os filhos são sensíveis aos retornos percebidos na 

educação, de modo que, se eles acreditam que a educação deixará os adolescentes em melhores 

condições, haverá maior investimento educacional tanto quantitativo quanto qualitativo.  

Quando se observa o efeito do Choque Chinês em setores intensivos em mão de obra 

feminina, nota-se um efeito negativo sobre a proficiência em português e matemática, mas 

ausência de diferença entre os sexos dos adolescentes. Como esse mesmo choque reduziu o 

emprego médio formal, pode ser que os pais desses adolescentes tenham que procurar emprego 

no setor informal, em que as horas trabalhadas são maiores e as condições de trabalho, piores. 

Isso poderia fazer com que os pais tivessem menos tempo em casa e menores condições de 

investir em cuidados de qualidade com os adolescentes, o que poderia impactar negativamente 

na qualidade da educação deles, sendo esse efeito igual entre as meninas e os meninos. Esses 

resultados estão de acordo com os de Almeida, Lima e Costa (2018) e Ruhm (2004). 

 

4.4 Choque da China: a escolha de homens e mulheres entre os cursos de graduação 

Com o intuito de fornecer evidências adicionais em relação ao efeito do Choque Chinês 

sobre indicadores educacionais e sobre papeis de gênero, busca-se verificar se o choque de 

oferta da China no Brasil tem efeitos divergentes sobre a educação superior das pessoas de 

diferentes sexos e se as mulheres aumentaram a sua participação em cursos superiores que são 

majoritariamente masculinos, desvinculando-se mais uma vez dos papeis de gênero. Os 

resultados desses questionamentos estão nas Tabelas 4, 5 e 6. 

Foram estimados 3 modelos diferentes, apresentados na Tabela 4. Em todos eles, a 

variável dependente é o número de matrículas no ensino superior na sua forma logarítmica e a 

de interesse é o índice que capta o efeito do Choque da China no Brasil. Ademais, os três 

modelos foram estimados por MQ2E sendo o instrumento o choque de produtos chineses para 

os países similares ao Brasil. No primeiro (1) não foram incluídas as variáveis de controle e 

                                                           
25 Taxa de participação corresponde ao número de alunos da oitava série (nono ano) do ensino fundamental que fizeram a prova 

do SAEB dividido pelo total de pessoas matriculadas nessa mesma séria. 
26 Ver Castilho (2010), Bustos (2011), Juhn, Ujhelyi e Villegas-Sanchez (2014) e Greenland e Lopresti (2016). 
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nem as dummies de grandes áreas dos cursos de graduação; no segundo (2) incluíram-se as 

dummies e, no terceiro (3), o vetor de variáveis de controle (𝑋𝑟𝑠𝑔,𝑡
′ ). Nas três estimações 

constam os efeitos fixos de ano, de estado, de microrregião e a tendência linear específica de 

estado. Observa-se que ao incluir as dummies de grandes áreas o efeito do choque teve a sua 

magnitude reduzida, no entendo, pouco variou quando foram incluídas as variáveis de controle. 

O último modelo é o mais completo e, portanto, o utilizado nas análises aqui apresentadas. 

Pelos resultados da coluna 3 da Tabela 4, nota-se que apenas o choque geral de oferta 

de produtos chineses (painel 1) é significativo e tem efeito positivo sobre o número de 

matrículas dos homens e das mulheres, embora não haja diferença entre os sexos. Um aumento 

de R$ 1.000 em importações por trabalhador aumenta, em média, 1,4 ponto percentual nas 

matrículas do ensino superior, tudo o mais constante. Como as decisões sobre entrar no ensino 

superior e manter-se nele são mais sensíveis às condições do mercado de trabalho local do que 

as decisões sobre o ensino fundamental, é de se esperar que as alocações do tempo entre estudo 

e trabalho, para o primeiro caso, sejam determinadas, principalmente, pelo efeito substituição, 

o que é comprovado pelos efeitos positivos do choque de oferta da China na educação superior. 

Perante a redução média na renda dos brasileiros, dado o Choque da China, é mais prudente 

investir em educação buscando maiores oportunidades de renda e trabalho futuro do que se 

dedicar, nesse momento, ao mercado de trabalho. 

Tabela 4 – O efeito do Choque da China sobre a educação superior dos homens e das mulheres 

 
Notas: (1) A variável matrículas está em sua forma logarítmica. (2) Entre parênteses estão os erros-padrões 

robustos. (3) (***), (**) e (*) indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente.  

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Além disso, segundo alguns autores como Bustos (2011) e Juhn, Ujhelyi e Villegas-

Sanchez (2014), o efeito do comércio internacional é altamente relacionado com o aumento da 

produtividade dentro da firma. Sendo assim, uma vez que a melhoria da produtividade de uma 

empresa está associada com a produtividade dos trabalhadores que, por sua vez, relaciona-se 

com o nível educacional deles, os empregadores demandarão mais empregos qualificados e 

ofertarão salários mais altos por estes, ao passo que as pessoas menos qualificadas ficariam em 

uma situação pior perante um choque dessa natureza. Esses movimentos podem justificar o fato 

de o efeito renda ser menor que o efeito substituição. Para dar suporte a esses argumentos, 

estima-se o efeito do Choque Chinês sobre a renda dos trabalhadores por nível educacional 

(Apêndice B). Entre os resultados, observa-se que, ao analisar o choque geral, o impacto 

negativo sobre o rendimento mensal vai diminuindo quanto mais qualificado é o trabalhador e, 

ao atingir o nível de educação mais alto da análise (nível superior), não são encontrados efeitos 

significativos, demonstrando que as pessoas com educação superior são as menos afetadas, 
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validando novamente a ideia de que investir em educação torna o trabalhador mais resiliente 

diante de choques desse tipo.  

Ainda que esses resultados se apresentem simétricos entre os sexos, faz-se importante 

verificar as decisões quanto às grandes áreas dos cursos do ensino superior, pois, como 

discutido nas estatísticas descritivas, um padrão, ligado aos papéis de gênero, parece se 

perpetuar ao longo do tempo em relação a tais escolhas. Sendo assim, a Tabela 5 traz os 

resultados do impacto do choque de oferta da China sobre as matrículas dos homens e das 

mulheres nas grandes áreas em que elas são maioria. Os resultados mostram que apenas aqueles 

referentes às grandes áreas de “Ciências Sociais, Negócios e Direito” e “Saúde e Bem-estar" 

foram significativos. Para o primeiro caso, observa-se que o gap educacional de gênero em 

favor das mulheres aumentou, pois, a participação delas nesses cursos, tudo mais constante, 

elevou em 1,2 ponto percentual e dos homens diminui em 1,7 ponto percentual, em média, dado 

um aumento de R$ 1.000 em importações chinesas por trabalhador. Uma possível justificativa 

para esse resultado ser mais benéfico para as mulheres do que para os homens, pode estar nas 

discussões apresentadas para os efeitos sobre as matrículas do ensino fundamental, que em 

suma defende que, dado o “Choque da China”, parece ser mais benéfico investir em educação 

das meninas do que dos meninos, uma vez que eles ficaram em piores condições de mercado 

de trabalho em comparação a elas.  No tocante a grande área de “Saúde e Bem-estar”, houve 

uma manutenção do gap educacional de gênero, pois o efeito do “Choque Chinês” foi o mesmo 

para homens e mulheres. O aumento de R$ 1.000 em importações chinesas por trabalhador 

aumenta as matrículas de ambos em 3 pontos percentuais, em média.  

Tabela 5 – Efeito do Choque da China sobre as grandes áreas dos cursos de educação superior 

em que as mulheres são maioria 

 
Notas: (1) As variáveis de matrículas estão em sua forma logarítmica. (2) Estão incluídos em todas as regressões 

os controles, os efeitos fixos de ano, de estado, de microrregião e a tendência linear específica de estado. (3) Entre 

parênteses estão os erros-padrões robustos, (4) (***), (**) e (*) indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, 

respectivamente. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

No tocante às áreas gerais de cursos superiores em que os homens são a maioria (Tabela 

6) observa-se que a única que teve efeitos significativos, quando analisado o choque geral, foi 

a de “Agricultura e Veterinária”. O aumento de R$ 1.000 em importações por trabalhador 

aumenta o número de matrículas das mulheres nos cursos ligados à terra em 9,2 pontos 

percentuais e dos homens, em 2,7 pontos percentuais, em média, tudo o mais constante. Como 

o efeito é mais intenso para as pessoas do sexo feminino, verifica-se que o Choque Chinês é 

responsável por reduzir as desigualdades entre os sexos nos cursos relacionados à grande área 
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da agropecuária. Esses resultados sugerem que as mulheres, perante um choque dessa natureza, 

conseguem ficar em uma situação melhor e conquistam lugares que são predominantemente 

masculinos, ao menos no que se refere aos cursos relacionados às ciências agrárias. O que pode 

estar repercutindo o fato de, como discutido por Benguria e Ederington (2017) e Ederington, 

Minier e Troske (2009), o comércio internacional ajuda a romper com barreiras discriminatórias 

entre os sexos, fazendo com que as mulheres sejam empregadas em setores predominantemente 

masculinos, o que parece ser evidenciado nos resultados apresentados na subseção 4.2. Há 

assim, indicação de que elas se tornem mais resilientes não só a esse tipo de choque, mas a 

outros que podem ocorrer na sociedade, na economia e nas famílias, sendo seus resultados causa 

e consequência da perpetuação do empoderamento feminino no longo prazo. Ademais, esses 

resultados vão ao encontro do observado por Aguayo-Tellez, Airola e Juhn (2010) no México, 

onde a abertura comercial aumentou o poder de barganha das mulheres, sendo este captado por 

uma mudança nos tipos de bens consumidos no domicílio (diminuição daqueles associados às 

preferências masculinas e aumento daqueles que são preferidos por elas).  

 

Tabela 6 – Efeito do Choque da China sobre as áreas gerais dos cursos de educação superior 

em que os homens são maioria 

 
Notas: (1) As variáveis de matrículas estão em sua forma logarítmica. (2) Estão incluídos em todas as regressões 

os controles, os efeitos fixos de ano, de estado, de microrregião e a tendência linear específica de estado. (3) Entre 

parênteses estão os erros- padrões robustos. (4) (***), (**) e (*) indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, 

respectivamente.  

Fonte: Resultado da pesquisa. 

O aumento de importações da China nos setores em que os homens são a maioria 

também eleva as matrículas nos cursos superiores dessa grande área, no entanto o efeito não é 

diferente entre os sexos. Em contrapartida, esse choque nos setores intensivos em mão de obra 

feminina reduz o número de pessoas estudando nos cursos relacionados à “Engenharia, 

Produção e Construção” (Tabela 6). Autores como Viaro (2017), Menezes-Filho e Muendler 

(2011) e Dix-Carneiro e Kovak (2015), encontram que choques de comércio internacional 

fazem com que os trabalhadores do setor de manufatura migrem para o setor agrícola e para os 

setores não transacionáveis, o que pode levar à migração dos alunos dos cursos ligados à 

“Engenharia, Produção e Construção” para os cursos da área de “Agricultura e Veterinária”, 

como mostram os resultados aqui encontrados. Era esperado que as matrículas na grande área 

de “Ciências, Matemática e Computação” também fossem afetas negativamente pelo choque 

de oferta da China, seguindo a mesma lógica dos cursos de engenharia que são cursos 

diretamente relacionados aos setores que foram mais afetados pelo choque, no entanto os 

resultados não foram significativos.  
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5 CONCLUSÕES 

Já é documentado na literatura econômica que choques de comércio exterior impactam 

adversamente homens e mulheres. Mais recentemente, muitos autores têm se dedicado a estudar 

o choque proporcionado pela entrada da China na Organização Mundial do Comércio, ocorrida 

em 2001. Muito já tem sido discutido sobre o efeito desse choque no mercado de trabalho e a 

literatura mostra que as microrregiões brasileiras mais afetadas pelo aumento das importações 

de produtos chineses têm apresentado piores condições laborais. Quando analisado o efeito 

disso sobre a renda de homens e mulheres, observa-se que elas ficam em situação melhor que 

eles.  

Este trabalho buscou explorar os efeitos desse choque sobre aspectos escolares de 

meninos e meninas nas microrregiões brasileiras. Para alcançar esses resultados utiliza-se a 

estratégia de identificação de comparar os indicadores educacionais de microrregiões 

brasileiras mais e menos afetadas pelas importações de produtos chineses, antes e depois da 

entrada da China na OMC (1999 a 2017). Para assegurar que o choque seja, de fato, exógeno a 

fatores internos brasileiros, utiliza-se como instrumento as importações de produtos chineses 

por outros países vizinhos ao Brasil. Avalia-se, ainda, o fato de que o choque pode ser sentido 

de forma distinta entre setores que empregam, em magnitudes diferentes, homens e mulheres 

e, para isso, desagrega-se o choque em setores que empregam predominantemente mão de obra 

feminina e masculina. 

Para explorar o canal pelo qual acredita-se que o choque impacta a educação dos jovens, 

investigam-se seus efeitos sobre o mercado de trabalho formal. Entre os resultados encontrados, 

consta-se que o Choque da China ocorrido em setores com predomínio de mão de obra feminina 

não afeta a renda média dos trabalhadores formais. Em contrapartida, quando os homens são 

mais expostos a ele, há uma redução da renda média, evidenciando, assim, uma diminuição da 

desigualdade de renda em setores intensivos em mão de obra masculina e feminina.  

À vista dos resultados anteriores, o Choque da China parece contribuir para a redução 

da desigualdade de gênero no mercado de trabalho e, nestes termos, para o empoderamento 

feminino, uma vez que, perante o choque, as mulheres conseguem ficar em uma situação 

relativamente melhor que a dos homens em relação a renda média. Dessa forma, elas passam a 

se ver e a serem vistas de maneira diferente, podendo-se desvincular de papeis sociais 

reforçados culturalmente e, quiçá, fazendo que os efeitos do choque se perpetuem ao longo do 

tempo, indo além da melhora relativa momentânea na situação econômica das mulheres. Isso 

se deve ao fato de que diversificar a economia e aumentar as opções das mulheres podem 

conduzir a uma mudança comportamental das famílias, com consequente redução das 

desigualdades de gênero.  

 Os resultados sobre a educação dos adolescentes da oitava série (nono ano) do ensino 

fundamental parecem sugerir isso, ao demonstrar que as meninas apresentam melhoras em seus 

indicadores educacionais tanto quantitativamente quanto qualitativamente e em maior 

intensidade do que os meninos - ao analisado o choque geral e nos setores intensivos em mão 

de obra masculina - e mesmo que tenha um impacto negativo na proficiência dos alunos, quando 

o choque ocorre nos setores onde predomina o trabalho feminino, o efeito é de igual magnitude 

entre os sexos, evidenciando que ou as meninas ficam em uma melhor situação ou ficam iguais 

aos meninos.  

Com o intuito de trazer mais evidências quanto à possibilidade de que o Choque da 

China promova um empoderamento das mulheres brasileiras, são explorados seus efeitos sobre 

as decisões quanto à educação superior, investigando ainda se homens e mulheres mudam suas 

decisões de participação em cursos de graduação. Os resultados seguem na mesma linha dos 

anteriores e parecem confirmar o efeito positivo no empoderamento feminino, uma vez que o 

choque geral da China aumenta as matrículas nos cursos ligados as áreas de “Agronomia e 
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Veterinária” em magnitude maior para as mulheres, reduzindo, assim, o gap educacional de 

gênero em favor dos homens e aumentando as matrículas para elas e diminuindo para eles nos 

cursos de “Ciências Sociais, Negócios e Direito” elevando o diferencial educacional, sendo este 

em favor delas. Todos os demais resultados não apresentam efeitos significativos diferentes 

entre os sexos.  

 No entanto, para esse tipo de análise deve-se levar em conta a limitação das bases de 

dados que impede com que seja controlado outros fatores que podem afetar as escolhas por 

diferentes cursos de graduação e que fazem com que essas decições sejam limitadas. A título 

de exemplo podemos citar a concorrência entre os cursos que mudam ao longo do tempo e a 

oferta de vagas e de cursos na microrregião. Porém, como o foco desse trabalho é na diferença 

de matrículas entre homens e mulheres, cabe destacar que ambos enfrentariam esses problemas, 

não invalidando, então, os resultados aqui encontrados. O que poderia fazer com que, em partes, 

homens e mulheres enfrentassem esses problemas de maneira diferente seria as condições 

socioeconômicas em que estão inseridos, o que já foi controlado no modelo.  

Como desigualdades educacionais entre os sexos ainda persistem, faz-se importante 

também políticas públicas nessas áreas. A principal finalidade disso está no fato de que a 

educação para as meninas pode promover externalidades positivas como maior produtividade, 

menor mortalidade infantil e materna, melhora na educação dos filhos, melhor gestão ambiental 

e maior participação das mulheres em postos de gerência e em posições de liderança o que 

contribuirá significativamente para o desenvolvimento econômico brasileiro. 

Estudos como este são importantes para que se façam análises e possíveis projeções dos 

impactos de outros choques que possam ocorrer na economia, na sociedade e nas famílias, como 

o da pandemia do COVID-19 que tem afetado o mundo todo em várias esferas. No curto prazo, 

observa-se que as mulheres têm se apresentado como um dos grupos mais vulneráveis aos 

efeitos do choque.  Isso porque elas têm sido afetadas  tanto no mercado de trabalho27 quanto 

em suas vidas sociais por meio da violência doméstica e do aumento das tarefas do lar e dos 

cuidados com os filhos. Tomando como base as conclusões aqui alcançadas, pode-se 

conjecturar que dado o impacto negativo da pandemia do COVID-19 se dar em maior proporção 

para as mulheres do que para os homens no mercado de trabalho, espera-se que tenha também 

uma mudança nos indicadores educacionais, sendo essa alteração mais benéfica ou menos 

prejudicial para os meninos do que para as meninas, no curto prazo. Já no longo prazo, especula-

se um efeito na educação mais benéfico ou menos prejudicial para as meninas do que para os 

meninos, pois segundo Alon et al. (2020) um dos efeitos dessa pandemia no longo prazo é a 

redução das desigualdades de gênero no mercado de trabalho28 que como discutido na presente 

tese, leva à mudança de paradigmas e ao empoderamento feminino que podem ser transmitidos 

para as futuras gerações por meio dos investimentos em educação em favor das meninas.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- Canal do estudante marginal 

 
Notas: (1) Estão incluídos em todas as regressões os controles, os efeitos fixos de ano, de estado, de microrregião 

e a tendência linear específica de estado. (2) Entre parênteses estão os erros padrões robustos. (3) (***), (**) e (*) 

indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. (4) Todos os dados são referentes aos alunos 

da oitava série (nono ano) do ensino fundamental.  

Fonte: Resultado da pesquisa. 

APÊNDICE B – Efeito Choque da China sobre a renda média dos trabalhadores por nível 

educacional 

 
Notas: (1) Estão incluídos em todas as regressões: os controles, os efeitos fixos de ano, de estado, de microrregião 

e a tendência linear específica de estado. (2) Entre parênteses estão os erros padrões robustos. (3) (***), (**) e (*) 

indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 


