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Resumo: Este artigo investiga o papel das instituições e do capital humano sobre o desenvolvimento 

econômico dos municípios brasileiros. Para tanto, utiliza-se o método de variáveis instrumentais em que o 

instrumento para instituições captura o processo de colonização e ocupação dos municípios, e o 

instrumento para capital humano envolve a quantidade da oferta de educação. As evidências apontam que 

o retorno da qualidade institucional sobre a renda dos municípios é maior do que o observado para o 

capital humano, estando próximo àqueles resultados obtidos por Acemoglu (2014). 
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Abstract: This paper investigates the role of institutions and human capital on economic development of 

Brazilian municipalities. To approach the problem we use the method of instrumental variables, in which 

the instrument for institutions capture the process of colonization and occupation, and instruments for 

human capital involve the quantity of education supply. Evidence suggests that institutional quality’s 

return on the income of municipalities is higher than that observed for human capital, and is close to those 

results obtained by Acemoglu (2014). 
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1 Introdução 

Apesar de o Brasil ser a sétima maior economia mundial e ser classificado como um país de alto 

desenvolvimento humano pela Organização das Nações Unidas, apresenta profundas desigualdades 

sociais e econômicas. Entender as causas das desigualdades regionais é um importante passo na 

construção de políticas voltadas a dirimi-las e será o foco do presente estudo. 

Este tema tem sido amplamente investigado na literatura nacional e internacional ao longo das 

últimas décadas. Mais recentemente, os papéis desempenhados pelo capital humano e, principalmente, 

pelas instituições como fatores determinantes dos diferentes níveis de desenvolvimento observados entre 

os países e regiões têm ganhado destaque. De modo geral, os estudos têm argumentado que a formação 

histórica das relações econômicas e sociais tiveram impactos sobre a qualidade das instituições 

implantadas no momento da instauração das sociedades modernas. Ademais, a persistência dessas 

características institucionais ao longo dos anos afetou o padrão de crescimento e desenvolvimento destas 

localidades (ACEMOGLU et al., 2001, 2002, 2012, 2014). Tendo como base essa literatura, o objetivo do 

presente estudo é analisar empiricamente os efeitos do capital humano e das instituições sobre os 

diferenciais observados nos níveis de renda domiciliar per capita média entre os municípios brasileiros. 

É plausível supor que tanto a relação do capital humano quanto a relação da qualidade das 

instituições de uma localidade com o seu nível de renda per capita contenham problemas de 

endogeneidade. No que tange ao capital humano, espera-se que quanto maior a renda de uma dada 

localidade, maiores são os recursos disponíveis para ampliação do capital humano e que, na medida em 

que este aumente, também seja expandida a produtividade, aumentando, consequentemente, a renda. 

Já no caso das instituições, espera-se que uma sociedade que possua melhores instituições, com 

garantias do direito de propriedade, menores distorções decorrentes da implantação de políticas públicas, 
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entre outros, consiga fazer uso mais eficiente dos recursos disponíveis, aumentando, portanto, a geração 

de renda. Por sua vez, em uma sociedade em que a renda é maior, as pessoas tendem a ser mais 

esclarecidas e a demandar melhores instituições, de modo a garantir seus direitos adquiridos. 

Este último ponto configura não apenas um problema de endogeneidade entre a qualidade das 

instituições e a renda, mas também indica uma potencial relação entre a primeira e o capital humano. 

Caso estas percepções sejam verdadeiras, a estimação via mínimos quadrados ordinários tenderá a 

subestimar os efeitos das instituições sobre a renda e a superestimar os efeitos do capital humano sobre a 

mesma (ACEMOGLU ET AL., 2014). 

Assim, tendo como inspiração o estudo de Acemoglu et al. (2014), o presente trabalho adota a 

estratégia de estimação via utilização de variáveis instrumentais para a qualidade das instituições e para o 

capital humano, com a estimação sendo realizada através do método de mínimos quadrados em dois 

estágios. Conforme mencionado pelo autor, esta abordagem tende a reduzir os potenciais vieses causados 

pelas características acima citada das variáveis.  

O capital humano será tratado tanto de forma quantitativa – aproximado pelos anos médios de 

estudo das pessoas com 25 anos de idade ou mais – e será instrumentalizado pela oferta educacional. O 

instrumento eleito para tal finalidade foi a razão entre o número de professores do ensino fundamental e o 

número de pessoas entre 6 e 15 anos de idade. A qualidade das instituições das localidades, por sua vez, 

foi aproximada através do Índice de Qualidade Institucional Municipal, calculado pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. O instrumento escolhido para esta variável foi a proporção de 

pessoas pretas e pardas na população em 1872. Conforme será explicado mais adiante, este instrumento 

visa captar se a forma de colonização e/ou ocupação dos territórios influenciou na concepção das 

instituições vigentes à época, com impactos sobre as instituições vigentes atualmente e, 

consequentemente, sobre o nível de renda dos municípios. 

Recentemente, diversos estudos empíricos realizados para o Brasil têm voltado sua atenção para 

os determinantes da qualidade institucional e sua relação com o desempenho econômico regional, como 

são exemplos Menezes-Filho et al. (2006), Naritomi et al. (2012) e Mattos et al. (2012). Pela semelhança 

com o aqui proposto, destaca-se o trabalho desenvolvido por Nakabashi et al. (2013), cujo objetivo 

consistiu em analisar o impacto da qualidade das instituições sobre o PIB per capita dos municípios 

brasileiros. Contudo, embora os autores tenham considerado o capital humano como um dos 

determinantes da renda, os mesmos não instrumentalizaram essa variável – não discutindo o fato de esta 

apresentar potenciais problemas de endogeneidade. 

Ademais, para a qualidade das instituições, os autores acima utilizaram como instrumentos 

variáveis geográficas, quais sejam: latitude, temperatura média anual e média de chuvas anual. Conforme 

destacado por Acemoglu e Robinson (2012), embora muitos estudiosos tenham atribuído a pobreza e a 

riqueza das nações a tais características, uma vez que parece haver uma concentração dos países mais 

pobres na região compreendida entre os trópicos de câncer e capricórnio, variáveis geográficas não são 

bons instrumentos, uma vez que, segundo estes autores, não há qualquer conexão dessas com o 

desempenho econômico dos países, nem mesmo indireta – ou seja, através das instituições. 

Em seu argumento, usaram exemplos em que características geográficas semelhantes não foram 

suficientes para produzir os mesmos resultados econômicos, como foi o caso da Alemanha Oriental e da 

Alemanha Ocidental no período posterior à segunda guerra mundial e como é o caso da Coréia do Norte e 

da Coréia do Sul nos tempos atuais. Também enfatizaram o fato de que no período anterior à colonização 

das Américas os impérios mais prósperos (Incas e Maias) estavam situados justamente nas áreas em que 

atualmente se encontram as regiões mais pobres. Acemoglu e Robinson (2012) acreditam que os 

processos de colonização adotados têm muito mais peso sobre a determinação da qualidade das 

instituições – e, consequentemente, sobre os diferencias de renda nos dias correntes – do que as 

características geográficas.  

Barros et al. (2013), por sua vez, investigaram os impactos das instituições e do capital humano 

sobre o estoque de capital físico dos municípios brasileiros. Além de possuir outra variável de interesse 

que não a renda domiciliar per capita – foco deste estudo – cabe ressaltar que, embora os autores tenham 

instrumentalizado ambas as variáveis, os instrumentos utilizados foram semelhantes àqueles empregados 

em Nakabashi et al. (2013), apresentando, portanto, os mesmos problemas descritos anteriormente. 
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É importante ressaltar também que a variável de interesse do presente trabalho (renda domiciliar 

per capita), além de se diferenciar marcadamente da empregada no estudo de Barros et al. (2013) 

(estoque de capital físico), é entendida como mais adequada para a investigação dos diferenciais de 

desenvolvimento observados em nível municipal do que a utilizada por Nakabashi et al. (2013) (PIB per 

capita). Isso porque o PIB per capita mensura apenas o que é produzido dentro dos limites geográficos 

municipais, não representando da forma mais acurada a renda que de fato permanece no município e se 

traduz em maior bem estar à população
4
. 

Desta forma, o presente estudo traz contribuições para a literatura a respeito do papel das 

instituições e do capital humano na determinação dos diferenciais regionais observados no Brasil, uma 

vez que propõe o uso de variáveis instrumentais mais alinhadas com as adotadas na literatura 

internacional. Algumas características geográficas dos municípios serão utilizadas não como 

instrumentos, mas sim como controles nas regressões, de modo a minimizar o impacto que os mesmos 

possam ter tido sobre os processos de colonização/ocupação e, portanto, sobre a formação das 

instituições. Além disso, também trata a questão do nível de desenvolvimento de maneira mais 

apropriada, por analisar como variável de interesse não o PIB per capita dos municípios, mas sim a renda 

domiciliar per capita dos mesmos. 

Este artigo contém mais quatro seções além desta introdução. A seção 2 traz o referencial teórico 

relativo ao papel das instituições na determinação do desenvolvimento de longo prazo, bem como 

apresenta a literatura nacional sobre o tema. Nesta seção também é salientada a temática das diferenças na 

qualidade das instituições dentro de um mesmo ambiente nacional, no qual há consonância das 

macroinstituições. Na seção 3, é exibida a estratégia empírica empregada neste estudo. A mesma traz as 

bases de dados utilizadas, apresenta o modelo de variáveis instrumentais e justifica detalhadamente a 

escolha dos instrumentos. Na seção 4, são apresentados os resultados das estimações. Por fim, a seção 5 

traz as considerações finais. 

 

2 Evolução recente da teoria acerca do papel das instituições e do capital humano para o 

desenvolvimento e aplicações ao Brasil 

Existem duas principais abordagens teóricas que visam explicar os diferentes padrões de 

crescimento e desenvolvimento econômico prevalecentes através dos países e regiões ao redor do mundo. 

Uma delas enfatiza o papel das instituições neste contexto, partindo da premissa de que um melhor 

ambiente institucional é o elemento essencial para dinamizar investimentos em capital físico e humano, 

sendo, portanto, a força motriz para o maior nível de renda per capita observado nos países 

desenvolvidos. A outra, por sua vez, afirma que a melhora institucional é resultado do aumento nos níveis 

de capital físico e humano, e não sua causa. De acordo com essa vertente, ao passo que a população se 

torna mais esclarecida e experimenta um padrão de vida mais elevado, a mesma passa a demandar uma 

melhora do ambiente institucional, de modo a garantir suas conquistas (GLAESER ET AL., 2004). 

Acemoglu et al. (2001) argumentaram a favor da primeira abordagem, afirmando que países que 

possuem melhores instituições tendem a realizar maiores investimentos em capital físico e humano – 

dados os incentivos gerados através da garantia do direito de propriedade, as menores distorções 

decorrentes da implantação de políticas públicas, entre outros fatores. Além disso, é esperado que nas 

nações em que uma maior qualidade institucional é observada, o uso desses recursos seja mais eficiente. 

Assim, os mesmos tendem a alcançar níveis de renda mais elevados. 

                                                           
4
 A escolha da variável de interesse do presente trabalho teve inspiração nas mudanças metodológicas ocorridas em 2010 no 

cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano. Na dimensão da renda, o Produto Interno Bruto per capita foi substituído pela 

Renda Nacional Bruta per capita. A justificativa de tal mudança esteve centrada no crescente nível de globalização, que faz 

com que haja uma diferença significativa entre estas duas variáveis. Assim, em termos de acessibilidade a um conjunto maior 

de bens, que proporciona um melhor padrão de vida, o uso da Renda Nacional Bruta per capita parece, de fato, ser mais 
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Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros. 
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Para averiguar as causas dos diferentes níveis de renda entre os países, os autores estimaram uma 

regressão simples, tendo como variável dependente a renda per capita e como variável independente o 

grau de proteção contra expropriação, sendo essa considerada uma medida da qualidade institucional 

nacional. Seus resultados mostraram uma forte correlação entre ambas as variáveis. 

Contudo, o exercício realizado pode conter uma série de fragilidades. Uma delas é a existência de 

causalidade reversa, uma vez que nações mais ricas podem financiar melhores instituições. Outro 

problema potencial é a omissão de importantes determinantes dos diferentes níveis renda entre os países, 

os quais podem estar correlacionados com a qualidade das instituições. 

Para resolver os potenciais problemas de estimação e dar robustez aos seus resultados, Acemoglu 

et al. (2001) recorreram a uma fonte de variação exógena nas instituições, que possa ser utilizada como 

variável instrumental no processo de estimação. Para tal, ele utiliza a taxa de mortalidade dos soldados, 

bispos e marinheiros, na época da colonização, naqueles países que foram colonizados por nações 

europeias. 

A escolha deste instrumento esteve pautada em três hipóteses fundamentais: (i) existiram 

diferentes tipos de colonização, sendo que, em algumas localidades, a ênfase do processo estava 

principalmente na extração de recursos naturais, enquanto que, em outras, os colonizadores se 

estabeleceram nas colônias, tentando replicar ali as instituições europeias; (ii) a escolha do tipo de 

colonização a ser implantada dependia fortemente da viabilidade para o estabelecimento permanente dos 

colonizadores, de modo que a colônia apresentar uma baixa taxa de mortalidade em decorrência de 

doenças como malária e febre amarela para os novos habitantes era um ponto favorável; e (iii) a qualidade 

das instituições determinada pelo tipo de colonização persistiu após a independência dos países. 

Em resumo, a hipótese de Acemoglu et al. (2001) é que a taxa de mortalidade afetou o 

estabelecimento dos colonizadores, que por sua vez influenciou as instituições constituídas no surgimento 

dos países e que as características institucionais persistiram ao longo do tempo, afetando as instituições 

correntes. Os autores mostraram que há forte correlação negativa entre o PIB per capita corrente e taxa de 

mortalidade dos europeus nas colônias. Sua hipótese básica é que essa relação se dá de forma indireta, 

através das instituições. 

 Os resultados da estimação em dois estágios confirmaram a alta correlação entre a qualidade 

institucional e o nível de renda per capita dos países. Os autores ainda destacaram que a estimação 

permanece robusta mesmo após a inserção de diversos controles, como latitude, clima, religião, recursos 

naturais, entre outros. 

Em um trabalho desenvolvido posteriormente, Acemoglu et al. (2002) analisaram o fato de que, 

entre os países colonizados pelos europeus, ouve uma reversão entre as localidades ricas e pobres ao 

longo dos últimos 500 anos. A título de ilustração, mencionam os casos dos Estados Unidos, Canadá, 

Nova Zelândia e Austrália, que hoje são relativamente mais prósperos na comparação com as regiões que 

abrigaram os impérios Mughal, Asteca e Inca, por exemplo. 

De fato, os autores mostraram que existe uma correlação negativa entre a prosperidade econômica 

em 1500 – cujas proxies foram a taxa de urbanização e da densidade demográfica indígena – e a renda per 

capita atual. Em uma lógica similar à apresentada no estudo anterior, Acemoglu et al. (2002) atribuíram 

este padrão observado às instituições implantadas na época da colonização. A diferença entre os dois 

estudos é que neste a ênfase está na influência da densidade populacional e da prosperidade sobre as 

políticas perseguidas pelos europeus, ao passo que o foco do anterior era estimar o efeito causal das 

instituições sobre o desempenho econômico dos países. 

O argumento central apresentado pelos autores é que, nas localidades que eram pobres, a 

densidade demográfica indígena era baixa, o que permitiu aos europeus uma ocupação ampla das terras, 

desenvolvendo nessas regiões, ao longo do processo, instituições que visavam encorajar investimentos. 

Nas regiões que eram prósperas, por outro lado, era mais rentável implantar instituições que visavam a 

extração, uma vez que a população (mais densa) poderia ser escravizada, ou os impostos já existentes 

poderiam ser apropriados. Assim, de acordo com os autores, o processo de colonização causou uma 

“reversão das instituições”, piorando aquelas que eram boas – presentes nos locais mais prósperos – e 

melhorando aquelas que eram ruins – presentes nos locais mais pobres. 
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Acemoglu et al. (2002) mostraram que a reversão no padrão de riqueza relativa entre os países 

colonizados ocorreu entre o final do século XVIII e o início do século XIX, associando-a, portanto, ao 

processo de industrialização. Os autores encontraram evidências de que a interação entre a qualidade 

institucional e a propensão à industrialização – que requer a garantia de direitos privados, por exemplo – 

desempenhou um papel central no desenvolvimento de longo prazo desses países. 

Glaeser et al. (2004) criticaram diversos pontos dos trabalhos supracitados. Um destes se refere ao 

fato de que as medidas utilizadas na literatura econômica para mensurar a qualidade institucional – em 

geral o grau de proteção contra expropriação, a eficácia do governo e as restrições institucionalizadas 

sobre o processo de tomada de decisão do executivo – apresentam graves falhas. As duas primeiras não 

avaliam acuradamente as regras constitucionais dos países – o que, de acordo com North (1981) seria a 

definição de instituições
5
 – mas sim os resultados das práticas adotadas pelos seus governos. Seu 

principal ponto é que estas variáveis não diferenciam os governos eleitos democraticamente – que não 

têm outra opção além de cumprir as regras previamente estabelecidas pelos seus países – daqueles 

ditatoriais que escolhem livremente respeitar regras bem aceitas pelo mercado – como o direito de 

propriedade, por exemplo. 

Já com relação à terceira medida, as restrições ao executivo, os autores argumentaram que sua 

construção acaba por refletir mais a consistência dos processos eleitorais observados do que a qualidade 

institucional dos países. Assim, as três variáveis acabam por ser bastante voláteis, além de poderem 

apresentar problema de causalidade reversa quando relacionadas ao crescimento econômico, ponto para o 

qual Acemoglu  et al. (2001)  já haviam chamado a atenção, conforme mencionado anteriormente. 

Entendendo a necessidade de mensurar a qualidade institucional, após extensa análise dessas 

diferentes variáveis, Glaeser et al. (2004) chegaram à conclusão que, apesar de ainda ser uma medida 

imperfeita, as restrições ao poder executivo são as que mais se aproximam da real definição de 

instituições. 

Contudo, sua crítica fundamental aos trabalhos de Acemoglu et al. (2001, 2002) vai além da 

medida utilizada por estes para mensurar a qualidade institucional, concentrando-se principalmente nos 

instrumentos empregados pelos mesmos na tentativa de solucionar os problemas de estimação. 

Como já visto, os instrumentos utilizados foram a taxa de mortalidade dos soldados, bispos e 

marinheiros e a densidade populacional indígena na época da colonização naqueles países que foram 

colonizados por nações europeias. O argumento de Glaeser et al. (2004) é que não é claro o que 

exatamente os europeus que se estabeleceram nas colônias trouxeram de fato para as mesmas. Enquanto 

os trabalhos de Acemoglu (2001, 2002) mostraram que foram as características institucionais observadas 

na Europa, Glaeser et al. (2004) afirmaram que é bastante plausível que o elemento mais importante 

trazido pelos colonizadores foi seu próprio capital humano. O simples fato de que os instrumentos possam 

estar correlacionados com outra variável que tenha efeitos sobre o crescimento, além das instituições, já 

seria suficiente para torná-los inválidos empiricamente. 

Tomando as restrições ao poder executivo como medida para qualidade institucional e os anos de 

escolaridade como medida para capital humano, os autores mostraram que os instrumentos possuem 

maior correlação com o segundo. Além disso, em uma regressão em dois estágios, encontraram em seus 

resultados que, enquanto que no primeiro estágio os instrumentos são importantes tanto para a qualidade 

institucional quanto para o capital humano, no segundo estágio apenas o último se mostra relevante como 

determinante dos níveis recentes de renda per capita dos países. 

Assim, uma vez que, de acordo com os resultados encontrados, apenas o capital humano se 

mostrou um bom preditor para o crescimento econômico, no contexto do debate entre aqueles que 

acreditam que um bom ambiente institucional gera incentivo a maiores investimentos em capital físico e 

humano – sendo o crescimento econômico gerado como consequência – e aqueles que afirmam que são 

altos níveis de capital humano e renda que geram demanda por melhores instituições, observa-se que o 

estudo de Glaeser et al. (2004) endossa os argumentos do segundo grupo teórico. 

                                                           
5
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behavioral norms designed to constrain the behavior of individuals in the interests of maximizing the wealth or utility of 

principals”. 
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Em um estudo realizado mais recentemente, Acemoglu et al. (2014) deram resposta aos principais 

pontos atacados por Glaeser et al. (2004). Primeiramente, mostraram evidências históricas de que os 

colonizadores levaram mais capital humano às colônias nas quais eram desenvolviam atividades 

extrativas do que naquelas em que os europeus se estabeleceram. Assim, os autores afirmaram que, apesar 

de ser plausível que o elemento trazido pelos colonizadores foi seu próprio capital humano, este 

argumento não encontra suporte nos registros históricos existentes. 

Além disso, e principalmente, Acemoglu et al. (2014) inseriram o capital humano (mensurado 

através dos anos de escolaridade) em suas estimativas anteriores. Também alteram a medida para a 

qualidade institucional, passando a utilizar o índice de Estado de Direito
6
. Os autores chegaram à 

conclusão de que, com uma melhor estratégia empírica, as instituições continuam desempenhando um 

importante papel para o desenvolvimento econômico. 

Acemoglu et al. (2014) alegaram que a utilização do capital humano como controle, na forma 

trazida por Glaeser et al. (2004), não é adequada. Isso porque o mesmo pode ser um canal através do qual 

os efeitos da qualidade institucional podem agir. Além disso, é provável que haja problemas de 

endogeneidade e de causalidade reversa na relação entre capital humano e desenvolvimento econômico. 

Assim, da mesma forma que instrumentalizaram as instituições – utilizando as mesmas variáveis 

dos trabalhos anteriores (taxa de mortalidade dos colonizadores e a densidade populacional indígena das 

colônias) –, Acemoglu et al. (2014) também o fizeram com o capital humano. Os instrumentos escolhidos 

para este último foram as missões protestantes do começo do século XX e a taxa de inscrição no ensino 

primário em 1870.  

Como já mencionado, a partir dessa abordagem, chegaram à conclusão de que os efeitos do capital 

humano sobre o desenvolvimento de longo prazo estão em linha com o apontado pelas estimativas das 

equações mincerianas de retornos individuais da educação (entre 6% e 10%), resultado que ganha 

respaldo pela falta de evidências empíricas de externalidades positivas da educação
7
. Cabe ressaltar ainda 

que, dependendo das variáveis de controle utilizadas, o capital humano não ficou significativamente 

diferente de zero. O efeito das instituições, por outro lado, permaneceu robusto e significativo. 

Os autores ainda fizeram uma análise dos efeitos do capital humano para o desenvolvimento 

econômico de longo prazo em nível regional, utilizando dados de 670 regiões de 48 países. Encontraram 

que, assim como no caso dos países, uma vez que o capital humano é instrumentalizado pelas missões 

protestantes, seu efeito sobre o PIB per capita torna-se consistente com as estimativas microeconômicas. 

Acemoglu et al. (2014) destacaram que a principal diferença entre as estimativas para os países e para as 

regiões é que, no segundo caso, não é necessário controlar pelas instituições para atingir esse resultado.  

Entre os estudos realizados para a economia brasileira, destaca-se o de Nakabashi et al. (2013), o 

qual, conforme já mencionado na introdução do presente estudo, apresenta dois principais pontos 

vulnerabilidade. Primeiramente, os autores não instrumentalizaram o capital humano, variável 

reconhecidamente endógena à renda. O segundo ponto de vulnerabilidade foram os instrumentos 

escolhidos para a qualidade institucional dos municípios (variáveis geográficas). De todo modo, os 

resultados obtidos mostraram que a contabilização das diferenças nas instituições municipais se coloca 

como fator crucial no entendimento da diversidade de renda per capita entre os municípios brasileiros, o 

que está em linha com os resultados encontrados por Menezes-Filho et al. (2006) em nível estadual. Além 

disso, encontraram que uma vez que a qualidade institucional seja levada em conta, os efeitos do capital 

humano sobre o PIB passam a ser através desta, ou seja, ocorrem de maneira indireta e não direta. 

Outro estudo presente na literatura internacional que visa a investigação do impacto das 

instituições sobre a economia e já referenciado na introdução deste trabalho foi aquele realizado por 

Barros et al. (2013), em que a variável de interesse pesquisada foi o nível de capital físico municipal. Seus 

resultados mostraram que existe uma influência positiva do capital humano e da qualidade institucional 

sobre o nível de capital físico municipal. 

Embora tendo foco diferente deste trabalho, outros estudos contidos na literatura nacional acerca 

da influência das instituições sobre as relações econômicas merecem ser destacados. Nesse sentido, o 

                                                           
6
 Rule of Law Index (Worldwide Governance Indicators), construído pelo Banco Mundial. 

7
 Para um survey dessa literatura, ver Lange e Topel (2006). 



7 
 

estudo desenvolvido por Naritomi et al. (2012) investigou os determinantes das instituições locais no 

Brasil a partir dos ciclos econômicos que impulsionaram as ocupações locais. Os resultados mostraram 

que nas localidades ocupadas a partir da dinâmica econômica impulsionada pelo ciclo do açúcar – mais 

concentradas na região nordeste do país – observou-se uma maior desigualdade na distribuição das terras. 

Por sua vez, nas localidades em que a ocupação foi impulsionada pelo ciclo do ouro – mais ao centro do 

país –, foi herdada uma pior governança e acesso à justiça. Os autores encontraram ainda que o ciclo do 

café – ocorrido no período pós-colonial – apresenta os mesmos padrões registrados no ciclo do açúcar, 

sem efeitos, contudo, nas instituições locais atuais. 

Mattos et al. (2012) investigaram os efeitos da herança colonial dos municípios – mensurada 

através de seu pertencimento às Capitanias Hereditárias – sobre a desigualdade de renda, a concentração 

da terra e a qualidade das instituições observadas atualmente. Os resultados mostraram que o fato de um 

município ter pertencido às Capitanias Hereditárias tem influência negativa sobre a distribuição de terras. 

Outros resultados importantes foram as correlações negativas entre o pertencimento às capitanias 

hereditárias e os gastos públicos per capita e a persistência política. 

Conforme o exposto até o momento, a evolução da literatura internacional e nacional referente ao 

crescimento e desenvolvimento econômico enfatiza a importância de diversos fatores neste processo. 

Portanto, entende-se que no contexto de um estudo regionalizado para o Brasil é importante mensurar 

tanto o papel desempenhado pelo capital humano quanto aquele exercido pelas instituições. Embora já 

existam trabalhos que tenham investigado essas relações, entende-se que o presente estudo contribui para 

a literatura, por trazer uma abordagem diferenciada quanto aos instrumentos utilizados com vistas a 

solucionar os problemas de endogeneidade existentes. 

Um último ponto que merece destaque refere-se às diferenças na qualidade institucional em um 

estudo voltado à análise das regiões brasileiras. Conforme ressaltado por Naritomi et al. (2012), em todos 

os estados e municípios pertencentes ao território nacional há consonância das macroinstituições. Em 

outras palavras, todas estas localidades estão inseridas no mesmo ambiente no que tange ao sistema 

político e judiciário, às restrições ao Poder Executivo, ao nível de democratização, ao idioma, entre 

outros. 

Assim, estes indicadores – que em geral são os utilizados como fontes de variação das instituições 

nos estudos que fazem comparações entre países – supostamente não variam dentro do território nacional. 

Contudo, é importante ter em mente a existência de diferenças históricas e culturais, que podem conduzir 

a práticas distintas, com reflexos sobre a qualidade institucional dos diferentes estados e municípios. 

Acemoglu (2006) aborda essa questão diferenciando as instituições entre aquelas de jure e as de 

facto. Enquanto a primeira se refere às regras legais vigentes, a segunda surge da capacidade dos 

indivíduos de fazerem uso do seu poder político, força bruta, ou outros canais – como a prática de lobby 

ou suborno –, com vistas a contornar essas regras. Como exemplo da existência dessas diferenças no 

Brasil, Nakabashi et al. (2013) destacam o fato de que o nível de segurança em relação à  propriedade da 

terra difere através dos municípios brasileiros. Deste modo, embora as instituições de jure sejam 

homogêneas ao longo do território nacional, as instituições de facto não o são, cabendo, portanto, a 

análise aqui proposta. 

 

3 Estratégia Empírica 

 

3.1 Bases de Dados e Estatísticas Descritivas 

No presente trabalho, fez-se uso de múltiplas bases de dados. Como diversas variáveis dos 

modelos pertencem a diferentes anos – incluindo uma variável histórica de 1872 –, foi necessário cuidado 

especial no tratamento das informações, uma vez que as mesmas se referem aos municípios brasileiros e a 

malha municipal nacional sofreu diversas alterações ao longo do tempo, passando de 642 para 5.565 

municípios entre 1872 e 2010. 

Com vistas a padronizar as informações utilizadas, foram feitas as correspondências entre os 

dados municipais de 1872 a 2010. Para o período de 1872 a 2000, empregou-se a metodologia das Áreas 

Mínimas Comparáveis, desenvolvida por Reis, Pimentel e Alvarenga (2007). Para o período de 2000 a 

2010, quando foram criados apenas 58 novos municípios, a correspondência foi feita manualmente, com 
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base em pesquisas em diversos sítios eletrônicos. Ao final, tendo em vista as limitações impostas pela 

disponibilidade das informações, a amostra contou com um total de 4200 municípios brasileiros As 

estatísticas descritivas das informações utilizadas podem ser observadas na tabela 1. 

A variável dependente do modelo aqui estimado é o logaritmo da renda domiciliar per capita 

média em 2010, obtida através do Censo Demográfico daquele ano (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Para capital humano, a medida empregada foi a média de anos de estudo das pessoas com 25 

anos de idade ou mais, amplamente utilizada na literatura internacional e nacional
8
. Os dados são de 2010 

e foram extraídos do Censo Demográfico daquele ano (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

A medida utilizada para a qualidade das instituições dos municípios foi o Índice de Qualidade 

Institucional Municipal, calculado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e 

empregado nos trabalhos de Nakabashi et al. (2013) e Barros et al. (2013). O mesmo varia de um a seis 

(sendo que valores mais próximos de seis representam maior qualidade das instituições) e é composto a 

partir de três conjuntos de subindicadores, que recebem pesos iguais: (i) grau de participação, (ii) 

capacidade financeira e (iii) capacidade gerencial
9
. É importante destacar que as informações deste 

indicador se referem ao ano de 2000. Contudo, dada a inércia institucional pressuposta, ou seja, que a 

qualidade das instituições não se altera  largamente em curtos períodos de tempo, essa limitação não deve 

ser considerada como um problema. 

O instrumento para o capital humano foi o número de professores de ensino fundamental para 

cada 1.000 pessoas de 6 a 15 anos. Essa medida visa captar o impacto que a oferta de educação possui 

sobre a escolha dos indivíduos em melhorar seu capital humano. As informações foram extraídas do 

Censo da Educação Básica (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/ 

Ministério da Educação) e da Contagem da População (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

ambos de 1996. A ideia foi utilizar o dado com a maior defasagem possível
10

. Entende-se que as pessoas 

que cursavam o ensino básico em 1996 tinham entre 6 e 15 anos naquele ano e entre 20 e 29 anos em 

2010. Deste modo, entende-se que a oferta de ensino em meados da década de 1990 afetou a decisão das 

pessoas que fazem parte do mercado trabalho em 2010 em adquirir educação. 

Como variável instrumental para instituições, adotou-se a proporção de pessoas de cor preta e 

parda em 1872, obtida através do Censo Demográfico realizado naquele ano
11

. Cabe ressaltar que, com 

vistas a diminuir a amplitude dos dados da amostra, todos os instrumentos, tanto de capital humano 

quanto de instituições, foram utilizados na escala logarítmica. Suas escolhas são explicadas 

detalhadamente na subseção 3.3 deste trabalho. 

Com intuito de contabilizar os impactos que determinadas características geográficas dos 

municípios possam ter tido sobre sua formação histórica e, consequentemente sobre o seu nível de 

desenvolvimento atual, foram adicionados ao modelo cinco grupos de controle: posição geográfica 

(latitude e longitude), dummies para qualidade do solo, temperatura média em cada estação do ano, 

precipitação média em cada estação do ano e dummies para a identificação das regiões naturais às quais 

os municípios pertencem. As informações foram obtidas através do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, do Climate Research Unit (University  of East Anglia) e da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA). 

É importante salientar que a inserção de tais controles nas regressões foi considerada importante 

por entendermos que o instrumento escolhido para a qualidade das instituições (proporção de pretos e 

pardos na população em 1872) só pode ser considerado exógeno quando as equações são controladas por 

características regionais capazes de explicar simultaneamente tanto o instrumento quanto o nível de renda 

per capita – tal qual a produtividade da terra. 

                                                           
8
 Alguns exemplos são: Bils e Klenow (2000), Barro (2001), Acemoglu et al. (2001, 2002, 2012, 2014), Dias e Dias (2007), 

Barbosa Filho e Pessôa (2010). 
9
  Maiores informações podem ser encontradas no Relatório da Agenda de Processos Políticos-Institucionais. 

10
 O primeiro Censo da Educação Básica foi realizado em 1995, ano que não foi utilizado por conter uma quantidade limitada 

de municípios na base de dados e também por não possuir informações relativas à população, inviabilizando o cálculo do 

instrumento do modelo. 
11

 O Censo Demográfico de 1872 foi o primeiro levantamento populacional realizado no País. Suas informações foram 

disponibilizadas pelo Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica 
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A ideia geral é que quando características que não variam no tempo (tais como as geográficas 

apresentadas anteriormente) são utilizadas como controles, a escolha das atividades econômicas a serem 

desenvolvidas em cada localidade – com potenciais efeitos sobre o padrão de crescimento e 

desenvolvimento das mesmas – pode ser considerada aleatória (CARVALHO FILHO e MONASTÉRIO, 

2011). Maiores detalhamentos acerca da descrição, da definição e das fontes das variáveis apresentadas 

nesta seção estão contidos no Apêndice 1. 

 

Tabela 1: Estatísticas Descritivas 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Obs. Média DP Min Max

Var. de 

Interesse

Log da renda domiciliar per capita 

média em 2010
4200 6,12 0,49 4,81 7,62

Anos médios de estudo em 2010 4200 6,50 1,04 4,31 11,42

Qualidade Institucional em 2000 4200 3,06 0,55 1,00 4,90

Log Professores/População em 1996 4200 2,94 0,85 -2,21 4,87

Log  Prop. pretos e pardos em 1872 4200 3,88 0,40 1,17 4,53

Latitude 4200 -16,63 8,23 -33,52 3,88

Longitude 4200 46,11 6,29 34,81 72,58

Argissolos 4200 0,32 0,47 0,00 1,00

Cambissolos 4200 0,12 0,32 0,00 1,00

Chernossolos 4200 0,01 0,09 0,00 1,00

Espondossolos 4200 0,01 0,07 0,00 1,00

Gleissolos 4200 0,01 0,09 0,00 1,00

Latossolos 4200 0,34 0,47 0,00 1,00

Luvissolos 4200 0,04 0,19 0,00 1,00

Neossolos 4200 0,12 0,33 0,00 1,00

Nitossolos 4200 0,02 0,15 0,00 1,00

Planossolos 4200 0,04 0,20 0,00 1,00

Plintossolos 4200 0,03 0,18 0,00 1,00

Vertissolos 4200 0,00 0,02 0,00 1,00

Verão 4200 24,60 1,97 16,83 28,77

Inverno 4200 20,35 4,17 10,37 27,42

Outono 4200 22,89 2,88 14,37 27,53

Primavera 4200 23,16 3,33 13,93 29,32

Verão 4200 173,61 75,74 22,83 378,63

Inverno 4200 61,34 57,54 0,81 393,64

Outono 4200 131,91 64,47 33,27 496,10

Primavera 4200 101,29 51,48 1,30 313,37

Norte 4200 0,09 0,28 0,00 1,00

Nordeste 4200 0,31 0,46 0,00 1,00

Sudeste 4200 0,32 0,46 0,00 1,00

Sul 4200 0,20 0,40 0,00 1,00

Centro Oeste 4200 0,09 0,29 0,00 1,00

VARIÁVEIS DO MODELO

VARIÁVEIS DE CONTROLE

Temperaturas 

médias

Precipitações 

médias

Dummies de 

regiões 

naturais

Var. 

Explicativas

Var. 

Instrumentais

Posição 

Geográfica

Dummies de 

qualidade do 

solo
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3.2 O Método de Variáveis Instrumentais 

O objetivo deste estudo é analisar os efeitos que as instituições e o capital humano tiveram sobre a 

determinação do nível de renda domiciliar per capita dos municípios brasileiros, na tentativa de explicar 

os diferenciais observados entre os mesmos. De modo geral, a equação a ser estimada é: 

                                                                                                                         (1) 

onde    é a renda domiciliar per capita no município  ,     é a qualidade institucional do município  , 

   é o capital humano no município  ,    é o conjunto de variáveis de controle geográfico e    é o 

termo de erro aleatório. 

É razoável argumentar que o nível de riqueza de uma determinada região possa afetar a qualidade 

das instituições locais, bem como possa ter impactos nos investimentos em capital humano. Conforme 

ressaltado na literatura nacional e internacional, a presença de endogeneidade entre os regressores e o 

regressando inviabiliza o uso do método de mínimos quadrados ordinários (MQO), uma vez que o mesmo 

pode resultar em estimadores que sejam inconsistentes. Uma forma de lidar com esse problema é a 

utilização de instrumentos que representem as variações exógenas na qualidade das instituições e no 

capital humano entre os diferentes municípios. 

Assim, a estratégia que será adotada no presente estudo foi o uso de variáveis instrumentais e a 

estimação foi feita via o método de mínimos quadrados em dois estágios (MQ2E), que é realizado a partir 

de dois blocos de regressões. No primeiro estágio, as variáveis endógenas (qualidade institucional e 

capital humano) serão estimadas a partir dos instrumentos e das variáveis exógenas. As equações podem 

ser descritas como: 

                                                                                                                         (2) 

                                                                                                                          (3) 

em que     é o instrumento para qualidade institucional,    é o instrumento para capital humano,    é 

o conjunto de variáveis de controle e    e    são termos de erro idiossincrático. 

O segundo estágio consiste em substituir os valores estimados para as variáveis endógenas a partir 

das equações acima,   ̂  e  ̂ , na equação (1). Assim, teremos: 

     
    

   ̂    
  ̂                                                                                                          (4)  

O conjunto de parâmetros a ser estimados é (  
    

    
     ), sendo   

  e   
  os coeficientes de 

interesse, uma vez que os mesmos representam o impacto da qualidade das instituições e do capital 

humano sobre a renda domiciliar per capita dos municípios, respectivamente. 

 

3.3 A Escolha dos Instrumentos 

Conforme mencionado anteriormente, os instrumentos aqui utilizados foram escolhidos de forma a 

representar fontes de variação exógena nas instituições e no capital humano. Assim, tendo como base os 

diversos estudos da literatura institucional apresentados anteriormente, a qualidade das instituições será 

instrumentalizada através de uma variável histórica, a saber, a proporção de pretos e pardos na população 

dos municípios brasileiros em 1872. A ideia geral desta estratégia reside na hipótese de que os aspectos 

vinculados à formação histórica das localidades tiveram forte influência sobre a constituição das 

instituições à época, cujas características persistiram ao longo dos anos.  

A escolha deste instrumento tem inspiração no estudo desenvolvido por Engerman e Sokoloff 

(2002), os quais investigaram as origens das diferenças econômicas existentes entre os países do 

continente americano, argumentando que o padrão atualmente observado se deve às disparidades nas 

dotações iniciais dos fatores, remontando à época da colonização. 

Os autores acima mostraram que os países com boas condições de clima, solo, densidade 

populacional, entre outros, favoreciam a produção de produtos altamente valorizados no mercado 

mundial, como são exemplos as colônias espanholas e portuguesas. Assim, com vistas a explorar esse 

potencial econômico, os países colonizadores promoveram grandes fluxos de escravos africanos para 

essas localidades. Claramente, uma das consequências da ampla escravidão foi uma distribuição desigual 

de riqueza e de poder político, o que teve reflexos sobre o desenvolvimento das instituições. 

Por outro lado, os autores salientaram que nas regiões em que foram estabelecidas pequenas 

propriedades familiares, em que a sociedade era formada majoritariamente por trabalhadores de origem 

europeia, como são exemplos os Estados Unidos e o Canadá, a dinâmica era mais uniforme. Como 
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consequência, as instituições desenvolvidas nessas localidades estimulavam uma maior participação da 

população na política e na economia. 

Assim, a hipótese adotada no presente trabalho é que a dinâmica da colonização/ocupação via 

grandes latifúndios – que ocorreram nas regiões em que se observava maior concentração de escravos nas 

propriedades e, por conseguinte, uma maior proporção de pretos e pardos entre os habitantes dessas 

localidades ao final do século XIX – fez com que as instituições que ali se desenvolveram visassem o 

favorecimento de elites em detrimento do restante da população, tendo, portanto, qualidade inferior 

àquelas desenvolvidas nas regiões cuja economia era pautada em pequenas propriedades de terra e 

trabalho assalariado. 

Dois pontos precisam ser cuidadosamente analisados. Primeiramente, embora o Brasil tenha sido 

uma colônia portuguesa – se enquadrando no trabalho de Engerman e Sokoloff (2002) entre os países que 

promoveram grandes influxos de escravos africanos –, sua vastidão territorial e os diferentes momentos 

da ocupação desses territórios fizeram com que as diversas localidades tivessem formações históricas 

bastante distintas. 

Nas regiões Nordeste e Sudeste, durante o período colonial (1500 a 1822), foram desenvolvidas 

atividades extrativas em que se destacam os ciclos da cana-de-açúcar e do ouro. Conforme ressaltado por 

Naritomi et al. (2012), em atividades deste tipo, fazia-se largo uso de mão de obra escrava. Os autores 

relatam que um moinho típico de açúcar contava com cerca de 60 a 100 escravos, sendo que os maiores 

podiam chegar a 200. Essas seriam, principalmente, as localidades que se assemelhariam às colônias 

portuguesas e espanholas descritas por Engerman e Sokoloff (2002). 

Em outras regiões – cujos exemplos mais expressivos são as províncias localizadas mais ao sul do 

País, como Santa Catharina e Rio Grande do Sul (principalmente na parte norte e nordeste) –, a ocupação 

do território se iniciou principalmente a partir do começo do século XIX. Até então, essas áreas se 

encontravam praticamente desabitadas, situação revertida a partir de um forte influxo de imigrantes 

europeus. Carvalho Filho e Monastério (2011) mostram que, no caso do Rio Grande do Sul, cada família 

recebeu um lote de 77 hectares, tamanho que foi sendo reduzido ao longo do tempo, chegando a 25 

hectares em 1899. 

Assim, enquanto as colonizações do primeiro tipo estavam pautadas em atividades extrativas e em 

grandes propriedades – resultando em concentração do poder político e econômico nas mãos de grandes 

proprietários –, nas colônias do segundo tipo a existência de pequenas propriedades, aliada à agricultura 

diversificada e à utilização de mão de obra assalariada em detrimento do uso de escravos, resultou em um 

melhor padrão de distribuição de renda. Cabe ressaltar ainda que, devido ao fato de que acentuadas 

diferenças poderiam ocorrer mesmo dentro de uma dada província, optou-se por trabalhar com dados 

municipais, capazes de captar essas disparidades quando ocorridas em territórios próximos.  

Partindo para o segundo ponto que necessita de análise cuidadosa, destaca-se que o Censo 

Demográfico de 1872 divide a população de acordo com sua condição social (livre ou escravo
12

) e 

também de acordo com sua cor/etnia (branco, caboclo, pardo e preto). Deste modo, faz-se necessário 

explicar porque se optou pela utilização da proporção de pretos e pardos na população (independente da 

condição social) em detrimento da proporção de escravos, a qual se poderia, em um primeiro momento, 

imaginar estar mais diretamente vinculada aos processos de colonização do que a primeira. A análise da 

história brasileira mostrada a seguir evidencia que as condições sociais e laborais do país com relação à 

mão de obra escrava em 1872 eram bastante distintas das observadas em períodos anteriores, justificando 

a escolha do instrumento aqui empregado. 

Os processos de alforria foram abundantes no Brasil ao longo do século XIX, conforme apontado 

por estudos realizados para diferentes províncias
13

. Silva (2000) menciona alguns importantes 

acontecimentos históricos entre os motivos para o aumento do número de alforrias, como a extinção do 

tráfico advindo do atlântico (com a Lei Eusébio de Queirós, de 1850), a Lei do Ventre Livre (1871), o 

movimento abolicionista da Bahia (décadas de 1860 a 1880) e a mudança do centro dinâmico da 

economia do Nordeste para o Sudeste (a partir do declínio do ciclo do açúcar e da ascensão dos ciclos do 

                                                           
12

 O Censo Demográfico de 1872 é o único a trazer um registro oficial da população escrava nacional. 
13

 Ver Silva (2000), Karasch (2000), Neves (2000), Pires (2006). 
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ouro e do café). Ademais, conforme destacado por Pires (2006), como já havia naquela época bastante 

miscigenação, os alforriados eram no geral classificados como pardos. 

Moura Filho (2008) realizou um estudo que ratifica o uso da proporção de pretos e pardos na 

população quando o objetivo é captar a intensidade do uso de mão de obra escrava durante o período de 

colonização. O objetivo do autor foi analisar a evolução da população de escravos africanos e de seus 

descendentes na província de Pernambuco entre os anos de 1560 a 1872. Para tal, utilizou um apanhado 

de documentos históricos relativos ao tráfico negreiro e definiu como “população alvo” – ou seja, aquela 

que englobaria todos os escravos africanos e seus descendentes – as pessoas registradas como pretas e 

pardas no Censo Demográfico de 1872. 

Claramente, ao fazer esse corte, incorre-se em algum erro de medida, como, por exemplo, excluir 

do grupo pessoas classificadas como brancas ou caboclas que tenham sido libertas ou que, mesmo 

nascendo livres, tenham ascendência africana ou ainda incluir no grupo pessoas classificadas como pardas 

e que não tenham origens africanas. Entretanto, entende-se que qualquer corte estipulado incorreria em 

algum erro de medida, e o selecionado minimiza o mesmo. 

Pelos motivos acima expostos, em um estudo como este, que tem como intuito analisar a formação 

econômica e social brasileira a partir do uso de mão de obra escrava nos processos de 

colonização/ocupação e que, para tal, faz uso de informações de 1872, seria inadequado considerar-se 

apenas a proporção de escravos no total da população à época. O uso da proporção de pretos e pardos, 

neste caso, mostrou-se mais adequado. 

Somado a isto, é importante também mencionar que o deslocamento do centro dinâmico da 

economia do Nordeste para o Sudeste concomitantemente com o fim do tráfico negreiro através do 

Oceano Atlântico gerou em larga escala, na segunda metade do século XIX, o tráfico interprovincial – o 

que, inclusive, impulsionou as concessões de alforrias, como já mencionado anteriormente (NEVES, 

2000). Essa dinâmica certamente causaria viés na análise caso se fizesse uso da proporção de escravos na 

população como instrumento para qualidade das instituições dentro do contexto ao qual se propõe este 

trabalho. Por exemplo, na tabela 2 pode-se observar que províncias que sabidamente fizeram largo uso da 

mão de obra escrava na sua formação colonial (como são exemplos Bahia e Pernambuco) tinham um 

pequeno percentual de escravos em sua população em 1872 (12,2% e 10,6%, respectivamente), enquanto 

sua proporção de pretos e pardos no período era bem maior (72,8% e 64,0%). 

Em resumo, no presente trabalho, entende-se que a proporção de pretos e pardos na população 

total em 1872, embora não tenha reflexos diretos sobre o nível de renda per capita atual, caracteriza 

adequadamente a estrutura social e econômica predominante nas diferentes localidades do Brasil no 

período de sua colonização/ocupação, a qual foi determinante para a qualidade das instituições 

desenvolvidas ao longo do território nacional. 

Além disso, da mesma forma que em Acemoglu et al. (2001), pressupõe-se aqui que as 

características institucionais daquela época persistiram ao longo do tempo. A qualidade das instituições, 

por sua vez, afetou o desenvolvimento de longo prazo dos municípios brasileiros, sendo um dos fatores 

que explicam os elevados diferenciais observados atualmente no nível de renda per capita destes. 

É importante ainda ressaltar que o vetor de controles (  ) contém uma série de características 

invariantes no tempo – tais como posição geográfica, qualidade do solo, temperatura, precipitação.  

Conforme já mencionado na subseção anterior, a hipótese de identificação aqui adotada é que uma vez 

que esses fatores são controlados, o processo de colonização/ocupação dos municípios pode ser 

considerado aleatório. 

Por sua vez, o instrumento para o capital humano (a saber: a razão entre o número de professores 

do ensino fundamental e o número de pessoas entre 6 e 15 anos de) foi escolhido de forma a captar a 

influência da oferta educacional sobre a escolha individual (ou familiar) de adquirir escolaridade. Posto 

de outra forma, a expectativa a priori é de que quanto mais altas forem estas razões, maior será a 

propensão dos indivíduos em frequentar a escola – e de obterem, por consequência, uma maior 

quantidade de anos de estudo.  

Isso é esperado porque quanto maior for o número de professores do ensino fundamental em 

relação às pessoas com idade potencial para frequentá-lo, maior também será o número de bairros e 
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regiões dentro de um município que contam com uma ampla oferta de ensino, fator que pode ser 

determinante para a escolha de frequentar a escola.  

Cabe ressaltar que instrumentos que buscam captar como as diferentes políticas educacionais 

afetam o capital humano são frequentemente utilizados na literatura referentes à economia da educação
14

. 

Além disso, a medida aqui escolhida como instrumentos para capital humano não possui qualquer 

impacto direto sobre a renda per capita, atendendo ao pressuposto de exogeneidade em relação à variável 

de interesse. 

 

Tabela 2: População Escrava, Preta e Parda por Províncias do Império (1872) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações do Censo Demográfico de 1872. 

 

4 Evidências Empíricas 

Os resultados encontrados são exibidos na tabela 3. Foram estimadas cinco equações para o 

modelo, sendo que a diferença entre as mesmas reside nos grupos de controle considerados. Cabe 

ressaltar que as estimações foram realizadas de modo a apresentarem erros padrões corrigidos pela 

heterocedasticidade. 

No painel B são apresentadas as estimações de primeiro estágio. Embora ambos os instrumentos 

sejam significativamente diferentes de zero tanto quando a variável dependente reflete os anos médios de 

estudo quanto quando a mesma é a qualidade das instituições, há importantes diferenças na magnitude 

dos coeficientes e na acurácia da estimação. 

Nota-se que no caso do instrumento para capital humano, o coeficiente estimado é muito mais 

elevado quando a variável dependente diz respeito aos anos médios de estudo (variando de 0,167 a 0,207) 

em relação a quando a mesma é a qualidade das instituições (variando de 0,0307 a 0,0425). Além disso, 

os desvios padrões (reportados entre parênteses abaixo de cada coeficiente) mostram que a estimação é 

muito mais precisa quando a variável dependente é o capital humano
15

. 

                                                           
14

 Ver Duflo (2001), Shin-YiChou et al. (2010), Firmo e Soares (2010) e Teixeira e Menezes-Filho (2012). 
15

 Para elucidação, consideram-se as estimações apresentadas na quinta coluna da tabela 3. O coeficiente que mensura a relação 

entre o capital humano e seu instrumento é de 0,167, com desvio padrão de 0,0174. Isso implica que se o valor do coeficiente 

estiver dois desvios padrões acima do valor estimado, sua diferença em relação a este será de -17,2%. Já o coeficiente que a 

relação entre a qualidade institucional e o instrumento de capital humano é de 0,0307, com desvio padrão de 0.00884. Isso 

Escravos (A) Pretos e Pardos (B) Total (C) (A)/(C) (B)/(C) 

Alagoas 35.741          252.847                      348.009    10,3% 72,7%

Amazonas 979               9.587                          57.610      1,7% 16,6%

Bahia 167.824        1.005.016                   1.379.616 12,2% 72,8%

Ceará 31.913          400.013                      721.686    4,4% 55,4%

Espírito Santo 22.659          50.026                        82.137      27,6% 60,9%

Goyaz 10.652          114.200                      160.395    6,6% 71,2%

Maranhão 74.939          244.561                      359.040    20,9% 68,1%

Matto Grosso 6.667            34.658                        60.417      11,0% 57,4%

Minas Geraes 370.459        1.175.734                   2.039.735 18,2% 57,6%

Municipio Neutro (Município da Corte) 48.939          122.250                      274.972    17,8% 44,5%

Pará 27.458          138.010                      275.237    10,0% 50,1%

Parahyba 21.526          221.855                      376.226    5,7% 59,0%

Paraná 10.560          47.940                        126.722    8,3% 37,8%

Pernambuco 89.028          538.485                      841.539    10,6% 64,0%

Piauhy 23.795          145.316                      202.222    11,8% 71,9%

Rio de Janeiro 292.637        471.639                      782.724    37,4% 60,3%

Rio Grande do Norte 13.020          120.476                      233.979    5,6% 51,5%

Rio Grande do Sul 67.791          150.736                      434.813    15,6% 34,7%

Santa Catharina 14.984          30.961                        159.802    9,4% 19,4%

São Paulo 156.612        364.451                      837.354    18,7% 43,5%

Sergipe 22.623          123.373                      176.243    12,8% 70,0%

Brasil 1.510.806      5.762.134                    9.930.478 15,2% 58,0%
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Tabela 3: Efeito de Capital Humano e Instituições sobre a Renda per capita 

 
Desvios-padrões entre parênteses. Níveis de significância: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

No que tange ao instrumento para instituições, seus coeficientes se mantém praticamente 

constantes quando a variável dependente é o índice de qualidade institucional, além de possuir elevado 

grau de acurácia. Por outro lado, quando a variável dependente são os anos médios de estudo, o valor do 

coeficiente varia significativamente dependendo do grupo de controle aplicado, além de possuir acurácia 

significativamente menor em relação ao primeiro caso. 

Os resultados encontrados nas regressões de primeiro estágio ratificam as intuições existentes a 

priori a respeito dos instrumentos, quais sejam: (i) quanto maior a oferta de ensino, maior é a quantidade 

de capital humano adquirida pela população; e (ii) as localidades que possuíram, historicamente, piores 

dotações iniciais dos fatores e que desenvolveram sistemas institucionais nos quais o poder político e 

econômico era bastante concentrado nas mãos de grandes proprietários, tendem a perpetuar essas 

relações, possuindo instituições de pior qualidade nos tempos atuais. Cabe ressaltar que a estatística F 

                                                                                                                                                                                                            
implica que o valor do coeficiente estiver dois desvios padrões acima do valor estimado, sua diferença em relação a este será 

de -36,5%. 

(1) (2) (3) (4) (5)

Anos médios de estudo em 2010 0.314*** 0.308*** 0.133 0.166* 0.142

(0.0281) (0.0298) (0.111) (0.0816) (0.101)

Qualidade Institucional em 2000 0.347*** 0.316*** 1.045** 0.949*** 1.002**

(0.0787) (0.0866) (0.340) (0.223) (0.335)

Log Professores/População em 1996 0.203*** 0.207*** 0.184*** 0.169*** 0.167***

(0.0167) (0.0165) (0.0169) (0.0168) (0.0174)

Log  Prop. pretos e pardos em 1872 -0.0696 -0.138** -0.366*** -0.306*** -0.404***

(0.0497) (0.0505) (0.0581) (0.0597) (0.0624)

Log Professores/População em 1996 0.0366*** 0.0413*** 0.0425*** 0.0355*** 0.0307***

(0.00858) (0.00867) (0.00870) (0.00868) (0.00884)

Log  Prop. pretos e pardos em 1872 -0.211*** -0.208*** -0.182*** -0.204*** -0.184***

(0.0213) (0.0227) (0.0251) (0.0255) (0.0267)

Observações 4200 4200 4200 4200 4200

R-quadrado 0.74 0.767 0.2 0.318 0.269

Capital Humano 76.22 82.11 85.25 65.76 67.86

Instituições 57.87 52.03 38.3 40.23 30.15

Latitude/Longitude Sim Sim Sim Sim Sim

Qualidade dos solos Não Sim Sim Sim Sim

Temperatura Não Não Sim Sim Sim

Precipitação Não Não Não Sim Sim

Regiões Não Não Não Não Sim

PAINEL A: REGRESSÕES DE SEGUNDO ESTÁGIO

Variável dependente: Log da renda domiciliar per capita média em 2010

PAINEL B: REGRESSÕES DE PRIMEIRO ESTÁGIO

Variável dependente: Anos Médios de Estudo em 2010

VARIÁVEIS DE CONTROLE INCLUÍDAS NO PRIMEIRO E SEGUNDO ESTÁGIOS

Variável dependente: Qualidade Institucional em 2000

ESTATÍSTICA F PARA OS INSTRUMENTOS EXCLUÍDOS
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para dos instrumentos excluídos é bastante alta nos cinco casos estimados, num claro indicativo de que os 

instrumentos escolhidos não são fracos
16

.  

O painel A traz os resultados das estimações de segundo estágio. Nas colunas 1 e 2, quando 

poucos controles geográficos são levados em consideração nas regressões, os coeficientes estimados para 

o capital humano são elevados e semelhantes aos encontrados na regressão por mínimos quadrados 

ordinários em que nenhum controle é tido em conta
17

. Nestes casos, os retornos advindos do aumento da 

qualidade das instituições são relativamente pequenos. 

Contudo, à medida que mais controles geográficos são inseridos na estimação, o capital humano 

ou tem seu retorno sobre a renda bastante reduzido (coluna 4) ou passa a ser insignificante (colunas 3 e 

5). Por outro lado, o coeficiente de qualidade das instituições aumenta notoriamente, e permanece 

significativo.  

Esses resultados são consistentes com aqueles apresentados por Acemoglu (2014), ou seja, quando 

capital humano e qualidade das instituições são tratados como variáveis endógenas e instrumentalizados 

apropriadamente, as instituições ganham importância na explicação dos determinantes do 

desenvolvimento de longo prazo. Os retornos do capital humano, por outro lado, que têm bastante 

influência sobre a renda quando se estima uma regressão simples por mínimos quadrados ordinários, 

perde importância relativa, podendo até mesmo não se diferenciar estatisticamente de zero dependendo do 

grupo de controles geográficos adotados no modelo. 

 

4.1 Exercício de Falsificação 

Nesta subseção, é apresentado um exercício de falsificação para os modelos aqui analisados, no 

qual a variável de interesse (log da renda municipal domiciliar per capita média) foi substituída pela 

proporção de pessoas do gênero masculino na população com menos de um ano de idade nos municípios. 

Os dados são de 2010 e foram obtidos com base nas informações disponibilizadas pelo Censo 

Demográfico daquele ano (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

O critério para a seleção da nova variável de interesse repousou na crença de que a mesma não é 

afetada pelo nível de capital humano e/ou pela qualidade das instituições existentes nas diferentes 

localidades, uma vez que, a princípio, a probabilidade de se nascer homem ou mulher é a mesma. De fato, 

quando se analisam as estatísticas descritivas da proporção de homens na população com menos de um 

ano de idade, percebe-se que, para a amostra dos 4200 municípios considerada a mesma possui média de 

50,95% com desvio padrão de 9,93%. 

Deste modo, espera-se que os coeficientes estimados para a relação entre capital humano e a 

proporção de homens na população com menos de um ano de idade, e entre esta e a qualidade das 

instituições, não sejam estatisticamente diferentes de zero. Neste caso, haverá fortes indícios de que o 

modelo estimado anteriormente de fato capta os retornos do capital humano e das instituições sobre a 

renda, ou seja, que os resultados obtidos previamente não são espúrios e possuem relevância do ponto de 

vista da teoria econômica. 

A tabela 4 apresenta os resultados obtidos a partir do exercício de falsificação. Destaca-se que as 

estimações de primeiro estágio são idênticas àquelas apresentadas na tabela 3 de modo que se considerou 

desnecessário sua apresentação nesta subseção. Assim, a tabela 4 traz apenas os resultados das estimações 

de segundo estágios para o modelo. 

Foram estimadas cinco equações (colunas 1 a 5), que se diferenciam entre si pelos grupos de 

controles geográficos aplicados. Pode-se observar que, como esperado, em nenhum dos casos os 

coeficientes estimados foram significativos para a relação entre capital humano e a variável dependente 

ou para a relação entre instituições e a variável dependente. Os resultados aqui apresentados indicam a 

robustez daqueles encontrados previamente. 

 

 

                                                           
16

 Instrumentos são considerados fracos quando explicam pouco a variação da variável explicativa endógena (MENDONÇA, 

2013). 
17

 Os resultados para a estimação por mínimos quadrados ordinários podem ser solicitados aos autores. 
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Tabela 4: Exercício de Falsificação 

 
Desvios-padrões entre parênteses. Níveis de significância: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

 

5 Considerações finais 

O presente estudo teve como objetivo averiguar os impactos que o capital humano e as instituições 

exercem sobre os diferenciais observados nos níveis de renda domiciliar per capita média entre os 

municípios brasileiros, com o intuito de entender as causas das desigualdades regionais existentes ao 

longo do território nacional. A estratégia empírica utilizada para tal teve inspiração nos avanços recentes 

sobre o tema debatidos na literatura internacional (ACEMOGLU et al., 2001, 2002, 2012, 2014 e 

GLAESER ET AL., 2004). Com vistas a corrigir distorções causadas pela presença de endogeneidade 

entre as variáveis explicativas e a variável dependente, foram empregadas variáveis instrumentais para o 

capital humano e para as instituições, com a estimação sendo realizada através do método de mínimos 

quadrados em dois estágios. 

É importante destacar uma contribuição relevante para a literatura nacional sobre este tema foi o 

uso de instrumentos mais alinhados com a literatura internacional que investiga o papel das instituições e 

do capital humano na determinação dos diferentes níveis de desenvolvimento. Para as instituições, 

utilizou-se como instrumento a proporção de pretos e pardos na população em 1872, com vistas a 

investigar se os aspectos vinculados à formação histórica das localidades influenciaram na constituição 

das instituições à época, cujas características persistiram ao longo dos anos. Para o capital humano, por 

sua vez, o instrumento escolhido objetivou captar a influência da oferta educacional sobre a escolha 

individual (ou familiar) de adquirir escolaridade. 

Os resultados mostraram que, ao se tratar o problema a partir do uso de instrumentos para as 

variáveis explicativas endógenas, observou-se que, os retornos do capital humano decaem e tornam-se até 

mesmo insignificantes do ponto de vista estatístico. Os retornos da qualidade das instituições, por outro 

lado, aumentam significativamente à medida que mais controles passam a ser inseridos na equação. 

Destaca-se que este padrão de comportamento é semelhante ao encontrado por Acemoglu (2014). 

Por fim, foi elaborado um teste de falsificação, empregando-se como variável dependente a 

proporção de pessoas do gênero masculino na população com menos de um ano de idade nos municípios 

ao invés da renda domiciliar per capita média dos mesmos. A motivação para este teste repousou na 

crença de que, se os resultados encontrados anteriormente realmente captam os efeitos do capital humano 

e das instituições sobre a renda, ao se utilizar uma variável dependente que nada se relaciona com o 

problema aqui estudado, os coeficientes estimados devem ser nulos do ponto de vista estatístico, hipótese 

que foi ratificada a partir da realização deste exercício. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos a partir deste estudo de modo algum devem levar 

à conclusão de que o capital humano não é um aspecto relevante no desenvolvimento de políticas que 

objetivem melhorar o nível do desenvolvimento do País e/ou dirimir as profundas desigualdades regionais 

existentes ao longo do território nacional. Contudo, evidenciam que dificilmente os avanços desejados 

ocorrerão caso este seja o único caminho adotado para tal. 

A partir dos resultados aqui apresentados, fica evidente a necessidade de políticas direcionadas ao 

fortalecimento das instituições como forma de aumentar o nível de desenvolvimento econômico nacional, 

bem como o bem estar da sociedade brasileira. Nesse sentido, e tendo como base o Índice de Qualidade 

(1) (2) (3) (4) (5)

Anos médios de estudo em 2010 -0.00589 -0.00339 -0.0156 -0.00986 -0.00930

(0.0113) (0.0125) (0.0258) (0.0204) (0.0243)

Qualidade Institucional em 2000 0.00611 0.0195 0.0613 0.0485 0.0479

(0.0228) (0.0268) (0.0726) (0.0490) (0.0726)

Observações 4200 4200 4200 4200 4200

R-quadrado -0,00625 -0,0076 -0,0867 -0,0523 -0,0507

VAR. DEPENDENTE: PROP. DE HOMENS NA POP. COM MENOS DE 1 ANO DE IDADE



17 
 

Institucional Municipal aqui utilizado, entende-se a necessidade de políticas públicas que envolvam a 

sociedade, através de conselhos, nas escolhas tomadas pela administração municipal. Com a participação 

efetiva dos cidadãos, aumentam as chances de as políticas desenvolvidas pelas instituições locais serem 

voltadas a aspectos que realmente melhorem a qualidade de vida da população. Além disso, o índice 

também mostra a importância da preservação da saúde financeira dos municípios. A existência de 

poupança pública e o equilíbrio entre as receitas e as despesas são fatores fundamentais para a 

preservação e melhoria das instituições municipais. Por fim, fica evidente a necessidade de políticas 

públicas que visem a melhoria da qualificação da administração pública, a partir do desenvolvimento de 

instrumentos de gestão e de planejamento. 

Entre as fragilidades deste estudo, destacam-se as limitações das bases de dados existentes no país 

para o âmbito municipal, com destaque para o instrumento empregado para capital humano. O ideal é que 

tivesse uma defasagem maior, de modo que pudesse abarcar uma quantidade maior de pessoas que 

compõem a força de trabalho. 

Por fim, destaca-se que desenvolvimento econômico é um tema bastante amplo e multifacetado, 

existindo diversos indicadores – além da renda – que auxiliam na construção dos cenários e no 

entendimento da realidade que nos cerca. Cabe, portanto, como sugestão para pesquisas futuras, a 

investigação de como instituições e capital humano afetam outras medidas de desenvolvimento. 
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APÊNDICE 1: Descrição Das Variáveis Utilizadas nos Modelos 

 

Variável Descrição 

Log da renda 

domiciliar per 

capita média 

em 2010 

Logaritmo da razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em 

domicílios particulares permanentes no município e o número total desses indivíduos. 

Valores em R$ de 1º de agosto de 2010. Informações obtidas a partir do Censo 

Demográfico de 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). 

Anos médios 

de estudo em 

2010 

Média municipal de anos de estudo da população com 25 anos de idade ou mais. 

Observação: o Censo Demográfico de 2010 traz o nível de instrução dos indivíduos 

segmentado não em anos de estudo, mas em quatro categorias: (i) Sem instrução e 

fundamental incompleto; (ii) Fundamental completo e médio incompleto; (iii) Médio 

completo e superior incompleto e (iv) Superior completo. Considerando-se a estrutura 

do ensino no Brasil vigente à época em que essas pessoas com mais de 25 anos 

ingressaram na vida escolar (anterior à atual), tem-se que, as categorias acima 

correspondem aos seguintes anos de estudo: (i) 0 a 7; (ii) 8 a 10; (iii) 11 a 15; (iv) 16 

ou mais. Para as categorias (i), (ii) e (iii) tomaram-se as respectivas médias (3,5; 9 e 

13, respectivamente). Para a quarta categoria, adotou-se o valor 16. Informações 

obtidas a partir do Censo Demográfico de 2010 (IBGE). 

Qualidade 

Institucional 

em 2000 

Índice de Qualidade Institucional Municipal calculado pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Maiores detalhes sobre sua metodologia de 

cálculo podem ser encontrados em: 

http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/downloads/081014_DOWN_E

X_PC_Agen_relAgenda.pdf  

Log 

Professores/ 

População em 

Logaritmo da razão entre o número de professores do ensino fundamental em 1996 e 

o número de pessoas que tinham entre 6 e 15 anos de idade naquele ano no município. 

O número de professores foi obtido através do Instituto Nacional de Estudos e 

http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/downloads/081014_DOWN_EX_PC_Agen_relAgenda.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/downloads/081014_DOWN_EX_PC_Agen_relAgenda.pdf
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1996 Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e os dados da população através da 

Contagem da População de 1996 (IBGE). 

Log Prop. 

pretos e pardos 

em 1872 

Logaritmo da proporção de pessoas de cor preta e parda na população municipal em 

1872. Dados extraídos do Censo Populacional, disponibilizados pelo Núcleo de 

Pesquisa em História Econômica e Demográfica, que podem ser acessadas através do 

link: http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html  

Prop. de 

homens na 

população com 

menos de 1 

ano de idade 

Percentual de pessoas do gênero masculino na população com menos de 1 ano de 

idade no município. Informações obtidas a partir do Censo Demográfico de 2010 

(IBGE). 

Posição 

Geográfica 

Latitude e Longitude dos municípios brasileiros. Os dados foram obtidos do cadastro 

de cidades e vilas do IBGE de 1998. 

Dummies de 

qualidade do 

solo 

Conjunto de doze variáveis binárias referentes aos tipos de solos presentes em um 

raio de 0,1 grau a partir do centro do município. Informações obtidas a partir da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Temperaturas 

médias 

Conjunto de quatro variáveis indicando as estimativas das médias trimestrais 

municipais de temperatura (em graus centígrados)  nos 30 anos que se estendem de 

1961 a 1990. Os dados foram extraídos do IPEADATA e as estimativas foram 

realizadas a partir da base de dados climáticos CRU CL 2.0 10' do Climate Research 

Unit da University of East Anglia na Inglaterra . Verão: dezembro a fevereiro; 

Outono: março a maio; Inverno: junho a agosto; Primavera: setembro a novembro. 

Precipitações 

médias 

Conjunto de quatro variáveis indicando as estimativas das médias trimestrais 

municipais de precipitação pluviométrica (em milímetros por mês) nos 30 anos que se 

estendem de 1961 a 1990. Os dados foram extraídos do IPEADATA e as estimativas 

foram realizadas a partir da base de dados climáticos CRU CL 2.0 10' do Climate 

Research Unit da University of East Anglia na Inglaterra . Verão: dezembro a 

fevereiro; Outono: março a maio; Inverno: junho a agosto; Primavera: setembro a 

novembro. 

Dummies de 

regiões 

naturais 

Conjunto de cinco variáveis binárias indicando a Região Natural na qual o município 

se localiza. Informações obtidas através do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 
Fonte: Elaboração dos autores. 

http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/index.html

