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RESUMO 

A partir de 2003, houve o crescimento da classe média brasileira, sendo resultado dos 

estímulos do governo na base da pirâmide social. A mobilidade social se apresenta como um 

indicador capaz de identificar como a estrutura social está organizada e os padrões dos 

movimentos sociais e, por meio da abordagem intergeracional, é possível mensurar de que 

forma a origem social do pai ou da mãe pode afetar os filhos. Pela literatura, o Brasil passa 

por um momento de mobilidade ascendente, contudo, esta mobilidade é concentrada nas 

classes que estão mais próximas socialmente. O objetivo deste trabalho é entender o que 

determina a mobilidade social intergeracional, analisando por meio do modelo de regressão 

multinomial logit quais variáveis afetam os movimentos sociais no ano de 2014, tanto entre 

pai e filho quanto entre mãe e filho. A tabela de mobilidade social é utilizada para verificar a 

distância percorrida entre os estratos sociais. Com isso, os resultados mostram que a classe 

social dos pais é um forte influenciador da posição social dos filhos, em que as classes mais 

baixas impulsionaram mais o movimento social ascendente, justamente por conta dos 

incentivos do governo direcionados para a base da pirâmide. No entanto, existem barreiras 

sociais que impedem que a mobilidade ascendente aconteça para os estratos mais distantes 

socialmente e que favorecem a reprodução dos estratos do topo da pirâmide, logo, os 

movimentos possuem mais fluidez nos estratos mais próximos. A educação também gera 

impacto positivo na mobilidade ascendente, se mostrando como a alternativa de longo prazo 

para reverter as barreiras sociais. 

Palavras-chaves: Mobilidade social. Desigualdades de oportunidade. Multinomial logit. 



ABSTRACT 

From 2003 onwards, the Brazilian middle class grew, as a result of government stimulus at 

the base of the social pyramid. Social mobility presents itself as an indicator capable of 

identifying how the social structure is organized and the patterns of social movements and, 

through the intergenerational approach, it is possible to measure how the social origin of the 

parents can affect the children. According to the literature, Brazil is going through a moment 

of upward mobility, but, this mobility is of short distance. The objective of this paper is to 

understand what determines intergenerational social mobility by analyzing through the 

multinomial logistic regression model which variables affect social movements in 2014, 

both between father and son, and between mother and son. The social mobility table is used 

to verify the distance traveled between the social strata. As a result the results show that 

parents' social class is a strong influencer of their children's social position, where the lower 

classes more strongly propelled the upward social movement, precisely because of 

government incentives directed at the bottom of the pyramid. However, there are social 

barriers that prevent upward mobility from being long distance and favor the reproduction of 

the top layers of the pyramid, so movements are more fluid in the nearest strata. Education 

also has a positive impact on upward mobility, proving to be the long-term alternative to 

reversing social barriers. 

Key words: Social Mobility. Inequality of Opportunity. Multinomial Logistic. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diversos projetos para melhorar a situação de vulnerabilidade social foram criados 

no Brasil. No governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), estes projetos eram baseados na 

transferência de renda para pessoas ou famílias com baixa renda, que, segundo Abrucio 

(2005), tinham como pressuposto que os problemas eram de natureza redistributiva, 

apresentando como necessidade do governo para conter o agravamento das desigualdades. 

Os programas sociais de redistribuição de renda do FHC formaram a Rede Social Brasileira 

de Proteção Social e dentro dela estavam programas como Bolsa-Escola, Bolsa-

Alimentação, Bolsa-Renda, Auxílio-Gás, entre outros.  

Nesse contexto, os anos finais do governo FHC apresentaram ganhos sociais 

consideráveis, principalmente na área da saúde e da educação, em que em 2001, segundo 

Tiezzi (2004), o analfabetismo apresentou queda de 12,8%, a mortalidade infantil reduziu 

para 28,4 por mil nascidos vivos, enquanto em 1994 era 39,6. A proporção de pobres
1
 

também caiu, variando de 43,9% para 31,9%, assim como a de indigentes
2
, que variou de 

19,5% para 14,5%.  A desigualdade social não apresentou redução significativa, mas o 

suficiente para fazer com que o país melhorasse sua posição no ranking das Nações Unidas 

de Desenvolvimento Humano. 

No primeiro ano de governo Luiz Inácio Lula da Silva, teve como primeiro grande 

destaque de sua política social o Programa Fome Zero, com a criação do Ministério 

Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA). Contudo, o MESA foi 

extinto em 2004 e nesse ano, o governo unificou programas da Rede Social Brasileira de 

Proteção Social e juntamente com algumas medidas do Fome Zero, criando assim, o 

Programa Bolsa Família (PBF). O PBF ganhou destaque na agenda do governo, se tornando 

ponto central entre as ações sociais. 

1 Segundo o Banco Mundial (2018), considera-se pobre o indivíduo que ganha menos do que US$ 5,5 por dia 

nos países em desenvolvimento. Esse valor seria equivalente a uma renda domiciliar per capita, por mês, de 

R$ 406 ao considerar a conversão pela paridade de poder de compra. 
2 De acordo com o IPEA (2009), é considerado indigente aquele indivíduo que ganha menos de ¼ de salário 

mínimo per capita. 
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Segundo conclusões de Pochmann (2011), em 2008, o aumento das transferências 

de renda entre os mais pobres contribuiu para a superação da linha de extrema pobreza
3
 de 

21,8 milhões de indivíduos. 

Mobilidade social pode ser considerada a mudança de posições dentro de uma 

escala social, em que quando essa mudança é comparada a posição dos pais, trata-se da 

mobilidade social intergeracional. Com isso, os efeitos que as políticas econômicas geram 

nas condições sociais da população impactam na desigualdade de oportunidade e, assim, na 

mobilidade social. Nesse sentido, este trabalho busca mensurar o que determina a 

mobilidade social intergeracional, além de viabilizar o estudo das características da 

estrutura social e das divisões de classes existentes, tendo como objetivo entender a 

estrutura de classe brasileira e as barreiras para a ascensão social. 

 

1.1. PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

O presente trabalho propõe estudar a mobilidade social intergeracional e quais 

fatores favoreceram o movimento social ascendente, no ano de 2014.  

 A mobilidade social é objeto de estudo quando se busca entender o nível de 

deslocamento social e as diferenças entre as classes sociais, analisando as possibilidades de 

poder de compra, ascensão e queda social. Com isso, ressalta a possibilidade do indivíduo 

de alcançar uma classe social mais alta dentro da pirâmide social
4
, em que, uma sociedade 

sem mobilidade social acaba sendo uma sociedade estratificada, com as classes sociais 

bastante demarcadas e as possibilidades de mudança de classe reduzidas. Assim, a 

mobilidade social ascendente evidência uma sociedade mais justa e equilibrada, a qual há 

melhor distribuição de renda e igualdade social.  

O estudo da mobilidade social, segundo Scalon (1999), contempla a mobilidade de 

ocupações (empregos), de renda, educação e, principalmente, classes sociais, mas sempre 

                                                
3 Segundo o Decreto n. 8.794, de 2016, que define os critérios de renda para transferência de benefícios 
sociais, considera-se em situação de extrema pobreza aquela população que tem como renda familiar per 

capita mensal o valor de até R$85,00. Já para a situação de pobreza, as famílias com renda mensal per capital 

de até R$ 170,00. O Brasil não apresenta uma linha oficial de pobreza e extrema pobreza, com isso, a 

considerada no Decreto é a mais recomendada.  
4 A pirâmide social é a representação da distribuição desigual entre as diferentes camadas identificadas pela 

classificação dos indivíduos e grupos sociais, feita através da estratificação social por meio de dados e 

condições socioeconômicas. Sendo assim, quanto mais alta a posição do indivíduo na pirâmide, maior será o 

seu poder de compra e maior será o acesso aos recursos imateriais da sociedade. 
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buscando mensurar os fluxos da estrutura social e identificar seus padrões. Ao fazer isso, o 

objetivo é apontar distorções na estrutura social, mostrando as desigualdades sociais, como 

diferenças de oportunidade de consumo e acesso à educação, e a reprodução de posições 

sociais.  

A mobilidade social no Brasil, conforme a análise de Jannuzzi (2002), apesar de 

ter sido intensa entre 1982 e 1996, estava concentrada na base da pirâmide e apresentava 

uma forte herança de status da classe social de origem e os indivíduos que ascenderam 

socialmente, ascenderam em pouca distância sócio-ocupacional.  

Pochmann (2011) aponta que o Brasil passa a apresentar a mais alta taxa de 

mobilidade social entre 15 países estudados
5
, em que o índice de mobilidade social evoluiu 

de menos de 40% em 1996 para 63,12% em 2010. Nesse sentido, encaixa-se a análise de 

Peña et al. (2015), que observou que depois da implementação do Programa Bolsa Família 

em 2004, o índice de mobilidade social melhorou. No entanto, por mais que a mobilidade 

social no Brasil tenha crescido durante as décadas, esta não pode ser interpretada como 

alcance da igualdade social, pois ainda existem distorções que marcam as diferenças entre 

as classes sociais. 

A estrutura das classes sociais sofre modificações ao longo dos anos, 

principalmente na parte mais baixa da pirâmide social. Estas modificações marcam o 

retorno da mobilidade social ascendente no país, com isso, é importante entender os 

determinantes das mudanças sociais. 

 

1.2. HIPÓTESE 

 

A hipótese a ser testada no trabalho assume que a educação é a variável com mais 

chances de proporcionar a mobilidade social ascendente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

                                                
5 Os 15 países estudados por Pochamann (2011) são: Bélgica, Itália, Inglaterra, País de Gales, Dinamarca, 

Espanha, Austrália, França, Japão, Estados Unidos da América, Hungria, Canadá, Bulgária, Suécia e Brasil. 
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1.3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral entender as transformações na estrutura das 

classes sociais a partir dos determinantes da mobilidade social intergeracional durante o ano 

de 2014. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mensurar o impacto da educação, da renda e das classes sociais dos pais na 

mobilidade social; 

 Analisar quais classes sociais são predominantes no Brasil; 

 Estudar o fluxo de movimentos sociais em cada classe. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

São abordados alguns aspectos relacionados sobre classe, status e estratificação 

social, posteriormente, as definições de mobilidade social e as suas teorias. 

 

2.1. CLASSE, STATUS E ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL 

 

Para Max Weber (1979), classe social está relacionada aos interesses econômicos 

dos indivíduos, com sua determinação fundamental sendo econômica. A classe é definida 

por meio de sua própria dinâmica, sendo a constante movimentação entre as posições 

econômicas e sociais, em que a mobilidade social marca a estrutura de ocupação e mostra 

os canais de movimentação da sociedade.  

Segundo os clássicos da sociologia
6
, a estratificação social representa a hierarquia 

das classes, em que cada uma está posicionada na estrutura social de acordo com as suas 

relações com os meios de produção e com o mercado, podendo também abranger questões 

políticas, ideológicas e sociais. Medeiros (2003) aponta que existem diversos esquemas de 

estratificação, tendo cada teoria um critério para definir a hierarquia das classes. 

                                                
6 São considerados como os pensadores clássicos da Sociologia Karl Marx, Max Weber e Emilé Durkheim. 
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Segundo Antigo (2010), status social remete à posição a qual o indivíduo integra 

dentro da hierarquia de certo sistema de estratificação social, em que a posição mais alta ou 

mais baixa na pirâmide é relacionada às características desse sistema que podem variar de 

acordo com cada sociedade considerada. Dentro da sociedade moderna, as características 

que ajudam a determinar o status social de cada indivíduo são seus níveis de educação, 

informação e profissão.  

Mobilidade social é conceituada como a mudança, ascendente ou descendente, de 

status social pelos indivíduos e, em trabalhos sobre mobilidade, o status ocupacional é 

bastante utilizado e considerado como uma proxy para o status social, com isso, conforme 

Antigo (2010), o movimento entre as classes sociais passa a ser representado pelos 

movimentos entre os grupos ocupacionais. Nesse sentindo, a mudança social proporcionada 

pela transição de status ocupacional do indivíduo possibilita analisar as influências da 

mobilidade social tanto para o indivíduo quanto para a sociedade.  

 

2.2. MOBILIDADE SOCIAL: DEFINIÇÕES 

 

Segundo Santos (2002) apud Biagioni (2006), o estudo da mobilidade social é 

fundamental para se entender a estrutura e a natureza das classes ao longo do tempo. A 

mobilidade social pode ser conceituada como o movimento na escala social, seja este 

ascendente ou descendente, tendo utilidade para medir as condições de oportunidade dentro 

da sociedade e determinar a estrutura de ocupação, revelando, através de contrastes, quais 

são esses movimentos, nesse sentindo, a estrutura social é móvel e as classes são resultados 

dela. É apresentada em dois tipos: a) intergeracional, quando é analisada mais de uma 

geração, olhando a geração passada e a geração atual; e b) intrageracional, quando apenas 

uma geração é analisada durante um período de tempo, comparando o seu desempenho 

social. 

A mobilidade social é diferente da mobilidade espacial, mesmo que as duas 

estejam amplamente relacionadas. Conforme Jannuzzi (2000), a mobilidade espacial são os 

deslocamentos geográficos das pessoas, que buscam melhorar a sua condição social, por 

exemplo, a migração de zonas rurais para centros urbanos. Contudo, o autor aponta que a 

migração pode acontecer por questão de sobrevivência para certos indivíduos.  
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Além disso, para Jannuzzi (2000) e Scalon (1999), a mobilidade social pode se 

caracterizar por mobilidade estrutural e mobilidade circular. A mobilidade estrutural ocorre 

no início do desenvolvimento de uma região, em virtude do surgimento de novas ocupações 

no mercado de trabalho então, as pessoas ascendem na escala social, ao preencher essas 

novas posições, o que inclui a movimentação entre estratos de origem e estratos de destino, 

que refletem os efeitos da mudança na composição da estrutura no mercado de trabalho. Já 

a mobilidade circular seria a movimentação entre as pessoas, em que a oportunidade de 

mudança de posição ocorre devido à ascensão ou descensão na classe social ou por algum 

indivíduo ter saído do mercado de trabalho, a mobilidade seria resultado de um processo 

interno do mercado de trabalho.  

 

2.3. TESES DE MOBILIDADE 

 

Dentro dos estudos sobre mobilidade social, várias hipóteses foram formuladas 

para investigar a movimentação dos estratos e a organização social. Entre essas hipóteses, 

três ganham destaques: Fechamento Social, Zona de Contenção e Contra-Mobilidade. 

 

2.3.1. FECHAMENTO SOCIAL 

 

A tese do Fechamento Social, mostra que há barreiras que impedem a mobilidade 

de longa distância, presumindo que o movimento social está condicionado à distância 

dentre eles, com isso, o fluxo passa a ser maior entre os estratos que estão mais próximos. 

Giddens (1975) discute sobre essa teoria e aponta que a estruturação social é 

resultado da destruição de chances de mobilidade. Com isso, quanto maior for o grau de 

concentração das chances de mobilidade, tanto intergeracional quanto intrageracional, mais 

fácil é a formação de classes reconhecíveis. Essa concentração é o fechamento social, que 

apresenta como efeito na análise intergeracional, a reprodução do patamar social ao longo 

das gerações.   

Nesse sentido, apresentam-se três tipos de situações de mercado que são 

importantes para mostrar a reprodução social: posse de propriedade de meios de produção; 

posse de qualificação técnica; e posse de força de trabalho manual. Essas situações são 
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repassadas tanto pela mobilidade intrageracional quanto a intergeracional, o que produz 

uma base social capaz de evidenciar o sistema de social com três clássicas: classe alta, 

média e baixa.  

Sendo assim, o fluxo de mobilidade social é maior entre os estratos que estão mais 

próximos, logo, a taxa de mobilidade passa a ser mais alta dentro da classe média, enquanto 

os extremos (classe alta e baixa) apresentam uma taxa menor. A consequência desse 

fechamento é que a mobilidade social seja de curta distância, justamente por favorecer 

apenas a transição social entre estratos próximos. 

 

2.3.2. ZONA DE CONTENÇÃO 

 

Segundo Giddens (1975), a tese da zona de contenção ou zona de para-choque, 

investiga a relação do mercado de trabalho com a estruturação de classes por meio da 

divisão entre ocupações manuais e não manuais. Sendo assim, ao analisar a mobilidade 

social, constata-se que toda movimentação entre as classes pela divisão manual/não 

manual, seja ascendente ou descendente, de caráter inter ou intrageracional, é de curta 

distância.  

Nessa tese é pressuposto que existe um grande volume de mobilidade entre as 

ocupações que estão perto da divisão dos segmentos manuais e não manuais, contudo, essa 

mobilidade amortece o movimento de longa distância, limitado aos estratos que são 

parecidos dentro da estrutura social, fazendo com que a movimentação seja para o estrato 

intermediário.  

A tese da zona da contenção e a tese do fechamento social podem ser relacionadas 

porque a partir do bloqueio da mobilidade de longa distância por meio da zona de 

contenção, o fechamento social no topo da pirâmide social é garantido. 

 

2.3.3. CONTRA-MOBILIDADE 

 

A tese Contra-Mobilidade ou tese da compensação, investigada por Parkin (1972), 

pressupõe que ganhos na educação, que levam à mobilidade ascendente, são compensados 
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pela queda de mobilidade ao longo da vida produtiva, ou seja, o ganho da mobilidade na 

primeira ocupação é compensando pela contra-mobilidade posterior.  

A contração da mobilidade ascendente na vida produtiva acontece em paralelo 

com o crescimento da mobilidade ascendente no momento da entrada no mercado de 

trabalho, sendo consequência do aumento da importância da educação em relação à 

experiência e ao treinamento. Com isso, espera-se que as gerações mais novas apresentem 

maiores índices de mobilidade intergeracional ascendentes, que serão compensados por 

menores índices de mobilidade profissional ascendente. 

 

2.4. TEORIA DA SEGMENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Dentro dos estudos que explicam os determinantes da mobilidade social, a Teoria 

da Segmentação do Trabalho apresenta a visão por demanda de mão-de-obra dentro do 

mercado.  Nesta teoria, o mercado de trabalho é visto como descontínuo, com dois 

segmentos diferenciados pelas condições de trabalho e pelo tipo de ocupação. 

Doeringer e Piore (1971) apontam que o mercado passa a ser segmentado por 

causa da forma com que os trabalhadores são alocados visando a redução dos custos das 

empresas, argumentando que os empregadores ofertam empregos que exigem diferentes 

níveis de qualificação, com isso, quanto mais qualificados, mais custos o empregador terá 

com recrutamento e treinamento de novos empregados, por exemplo. Dessa forma, visando 

minimizar os custos, os empregos com mais qualificação apresentam menos rotatividade, 

trazendo para os trabalhadores mais estabilidade e melhores condições de emprego, além de 

favorecer o tempo de experiência. Com isso, forma o mercado de trabalho interno. Cabe 

destacar que Doeringer e Piore (1971) levam em consideração as características 

socioeconômicas para fazer a alocação dos trabalhadores. 

Ainda segundo Doeringer e Piore (1971), saindo do mercado interno, não há 

garantias dentro das ocupações, fazendo com que os trabalhadores não tenham segurança 

no emprego. Sendo assim, a forma com que é feita a alocação leva a segmentação por conta 

da separação do mercado interno e entre aqueles que estão alheios a este, gerando o 

mercado externo, criando uma barreira entre estes dois mercados. 
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Reich, Gordon e Edwards (1973) afirma que a segmentação é decorrência da 

funcionalidade do sistema capitalista, que ao separar os trabalhadores por segmentos, o 

poder de barganha dos trabalhadores é reduzido. Além disso, os autores apontam que os 

trabalhadores de cada segmento possuem interesses divergentes, o que leva à estratificação. 

A partir da discussão proposta por Doeringer e Piore (1971) e Reich, Gordon e 

Edwards (1973), têm-se setor primário e secundário.  

Dentro do segmento primário, os níveis salariais são mais elevados, as ocupações 

demandam mão-de-obra mais qualificada e as condições de trabalho são melhores. Tal 

situação faz com que os trabalhadores deste segmento apresentem as melhores 

oportunidades e maior proteção. Já o segmento secundário possui a situação inversa, com 

as ocupações com mão-de-obra de baixa qualificação, nível salarial baixo, condições de 

trabalho piores e, consequentemente, mais insegurança laboral. 

É importante ressaltar que a segmentação do trabalho pode ter como consequência 

a discriminação, porque características como raça, gênero, idade, podem ser utilizadas 

como critério para a alocação dentro do mercado primário ou secundário. Com isso, 

minorias e mulheres acabam sendo empregadas dentro do mercado secundário, piorando 

suas condições de oportunidades. 

 

2.5. TEORIA DO CAPITAL HUMANO 

 

Outra teoria é A Teoria do Capital Humano, que já apresenta o lado da oferta e da 

qualificação da mão-de-obra dentro do mercado de trabalho. Esta teoria começou a ser 

desenvolvida na década de 1960, tendo como principais formuladores Theodore Schultz e 

Gary Becker.  

A Teoria do Capital Humano parte do pressuposto que adquirir educação age 

como um investimento amparado da maximização da utilidade individual. Na ótica de 

Becker (1964), a família exerce importante papel para o incremento de capital humano, isto 

porque os pais são responsáveis pelo aporte financeiro e garantia da saúde. Além disso, os 

pais são vistos como moldes para os filhos, repassando seus valores pessoais e esses valores 

acabam impactando no emprego dos filhos.  
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Becker (1964) conceitua o capital imaginação, que é a busca por maximização dos 

valores das utilidades presentes e futuras. Esse capital apresenta como consequência a 

preferência em relação aos bens e serviços e influencia a taxa de desconto sobre a utilidade 

futura. Dessa maneira, os indivíduos se tornando mais atentos ao seu futuro acabam se 

preparando para tomar decisões mais acertadas. Com isso, o investimento no capital 

humano influencia no bem-estar do futuro assim como do presente e este bem-estar tem 

origem numa renda psicológica chamada de capital imaginário. Cabe ressaltar que o 

investimento na educação, logo, no capital humano, afeta o consumo e a renda, isso porque 

o indivíduo deixa de consumir certos bens e serviços para investir na educação. 

A visão de Schultz (1973) sobre a Teoria do Capital é que ao investir em sua 

educação, o indivíduo amplia o seu leque de escolhas, isso porque o mercado de trabalho é 

cada vez mais restritivo e com concorrência, pressionando para que os indivíduos estejam 

sempre mais qualificados. Então, o investimento em educação se torna o insumo mais 

importante dentro do mercado porque traz benefícios para o empregador e para o 

empregado. Pelo lado do empregador, maior qualificação cria eficiência e eleva a 

produtividade, enquanto para o empregado aumenta o nível salarial. 

Schultz (1973) aponta aos benefícios que o investimento em capital humano 

agrega a toda à sociedade. Para ele, quanto mais elevado o grau de complexidade, maior 

será a exigência por profissionais com mais qualificação, sendo assim, o nível de 

produtividade cresce atrelado ao nível da educação e da especialização do mão-de-obra. Por 

fim, esse investimento em qualificação futuramente retornará em aumento do nível salarial.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Nesta seção, é apresentado o modelo teórico, com suas principais características 

bem como o modelo analítico que será estimado, com a definição das equações e 

explicações sobre as variáveis que são analisadas. Por fim, apresenta-se a Tabela de 

Mobilidade e a descrição da fonte de dados. 

 

3.1. MODELOS TEÓRICOS 
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Os modelos de regressão de escolha qualitativa são muitas vezes denominados 

como modelos de escolha binária ou probabilidade, e apresentam como objetivo encontrar a 

probabilidade de que algo aconteça. Os modelos de probabilidade mais conhecidos são: 

Modelo de Probabilidade Linear, Modelo Logit e Modelo Probit. 

De acordo com Gujarati (2011), o modelo de probabilidade linear (MPL) é o mais 

simples, no qual a regressão de escolha qualitativa é realizada contra as variáveis 

explicativas por meio do método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Neste 

modelo, os parâmetros medem a probabilidade de sucesso quando as variáveis explicativas 

variam, assim, permite estimar o efeito de inúmeras variáveis explicativas.  

Dessa maneira, a regressão linear (1) deve ser modificada para o MPL, pois 

Wooldridge (2011) afirma que a regressão com a variável dependente (y) sendo binária 

deve expressar que as mudanças de y são decorrentes das mudanças nas unidades de x.  

Nesse caso, o y varia conforme o acontecimento ou não do evento em questão.  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢                                                                                          (1) 

Considerando 𝐸(𝑢) > 0, para medir os efeitos da variação de y em decorrência do 

evento estudado, usa-se a o valor esperado de y na regressão, expresso por (2): 

𝐸(𝑦|𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘                                                                                        (2) 

em que, x representa as variáveis explicativas do modelo. Wooldridge (2011) aponta que o 

ponto chave desse modelo é que, sabendo que a variável y assume os valores zero e um, a 

probabilidade de sucesso será a mesma que o valor esperado de y.  Sendo assim, assumindo 

que : 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘                                                                                (3) 

Contudo, a simplicidade do modelo pode levar a problemas de estimação, como a 

ausência de normalidade e variância heterocedástica dos termos de erro. Mesmo que alguns 

dos problemas possam ser contornados, o modelo ainda apresenta uma falha fundamental 

quanto ao seu pressuposto de que a probabilidade de ocorrência de algum evento aumente 

linearmente com o nível do regressor.  



22 

 

Os modelos logit e probit têm em comum o fato de a variável dependente ser uma 

variável qualitativa com duas categorias. Sendo assim, as funções de logit e probit são 

dadas, respectivamente, pelos inversos das distribuições acumuladas logística e normal.  

Partindo da equação (3), buscando evitar os problemas de estimação do MPL, a 

equação pode ser escrita da seguinte maneira: 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) =
1

1−𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑥𝑖)                                                                                                 (4) 

Simplificando a equação (4), tem-se: 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) =
1

1−𝑒−(𝑍𝑖)                                                                                                          (5) 

Segundo as formulações de Wooldridge (2011), 𝑍 seria uma função que assume 

valores entre zero e um, para todos os números reais. A estimação do modelo logit ocorre a 

partir do logaritmo da razão de chances, dado por: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖                                                                                                (6)                                       

O modelo Probit, de acordo com Wooldridge (2011), adota a hipótese da 

normalidade. Em que sua função segue a distribuição acumulada normal padrão, expressa 

por meio da seguinte integral: 

𝐹(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖) = ∫
1

√2𝜋
𝑒−

𝛽0+𝛽1𝑥𝑖
2 𝑑𝑣

𝛽0+𝛽1𝑥𝑖

−∞
                                                                         (7) 

Por não serem lineares, tanto Gujarati (2011) quanto Wooldridge (2011) afirmam 

que os modelos devem ser estimados a partir do método da Máxima Verossimilhança 

(MV). Assim, os estimadores serão eficientes (variância mínima), consistentes e 

normalmente distribuídos para grandes amostras.  Ao comparar os dois modelos, o logit 

tem representação e desenvolvimento matemático mais simples, o que faz com que sua 

utilização seja mais frequente. De qualquer modo, não há muitas especificações de qual dos 

dois modelos é melhor.  

Tendo-se uma amostra aleatória de observações, é possível estimar os mesmos 

dados pelos três modelos. Contudo, para este trabalho, o modelo Logit, mais 

especificamente o Logit Multinomial, foi selecionado, visto que o MPL é mais suscetível a 

problemas de estimação. 
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3.1.1. MODELO LOGIT E LOGIT MULTINOMIAL 

 

A regressão logística é um modelo de estimação cujo objetivo é mensurar a 

relação “logística” entre uma variável resposta dicotômica e uma série de variáveis 

explicativas, dado um conjunto de observações. Segundo Arango (2001), esta regressão é 

uma ferramenta estatística utilizada em situações em que busca dizer a presença ou não de 

certa característica, com base em valores obtidos por meio de um conjunto de variáveis.  

Quando a variável dependente assume apenas duas possibilidades, é utilizado o 

modelo logit binomial, o qual é capaz de gerar resposta para a ocorrência de um 

determinado atributo.  

Gujarati (2011) define a função logística da seguinte maneira: 

𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌 = 1|𝑋𝑖) =
1

1+𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖)                                                                                       (8) 

podendo ser reescrita da seguinte forma: 

𝑃𝑖 =
1

1+𝑒−𝑍𝑖
=

𝑒𝑧

1+𝑒𝑧                                                                                                                (9) 

em que:  

𝑍𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖                                                                                                                  (10) 

Sabendo que P representa a probabilidade do evento estudado ocorrer, a ausência 

do evento é dada por: 

1 − 𝑃𝑖 =
1

1+𝑒𝑍𝑖
                                                                                                                     (11) 

Sendo: 

𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
=  

1+𝑒𝑍𝑖

1+𝑒𝑍𝑖
=  𝑒𝑍𝑖                                                                                                            (12) 

em que 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 representa a razão de chances de o evento acontecer. 

Visando evitar o problema de restrição de que os valores da probabilidade estejam 

dentro do intervalo 0 e 1,  é necessário aplicar o logartimo em ambos os lados: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) =  𝑍𝑖                                                                                                            (13) 

Essa transformação é denominada de transformação logit. O logaritmo da razão de 

chances é representado por 𝐿. 
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Na regressão logit, o termo de erro pode assumir apenas dois valores, sendo assim, 

o pressuposto, utilizado em regressões lineares, de que o erro segue distribuição normal 

com média zero e variância constante não acontece. O termo de erro (𝜀) na regressão logit 

é expresso por: 

𝑌 = 1 → 𝜀𝑖 =  1 − 𝑍𝑖 

𝑌 =  0 → 𝜀𝑖 = −𝑍𝑖 

Assim, o termo de erro apresenta distribuição com média zero e variância 𝑍𝑖[1 −

𝑍𝑖], o que significa que a distribuição da variável dependente é uma distribuição de 

Bernoulli
7
 com parâmetro 𝑍𝑖. Dessa forma, segundo Gujarati (2011) e Wooldridge (2011), 

para estimar os parâmetros 𝛽1 e 𝛽2 deve-se recorrer ao método da Máxima 

Verossimilhança. 

O modelo Logit Multinomial (MNL) é empregado quando a variável dependente 

assume mais de duas possibilidades. Conforme Greene (2008), este modelo pode ser 

expresso da seguinte maneira: 
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      j=1,2,...,J.                                                         (14) 

em que Prob  jYi   é a probabilidade da i-ésima observação pertencer a uma determinada 

categoria  j; Xi
’
 é um vetor linha das variáveis explicativas para a i-ésima observação; e βj 

representa o vetor coluna dos parâmetros a serem estimados da j-ésima categoria. 

Greene (2008) afirma que as equações estimadas geram um conjunto de 

probabilidades para as J + 1 categorias, o que produz uma indeterminação no modelo. 

Assim, a soma das probabilidades é igual à unidade, de modo que uma delas pode ser 

obtida por diferença. A estrutura geral do modelo com base na análise de probabilidades é a 

seguinte: 
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     j=1,2,3,....,J;  para   β0 = 0                           (15) 

                                                
7 A distribuição de Bernoulli faz parte do conjunto de distribuições de probabilidade teóricas para variáveis 

aleatórias discretas. Tem como propriedade o pressuposto que apenas dois resultados são possíveis para 

descrever uma variável aleatória: sucesso (x = 1) e o fracasso (x = 0). Nesse modelo, a somatória entre p 

(probabilidade de sucesso) e q sempre será igual à 1.  
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 É possível reescrever a equação (15) nos temos do log da razão de chances (log-

odds ratios), em que os betas indicam como as variáveis explicativas afetam o logaritmo da 

razão de chances para cada categoria: 

   ;ln ''
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ij
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  se k = 0                                                              (16) 

 Assim como no modelo Logit Binomial, a equação (16) também pode ser estimada 

pelo método da Máxima Verossimilhança e os efeitos marginais das variáveis 

independentes sobre as probabilidades podem ser calculados a partir da diferenciação, 

assumindo a seguinte forma: 
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em que: 

.
0
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k

kkP                                                                                                      (18) 

Cabe ressaltar que, de acordo com Greene (2008), os sinais dos coeficientes 

estimados e dos efeitos marginais podem ser diferentes. 

 

3.2. MODELO EMPÍRICO 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o estudo foi realizado com base nos dados da 

PNAD de 2014, pois apresenta o suplemento de Mobilidade Sócio-ocupacional, o qual 

pesquisou os indivíduos de 16 anos ou mais.  

Para analisar a mobilidade intergeracional, é preciso ter informações sobre o 

pai/mãe do indivíduo. A amostra é formada pelos indivíduos que foram submetidos a este 

suplemento da PNAD, pois possibilita saber qual é a ocupação do entrevistado, bem como 

qual era a ocupação de seus pais, fazendo com que a análise intergeracional seja viável. 

Após ter a amostra formada, para mensurar o que leva à mobilidade social em cada 

ano, a fim de encontrar o que impacta no movimento entre os estratos sociais, a regressão a 

seguir será aplicada: 

𝑙𝑛 (
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖𝑘
) =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑠𝑐𝑖 + 𝛽2𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖 + 𝛽3𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 +  𝛽4𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖 + 𝛽5𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖 + 𝛽6𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑖 +

𝛽7𝐼𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎𝑖 + 𝛽8𝑀é𝑑𝑖𝑎 + 𝛽9𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 + 𝜀𝑖𝑡                                                                     (19)                                                                                                      
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A Equação 19 é denominada de Regressão de Mobilidade. A variável dependente 

foi construída a partir dos dados sobre a ocupação do entrevistado e dos seus pais quando o 

entrevistado tinha 15 anos. Se a ocupação dos pais fosse mais alta dentro da estratificação 

social, o entrevistado (filho) teve mobilidade social descendente, caso contrário, a 

mobilidade seria ascendente. Também foram considerados os casos em que a ocupação de 

pais e filhos era a mesma, marcando a imobilidade.  Sendo assim, esta variável é qualitativa 

e assume três categorias: mobilidade descendente (j=0), imobilidade (j=1) e ascendente 

(j=2).  

A escolaridade (𝐸𝑠𝑐), dada pelos anos de estudo, foi considerada como variável 

capaz de explicar o comportamento da mobilidade, assim como o rendimento (𝑅𝑒𝑛𝑑), e a 

variável binária correspondente ao sexo (𝑆𝑒𝑥𝑜), que assume 0 para mulher e 1 para 

homem. As variáveis binárias 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎, 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎, 𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎 e 𝐼𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎 para indicar a cor do 

indivíduo, sendo a cor Amarela a categoria de referência. Tem-se as variáveis binárias de 

ocupação de origem (𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑒 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎), que correspondem a ocupação do pai/mãe, 

combinando os estratos C e D para formar a classe média e os estratos E e F, a classe baixa. 

Além disso, há o termo de erro (𝜀𝑖𝑡).  

A variável escolaridade foi considerada no modelo para mensurar a relevância da 

educação para a mobilidade, em que, quanto mais anos de estudos, mais chances o 

indivíduo apresenta de ascender de classe. Da mesma forma, para a variável rendimento, 

considera-se que, maiores ganhos levam a maiores chances de mobilidade. As variáveis de 

ocupação de origem foram inseridas para mensurar o impacto da ocupação dos pais na 

mobilidade social dos seus filhos. 

Conforme Gujarati (2011), as variáveis dummies atuam como um instrumento de 

classificação de dados, pois dividem uma amostra em vários subgrupos, baseados nas 

qualidades ou atributos (gênero, estado civil, raça, religião etc.), e são incluídas em 

modelos de análise de regressão em que a variável dependente, além de ser influenciada por 

variáveis proporcionais (renda, por exemplo), também sofre influência de variáveis que são 

de natureza qualitativa.  Por esse motivo, as variáveis dummies para gênero e raça foram 

consideradas, em que a variável de gênero busca responder se existe diferença significativa 

da mobilidade de homens e mulheres, assumindo que os homens possuem mais 
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probabilidade de ascender de classe do que as mulheres, e as variáveis referentes à raça 

para analisar se a cor da pele influencia no processo de mobilidade. 

Como o Brasil apresenta grande diversidade social e regional, para deixar a análise 

mais completa, a regressão foi aplicada para cada região do país, observando as variações 

nos modelos estimados. 

 

3.3. TABELA DE MOBILIDADE SOCIAL 

 

Para completar o estudo, utilizou-se a tabela de mobilidade social a fim de 

verificar a movimentação em cada estrato. Esta tabela, de acordo com Pastore e Silva 

(2000), é uma classificação cruzada, em que os indivíduos são classificados com base na 

sua ocupação em dois períodos do tempo assim, o primeiro período seria a origem 

ocupacional e o segundo seria o destino ocupacional. Quando se trata da mobilidade 

intergeracional, a origem ocupacional é relativa à ocupação do pai/mãe, enquanto o destino 

trata da ocupação do filho no dado momento.  

A estrutura da tabela mostra que em seu eixo vertical encontram-se, em ordem 

decrescente, as ocupações do pai, já o eixo horizontal apresenta as ocupações do filho. Sua 

diagonal principal mostra os casos de imobilidade. Por ter sido ordenada de forma 

decrescente, os valores acima da diagonal mostram a mobilidade descendente, enquanto os 

valores abaixo apresentam a mobilidade ascendente. 

 

Tabela 1 – Tabela de Mobilidade Social 

Pai/Filho A B C D E F 

A AA AB AC AD AE AF 

B BA BB BC BD BE BF 

C CA CB CC CD CE CF 

D DA DB DC DD DE DF 

E EA EB EC ED EE EF 

F FA FB FC FD FE FF 

Fonte: Pastore e Silva (2000) adaptado. 

 

Na tabela 1, a primeira letra representa o estrato de origem, enquanto a segunda 

letra mostra o estrato de destino. Exemplificando, AC significa que a pessoa tinha a origem, 

a ocupação do pai ou da mãe, no estrato A, mas sua ocupação de destino pertence ao estrato 
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C, logo, teve mobilidade descendente. Enquanto FB significa que o indivíduo tinha a 

ocupação de origem no estrato F e sua ocupação de destino pertence ao estrato B, assim, 

teve mobilidade ascendente.  

 

3.4. FONTE DE DADOS 

 

Os dados utilizados para estudar a mobilidade foram obtidos por meio da Pesquisa 

Nacional de Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE do ano de 2014, se tratando de uma 

amostra complexa. 

O objetivo da PNAD é produzir informações básicas para os estudos sobre 

desenvolvimento socioeconômico do país, definida para atender diversas finalidades, além 

de abranger áreas como saúde, consumo alimentar e nutrição, condições de habitação e 

equipamentos domésticos, cultura e educação, e nível econômico do domicílio. Realizada 

anualmente, produz resultados para o Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e 

nove Regiões Metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre).  

Iniciada em 1967, apresentava periodicidade trimestral até 1971, quando passou a 

ser anual, com isso, os seus levantamentos eram realizados no último trimestre do ano. 

Após 49 anos sendo uma importante fonte para avaliação e formação de políticas voltadas 

para o desenvolvimento socioeconômico e analise da condição de vida no Brasil, a PNAD 

foi encerrada e substituída pela PNAD Contínua. 

A PNAD referente ao ano de 2014 apresenta o Suplemento de Mobilidade Sócio-

Ocupacional, que analisa os fatores que podem estar relacionados com o desempenho dos 

filhos dentro do mercado de trabalho. Sendo assim, o suplemento contém as informações 

necessárias para realizar uma pesquisa sobre mobilidade social, tanto pela ótica 

intrageracional quanto pela ótica intergeracional.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Os resultados são apresentados em duas partes para facilitar a análise. Na primeira 

é realizada a divisão dos estratos ocupacionais. Na segunda, é exposto o comportamento da 

mobilidade.  

 

4.1. DISTRIBUIÇÃO DOS ESTRATOS OCUPACIONAIS 

 

Para realizar a distribuição dos estratos, foram consideradas as informações sobre 

a ocupação das pessoas que responderam ao suplemento de Mobilidade Sócio-ocupacional, 

assim, aquele que não identificou sua ocupação foi desconsiderado, totalizando uma 

amostra de 36.949 indivíduos.  

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual das pessoas entrevistadas por estrato no Brasil e 

regiões. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

O estrato E, que representa os vendedores e prestadores de serviço do comércio e 

dos trabalhadores dos serviços, e o estrato D, dos trabalhadores da produção de bens e 

serviços e de reparo e manutenção, são os que predominam no Brasil e em todas as regiões. 

Já o estrato B, referente aos técnicos de nível médio, é o menor estrato.  

De acordo com a Teoria da Segmentação do Trabalho, o segmento secundário é 

composto por ocupações que apresentam menor grau de estabilidade, qualificação e baixa 
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condição de trabalho. Na economia atual, os empregos informais podem ser colocados 

dentro desse segmento, em que as ocupações informais podem ser classificadas como as de 

prestação de serviços, ao comércio nas ruas e pequenos negócios, além de trabalhadores d 

autônomos como pedreiros, eletricistas, encanadores. As ocupações representadas dentro 

dos estratos D e E apresentam essas características, sendo empregos com alta rotatividade e 

que podem entrar na informalidade.  

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2014), o grau 

de informalidade no Brasil apresentou trajetória decrescente desde 2002, porém, apresenta 

disparidades entre as regiões. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram os 

menores graus de informalidade, enquanto as regiões Nordeste e Norte possuem os graus 

mais elevados, 55% e 50,4%, respectivamente. Relacionando com o Gráfico 1, o Nordeste e 

o Norte apresentam a maior parcela da população dentro do estrato E, justamente o estrato 

que engloba ocupações tidas como informais.  

A Teoria do Capital Humano, que aponta que a educação eleva o capital humano 

do trabalhador, gerando mais qualificação e, logo, melhores empregos. De acordo com o 

IBGE (2015), a região Nordeste apresenta a menor média de anos de estudo, 

correspondente a 6,6 em 2013. Este fator pode explicar porque esta região concentra os 

maiores percentuais em ocupações que apresentam menor qualificação, pertencendo a 

estratos mais baixos. 

Outro fator que pode contribuir para a distribuição dos estratos é a pobreza. O 

IPEA (2010) aponta que, entre 1995 e 2008, 12,8 milhões de pessoas saíram da condição de 

pobreza absoluta
8
 e 13,1 milhões deixaram a situação de pobreza extrema

9
, 

consequentemente, elevaram sua condição social. O que foi visto também por Pochmann 

(2010) em seu estudo baseado na renda individual, em que a base da pirâmide social 

brasileira diminuiu entre 2005 e 2008, sendo assim, a classe intermediária, que já 

apresentava crescimento desde 1997, aumenta expressivamente depois de 2005.  

Com isso, apesar da crescente tendência à redução da desigualdade social, a 

estrutura social brasileira ainda reflete as consequências de anos de desigualdade, 

                                                
8 De acordo com o IPEA (2010), é considerada pobreza absoluta quando rendimento médio domiciliar per 

capita de até meio salário mínimo mensal. 
9 É considerado em condição de pobreza extrema aquele que possui rendimento médio domiciliar per capita 

de até um quarto de salário mínimo mensal, segundo o IPEA (2010). 
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principalmente na região Norte e Nordeste, que concentram mais pessoas dentro do pior 

estrato social em comparação às outras regiões, além de serem as duas regiões com o maior 

percentual de pobreza extrema e absoluta, de acordo com o IPEA (2010).  

 

4.2. COMPORTAMENTO DA MOBILIDADE INTERGERACIONAL 

 

Para a mobilidade entre pai e filho, a amostra contou apenas com os indivíduos 

que continham as informações sobre a sua ocupação e a ocupação de seu pai, totalizando 

25.212 pessoas. De acordo com o Gráfico 2, a maioria dos indivíduos apresentaram 

mobilidade social ascendente, tanto no Brasil como em cada região, o que indica que boa 

parte dos pais analisados conseguiram melhorar a condição social de seus filhos, 

proporcionando a eles um melhor patamar de destino.  

 

Gráfico 2 – Distribuição percentual da mobilidade social intergeracional entre pai – 

filho(a) no Brasil. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Dentre as regiões, a região Centro-Oeste possui o maior percentual de pessoas com 

mobilidade social ascendente. A região Sudeste é a terceira com maior movimento 

ascendente, contudo, apresenta a maior concentração de mobilidade descendente, 
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mostrando que sua movimentação é frequente nos dois sentidos. A permanência no mesmo 

estrato do pai é mais elevada na região Nordeste.  

Com a mobilidade social sendo estudada pelas ocupações, mais pessoas inseridas 

dentro do mercado de trabalho aumenta a mobilidade das ocupações, dessa forma, a 

mobilidade social pode estar relacionada com o nível de ocupação. Segundo informações 

do IBGE (2016), a população ocupada em 2014 apresenta maior nível na região Sul e 

Centro-Oeste, 66,4% e 65,6%, respectivamente, justamente as regiões com maiores níveis 

de mobilidade ascendente. Já a região com menor nível de ocupação foi a região Nordeste, 

59,0%, que também foi a com menor percentual de mobilidade ascendente. 

A amostra da mobilidade entre mãe e filho é menor do que entre pai e filho, 

contendo 18.681 pessoas, formada com base naqueles que apresentaram informações sobre 

a sua ocupação e a ocupação da mãe, excluindo quem não apresentou essas duas 

informações.  

 

Gráfico 3 – Distribuição percentual da mobilidade social intergeracional entre mãe – 

filho(a) no Brasil. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Antes de analisar a mobilidade social intergeracional pela ótica da mãe, é 

necessário compreender que a inserção feminina no mercado de trabalho aconteceu de 

forma tardia em relação à masculina. Em 2004, a taxa de desocupação feminina era de 
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11,5% enquanto a masculina era de 6,6%, de acordo com o IBGE (2014), dessa maneira, 

em grande parte dos lares, a mulher era desempregada. 

A mobilidade ascendente atinge mais de 50% da população no Brasil e nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além de ter os piores resultados de mobilidade ascendente, as 

regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores percentuais de imobilidade, 39,35% e 

40,43%, respectivamente, sendo então, as regiões com menos fluxo social. A região 

Centro-Oeste apresenta o maior percentual de mobilidade descendente e o menor 

percentual de imobilidade. 

Comparando com a mobilidade entre pai e filho, percebe-se que a porcentagem de 

pessoas que regrediram de classe em relação à mãe é menor em todas as regiões e a de 

mobilidade ascendente também alcança níveis maiores, contudo, importante ressaltar as 

condições do mercado de trabalho para as mulheres. Enquanto os homens já estão 

estabelecidos no mercado, as mulheres ainda travam a luta por espaço e representatividade. 

A Regressão de Mobilidade foi estimada para responder à seguinte pergunta: o que 

pode influenciar na mobilidade social? Para obter a influência direta de cada variável 

explicativa nas probabilidades de mobilidade social, foram calculados os efeitos marginais 

Os resultados apresentados na Tabela 2 são referentes a mobilidade entre pai e filho. 

 

Tabela 2 – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade social 

intergeracional entre pai – filho(a) no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1: (*) significativo ao nível de 1%, (**) significativo ao nível de 5%. 

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018.  

 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -1,341* -2,055* 3,396 * 

Renda -0,002* 0,003** 0,002* 

Sexo -4,835* 11,309* -6,474* 

Branca -2,760 2,691 0,069 

Preta -0,825 0,065 0,167 

Parda -1,509 3,175 -1,667 

Indígena -3,945 9,325 -5,380 

Média -16,967* -30,800* 47,768* 

Baixa -64,816* -22,227* 87,087* 
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De acordo com a Tabela 2, as variáveis relacionadas à raça não foram 

significativas estatisticamente para o modelo. 

Observa-se que a Escolaridade apresenta sinal positivo para a probabilidade de 

mobilidade ascendente e sinal negativo para as demais probabilidades. Assim, o aumento 

de um ano na escolaridade, mantendo as demais variáveis constantes, eleva a probabilidade 

de mobilidade social ascendente em aproximadamente 3,4 pontos percentuais (p.p.), além 

de reduzir a probabilidade de descender de classe em 1,341 p.p. e a de se manter na classe 

de origem em 2,055 p.p.  

A educação pode ser vista como bem individual que gera benefícios coletivos, 

auxiliando no desenvolvimento e na distribuição de renda. Isto pode ser justificado a partir 

da Teoria do Capital Humano, o investimento que o trabalhador realiza em sua educação é 

transformado em capital humano, pois, esse investimento o torna mais qualificado fazendo 

com que sua renda melhore e eleve suas chances de mobilidade social. Assim, a educação 

seria o caminho para os ganhos sociais, contudo, Ribeiro (2014) afirma que ainda não é 

suficiente para eliminar os efeitos que a classe de origem provoca na de destino.  

A cada aumento de um real na renda, aumenta em 0,002 p.p. as probabilidades de 

mobilidade ascendente e em 0,003 p.p. as probabilidades de imobilidade, e reduz em 0,002 

p.p as probabilidades de mobilidade descendente, ceteribus paribus. A renda é 

consequência da ocupação do indivíduo, logo, as rendas mais elevadas correspondem às 

ocupações mais altas, nesse sentindo, superar a condição social de origem somente pela 

renda é mais difícil porque supõe que o filho, partindo do patamar social do pai, alcança o 

mesmo nível de renda, que só aumentará caso consiga um estrato mais elevado para 

proporcionar maior renda. 

Mantendo as demais variáveis constantes, ser homem reduz em 4,83 p.p e em 6,47 

p.p as chances de mobilidade descendente e ascendente, respectivamente. Contudo, eleva 

em 11,31 p.p a probabilidade de se manter na classe de origem.  

Ao longo dos anos, a participação feminina no mercado de trabalho foi 

intensificada por conta da expansão econômica durante o processo de urbanização e 

industrialização, além do aumento da escolaridade. De acordo com Hoffmann e Leone 

(2004), entre 1981 e 2002, o perfil da mulher dentro do mercado de trabalho foi se 

modificando. No início, as mulheres inseridas no mercado eram pouco escolarizadas, 
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solteiras e muito novas, no decorrer do tempo e com o aumento da participação feminina, o 

perfil passa a ser de mulheres com mais de 25 anos e com níveis mais altos de escolaridade. 

Isso pode ter contribuído para o fato de que ser mulher leve a mais chances de mobilidade 

do que ser homem, pois as mulheres alcançaram mais acesso à educação e ao mercado de 

trabalho, enquanto os homens apresentavam uma estabilidade por já terem acesso a esses 

fatores.  

Os estratos E e F foram considerados como classe de origem baixa, sendo assim, 

os resultados da Tabela 2 mostram que ao ter esses estratos como origem, o indivíduo 

aumenta em 87,9 p.p de probabilidade de ascender de classe, reduz em 64,8 p.p a 

probabilidade de descender de classe e em 22,2 p.p  a de se manter na mesma classe que 

seu pai. Ter os estratos C e D como origem, representados na classe média, eleva a 

probabilidade de ascender socialmente em 47,8 p.p., reduz em 16,97 p.p e em 30,8 p.p. a 

probabilidade de descender de classe e se manter imóvel, respectivamente.  

Durante os anos de 2003 e 2010, teve-se a convergência, tanto econômica quanto 

política, de incentivos governamentais voltados para a base da pirâmide social brasileira e 

essa dinâmica pode explicar porque ter origem na classe baixa apresenta mais probabilidade 

de ascensão social do que na classe média.  

A mesma regressão foi aplicada para a mobilidade entre mãe e filho e os efeitos 

marginais são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade social 

intergeracional entre mãe – filho(a) no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1: (*) significativo ao nível de 1%. 

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018.  

 Descendente Neutra Ascendente 

Escolaridade -0,984* -1,831* 2,815* 

Renda -0,001* -0,001* 0,002* 

Sexo -1,645* 6,179* 4,534* 

Branca -1,426 8,753 10,789 

Preta -1,889 7,162 9,051 

Parda -1,438 6,951 8,389 

Indígena -1,686 1,565 -41,089 

Média -9,684* -35,259* 44,944* 

Baixa -35,998* -29,899* 65,897* 
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De acordo com a tabela, as variáveis referentes à raça não foram estatisticamente 

significativas.  

Assim como a análise pela ótica do pai, tem-se que a mobilidade ascendente foi 

impulsionada mais intensamente pela origem na classe baixa. Mantendo as demais 

variáveis constantes, a mãe pertencendo a classe baixa aumenta em 65,9 p.p. as 

probabilidades de ascensão social. Essa variável também é capaz de reduz em 36 p.p. e em 

29,9 p.p. as probabilidades de mobilidade descendente e imobilidade, respectivamente. 

A origem na classe média reduz em 9,68 p.p e em 35,26 p.p as probabilidades de 

mobilidade descendente e imobilidade, e aumenta em 44,94 p.p. a probabilidade de 

mobilidade ascendente, ceteribus paribus.  

Por mais que em ambas as óticas a origem, tanto na classe baixa quanto na média, 

cause grande influência na mobilidade, cabe considerar que para a situação mãe e filho, 

esse influência é menor comparado com a situação pai e filho. De acordo com o IPEA 

(2011), em 2009, a taxa de participação
10

 das mulheres no mercado de trabalho 

correspondia a 58,9% contra 81,6% dos homens. Dessa maneira, o resultado sobre a origem 

observado pode ter sido influenciado pela disparidade da participação do mercado, visto 

que mesmo que venha aumentando constantemente a participação das mulheres, ainda não 

se igualou com a dos homens.  

O aumento dos anos de estudo eleva em 2,82 p.p. e reduz em 1,83 p.p. e em 0,98 

p.p. as probabilidades de imobilidade e mobilidade descendente, ceteribus paribus.  

Mantendo tudo mais constante, o aumento de um real na renda, eleva a probabilidade de 

mobilidade ascendente em 0,002 p.p., reduz a probabilidade de imobilidade e de 

mobilidade descendente em 0,001 p.p. 

A variável referente a sexo aponta que caso o indivíduo seja homem, a chance de 

mobilidade ascendente aumenta em 4,53 p.p. e a probabilidade de imobilidade em 6,18 p.p., 

enquanto a probabilidade de mobilidade descendente cai em 1,65 p.p., mantendo as demais 

variáveis constantes.  

As Tabelas 4 e 5 mostram os fluxos sociais. Sabendo que a diagonal representa 

aqueles indivíduos que permaneceram imóveis, num primeiro momento, pode-se observar 

                                                
10 O IPEA (11) afirma que taxa de participação é a quantidade de pessoas disponíveis para o mercado de 

trabalho. 
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que há uma concentração maior de pessoas próximas do seu estrato de origem em ambas as 

óticas. Esta tendência evidencia a característica da mobilidade brasileira ser de curta 

distância, apresentando mais fluxo entre os estratos mais próximos. Seguindo a mesma 

conclusão de Scalon (1999), que conclui que essa característica da mobilidade pode ser 

exposta quando a mobilidade é analisada por meio das ocupações.  

Pela ótica do pai, cabe destacar que apesar dos estratos considerados classe baixa 

apresentarem grande probabilidade de ascensão social, boa parte dos indivíduos que 

ascenderam, teve esse movimento justamente para os estratos próximos. Por exemplo, 

27,98% das pessoas cujo pai estava no estrato F ascenderam para o estrato E, enquanto 

apenas 7,75% ascenderam para o estrato A. Agora, para o estrato E, mesmo que 16,24% 

dos indivíduos conseguiram ascender para o estrato A, a maioria moveu-se para o estrato D.  

 

Tabela 4 – Tabela de Mobilidade Social Pai – Filho(a) no Brasil – 2014. 

Pai/Filho A B C D E F 

A 50,60% 12,60% 11,25% 8,12% 15,64% 1,79% 

B 32,98% 16,23% 13,49% 14,65% 20,23% 2,42% 

C 34,02% 13,28% 15,49% 16,74% 19,50% 0,97% 

D 14,01% 8,47% 12,79% 31,09% 30,64% 3,00% 

E 16,24% 9,10% 12,88% 21,65% 37,48% 2,64% 

F 7,75% 3,49% 4,20% 23,22% 27,98% 33,36% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

O mesmo acontece para a mobilidade entre mãe e filho, em que 26,65% das 

pessoas do estrato F ascenderam para o estrato E e 22,16% para o estrato D, enquanto 

6,34% ascenderam para o estrato A. O que vai de acordo com o padrão de mobilidade visto 

por Pastore e Valle Silva (2000) no final do século XX, o qual Brasil apresentou intensa 

mobilidade social, porém, a maior parte da mobilidade ascendente estava concentrada na 

base da pirâmide.  

 

Tabela 5 – Tabela de Mobilidade Social Mãe – Filho(a) no Brasil – 2014. 

Pai/Filho A B C D E F 

A 48,16% 13,02% 12,71% 8,71% 15,29% 2,12% 
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B 31,94% 14,09% 16,08% 13,57% 19,83% 4,49% 

C 31,56% 14,66% 20,53% 11,87% 20,25% 1,12% 

D 18,76% 8,76% 10,71% 25,80% 29,82% 6,15% 

E 12,10% 7,33% 13,03% 25,08% 38,52% 3,93% 

F 6,34% 3,36% 3,50% 22,16% 26,65% 37,99% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Na ótica da mãe, a porcentagem de imobilidade no estrato A é menor do que na 

ótica do pai, em compensação a imobilidade dos estratos E e F é maior. Por um lado, essa 

menor taxa de imobilidade aponta que a estrutura social para o estrato A apresenta mais 

fluidez, existindo mais troca de posição, contudo, o aumento da probabilidade nos estratos 

E e F é preocupante por mostrar que as condições ruins de emprego e educação, por 

exemplo, acabam sendo reforçadas. 

Em ambas as tabelas, as maiores taxas de ascensão para o estrato A, pertencem a 

pessoas que tinham como origem os estratos B e C, assim, a porcentagem de pessoas que 

tiveram ascensão social para os estratos mais altos reduz à medida que o estrato de origem é 

mais baixo, ou seja, mais distante, isso é mais evidente ainda para os resultados referentes à 

mãe. Além disso, o estrato com maior porcentagem de imobilidade foi o estrato A.  

Essa situação foi vista no estudo de Ribeiro (2014), com os dados das PNADs de 

1973, 1982, 1988 e 1996 e da Pesquisa Dimensões Sociais da Desigualdade (PDSD) de 

2008, que quanto mais elevada a classe de origem, mais chances o indivíduo têm de 

ascender de classe ou permanecer na mesma. Isto indica que a mobilidade intergeracional 

enfrenta fortes barreiras que persistem por meio dos efeitos das classes de origem. 

Essa tendência é explicada pela tese de Fechamento Social, marcando o fato de 

que a transição dos estratos está encadeada com a distância entre eles, em que as chances de 

mobilidade para os estratos de elite, mesmo existentes, reduzem com o aumento da 

distância entre as classes, fazendo com que as classes mais altas reproduzam a sua condição 

para seus filhos. 

As regiões também foram analisadas pelas duas óticas e as tabelas com os 

resultados se encontram no apêndice. Em termos de efeitos marginais, todas as regiões 

seguiram o mesmo padrão do Brasil. Porém, para a mobilidade entre mãe e filho, a região 
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Sul apresentou que o aumento de um ano na escolaridade aumenta em 0,658 p.p. a 

probabilidade de mobilidade descendente, ceteribus paribus, fato que contraria a literatura.  

A amostra da região Sudeste para mobilidade pai e filho é a maior amostra entre 

todas as regiões, contendo 7.655 indivíduos. Já para a mobilidade mãe e filho, a amostra 

reduziu para 1.477 pessoas, o que dificulta a comparação entre as duas abordagens.  

Sobre a mobilidade pai e filho da região Sudeste, a mobilidade ascendente foi 

impulsionada, principalmente, pela posição de origem do pai na classe baixa, em que 

aumenta em quase 92 p.p. a probabilidade de ascensão, ceteribus paribus. Apesar da grande 

influência dos estratos baixos para a ascensão social, com a origem no estrato F, a 

mobilidade ascendente foi concentrada nos estratos D e E. Já com origem no estrato E, a 

mobilidade ascendente ficou concentrada no estrato D e no estrato A, sendo o terceiro 

maior com ascensão pra este estrato.   

Comparando com o Brasil, nas duas óticas, a região Norte apresentou menores 

níveis de mobilidade ascendente para o estrato A, até mesmo quando a origem estava em 

estratos mais próximos. No entanto, o padrão dos movimentos continua o mesmo, tendo o 

maior fluxo de mobilidade concentrado nos estratos mais próximos e a mobilidade para o 

estrato A perdendo intensidade à medida que a distância aumenta. 

Pela mobilidade pai e filho, essa região teve a maior porcentagem de pessoas que 

reduziram do estrato A para o F, alcançando 5,44%, além da imobilidade dos estratos E e F 

superarem a do Brasil. Para a ótica mãe e filho, essa região também apresenta um 

percentual de imobilidade bastante alto, em que 43% das pessoas permaneceram no estrato 

F e 42,81% no estrato E, superando a porcentagem de indivíduos que continuaram no 

estrato A. Assim, a estrutura social pode ser considerada mais fluída na parte intermediária 

da pirâmide.  

Nas duas óticas, a região Nordeste é a que apresenta maior imobilidade. Os 

resultados de mobilidade apontam que essa imobilidade é maior nos estratos do extremo, 

principalmente nos estratos da base. Se somente uma alta imobilidade no estrato A mostra 

como a estrutura social é engessada, essa situação mais forte no estrato F evidencia a 

desigualdade de oportunidades nessa região, em que a transmissão da pobreza é quase 

certa.  Cabe destacar que na análise entre pai e filho, 20,78% das pessoas com origem no 
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estrato A descenderam para o estrato E, percentual bastante elevado comparado com outras 

regiões. 

 

5. CONDISDERAÇÕES FINAIS 

 

É necessário entender a importância da mobilidade social como indicador capaz de 

apontar as características da estrutura de classe de uma sociedade, revelando os padrões e a 

fluidez social, bem como as diferenças entre cada classe. A mobilidade social 

intergeracional trata do movimento social entre pai e filho e, neste trabalho, a mobilidade 

intergeracional foi abordada pela ótica do pai e da mãe. 

A composição dos estratos sociais retrata que o Brasil ainda é um país em que 

predominam as classes sociais mais baixas, diferentemente do discurso de que se trata 

agora de um país de classe média, por conta dos ganhos sociais conquistados após 1994.  

De fato, houve o aumento da classe média, causado pela ascensão social dos indivíduos que 

possuíam origem na classe baixa e esse movimento foi observado pelas duas óticas 

estudadas. 

As movimentações sociais se mostraram impulsionadas, principalmente, pela 

origem social, ainda mais evidente quando se trata da relação pai e filho. Dessa maneira, 

por mais que a educação seja fundamental para incrementar o capital humano e, por 

conseguinte, proporcionar melhores ganhos em termos de trabalho, os efeitos que a posição 

de origem gera ainda são superiores, solidificando as barreiras sociais. Assim, a estrutura 

social brasileira recai sobre a tese do Fechamento Social, fazendo com que os movimentos 

sejam de curta distância e que a reprodução dos estratos seja mais forte nos extremos.  

As mudanças sociais seguem o mesmo padrão em todas as regiões, com a classe 

de origem sendo o fator que mais afeta e o fluxo de mobilidade mais forte nos estratos 

menos distantes. Outro fator importante é entender que os maiores graus de imobilidade 

mostram a falta de fluidez social, e as regiões Norte e Nordeste apresentaram altas taxas de 

imobilidade, além de terem as piores taxas de mobilidade ascendente. Por mais que 

algumas regiões apresentem variações nos padrões observados, não é possível determinar o 

que as diferenciou por conta do tamanho da amostra, especialmente quando se trata da 

mobilidade mãe e filho, que contou com uma amostra menor.  
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As diferenças entre as óticas podem estar relacionadas com a estrutura do mercado 

de trabalho, por mais que a mobilidade ascendente intergeracional entre mãe e filho seja 

maior do que a existente entre pai e filho, fica o questionamento de que a condição de 

trabalho desfavorável às mulheres afeta essa taxa, visto que se a mulher no mercado de 

trabalho é um movimento recente, a mulher em ocupações mais altas é mais recente ainda, 

o que leva a crer que, em muitas famílias, os filhos partiram dos piores estratos, sendo 

difícil reduzir ainda mais. Nesse sentido, cabe também destacar que a imobilidade entre 

mãe e filho no estrato mais inferior apresenta porcentagens maiores em praticamente todas 

as regiões, ou seja, mesmo tendo mais mobilidade ascendente, a transmissão da pior 

condição social ainda é muito forte, evidenciando a dificuldade de romper as barreiras 

sociais.  

A estrutura social brasileira está baseada na desigualdade de oportunidade, em que 

os extremos apresentam mais facilidade em reproduzir os estratos de origem, fazendo com 

os movimentos sociais sejam mais intensos nos estratos intermediários. Com isso, estas 

barreiras sociais mantém a estrutura inalterada, garantindo aos estratos mais altos que seus 

filhos permaneçam no topo enquanto os estratos mais baixos experimentam somente a 

mobilidade social intergeracional ascendente de curta distância.  

Em praticamente todas as situações analisadas, a educação aumenta as 

probabilidades de mobilidade ascendente, sendo assim, mesmo que não seja capaz de 

superar as consequências da classe de origem, a educação, em longo prazo, pode causar o 

rompimento as barreiras sociais e melhorar as condições de vida.  
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ANEXO 

 

Ao adicionar o suplemento de mobilidade sócio-ocupacional dentro das 

investigações da PNAD, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) precisou 

definir uma estratificação social com base nas ocupações. Incialmente, adotou o critério de 

rendimento do trabalho, depois o da vulnerabilidade. A vulnerabilidade foi definida a partir 

do percentual de trabalhadores ocupados que possuem o rendimento menor do que 1 salário 

mínimo ou não apresentavam nenhum rendimento de trabalho, em que os estratos que 

apresentam o maior número de trabalhadores com rendimento menor que um salário 

mínimo ou sem rendimento são considerados os mais frágeis. Depois, o IBGE reuniu os 

grupamentos ocupacionais que possuíam características similares tanto em rendimento 

médio quanto em vulnerabilidade, o que permitiu a formação dos estratos ocupacionais 

presentes no quadro a seguir. 

 

Quadro 1A – Composição dos estratos ocupacionais – Brasil. 

Estratos ocupacionais Principais ocupações 

Estrato A  Dirigentes em geral; Profissionais das ciências e das artes 

Estrato B Técnicos de nível médio 

Estrato C Trabalhadores de serviços administrativos 

Estrado D Trabalhadores da produção de bens e serviços e reparação e 

manutenção 

Estrato E Vendedores e prestadores de serviço do comércio; 

Trabalhadores dos serviços 

Estrato F Trabalhadores agrícolas 

Fonte: IBGE (2016) 

Nota: Os grupamentos ocupacionais referentes a membros das forças armadas e auxiliares não é considerado. 
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APÊNDICE 

 

Tabela 1A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre pai – filho(a) na região Sul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1: (*) significativo ao nível de 1%., (***) significativo ao nível de 10%. 

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

Tabela 2A – Tabela de Mobilidade Social Pai – Filho(a) na região Sul. 

Pai/Filho A B C D E F 

A 50,66% 11,84% 12,06% 7,89% 16,23% 1,32% 

B 36,57% 14,81% 11,11% 17,13% 18,06% 2,31% 

C 34,33% 13,43% 14,18% 20,15% 17,16% 0,75% 

D 15,98% 9,18% 14,73% 32,50% 24,81% 2,80% 

E 18,07% 8,63% 12,85% 24,90% 33,33% 2,21% 

F 10,43% 4,38% 4,55% 28,30% 22,25% 30,08% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 3A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre pai – filho(a) na região Sudeste. 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -1,534* -2,029* 3,563* 

Renda -0,003* 0,000 0,002* 

Sexo -5,183* 11,643* -6,459* 

Branca -11,152 14,315 -3,164 

Preta -8,680 12,890 -4,210 

Parda -10,084 13,211 -3,127 

Indígena -23,639*** 3,526 20,113 

Média -19,495* -27,964* 47,436* 

Baixa -69,108* -17,759* 86,867* 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -2,009* -1,651* 3,660* 

Renda -0,002* 0,001* 0,002* 

Sexo -5,862* 11,310* -5,447* 

Branca 2,476 -1,272 -1,204 

Preta 4,405 -3,353 -1,052 

Parda 3,125 -0,560 -3,685 

Indígena -14,691 12,544 2,147 

Média -20,648* -28,236* 48,883* 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 
Nota 1:(*) significativo ao nível de 1%;  

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

Tabela 4A – Tabela de Mobilidade Social Pai – Filho(a) na região Sudeste. 

Pai/Filho A B C D E F 

A 55,66% 12,74% 10,14% 7,28% 13,00% 1,17% 

B 35,13% 17,41% 13,61% 14,56% 18,99% 0,32% 

C 36,64% 14,12% 15,27% 14,89% 18,70% 0,38% 

D 14,23% 9,08% 13,45% 30,44% 30,75% 2,05% 

E 16,68% 10,57% 12,58% 21,51% 36,55% 2,10% 

F 7,89% 3,51% 4,43% 25,91% 32,14% 26,13% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 5A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre pai – filho(a) na região Centro-Oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1: (*) significativo ao nível de 1%; (**) significativo ao nível de 5%; (***) significativo ao nível de 

10%. 

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

 

Tabela 6A – Tabela de Mobilidade Social Pai – Filho(a) na região Centro-Oeste. 

Pai/Filho A B C D E F 

A 44,62% 15,54% 15,14% 7,57% 15,54% 1,59% 

B 34,41% 11,83% 15,05% 11,83% 22,58% 4,30% 

C 39,08% 8,05% 19,54% 10,34% 20,69% 2,30% 

D 16,03% 8,41% 10,78% 27,46% 33,25% 4,07% 

Baixa -75,554* -16,413* 91,953* 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -0,923* -1,788* 2,711* 

Renda -0,002* 0,001* 0,001* 

Sexo -4,450* 13,787* -9,337* 

Branca -2,403 -18,222*** 20,625*** 

Preta 0,217 -25,902*** 25,685** 

Parda -1,885 -18,203*** 20,089*** 

Indígena -124,5 47,134 77,366 

Média -16,717* -25,570* 42,286* 

Baixa -62,290* -20,423* 82,713* 
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E 20,43% 8,23% 15,55% 17,68% 35,06% 3,05% 

F 8,96% 2,84% 5,60% 25,58% 33,25% 23,77% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 7A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre pai – filho(a) na região Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1:(*) significativo ao nível de 1%; (**) significativo ao nível de 5%; 
Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

Tabela 8A – Tabela de Mobilidade Social Pai – Filho(a) na região Norte 

Pai/Filho A B C D E F 

A 43,54% 12,93% 12,93% 10,88% 14,29% 5,44% 

B 26,88% 18,28% 9,68% 15,05% 21,51% 8,60% 

C 21,31% 19,67% 14,75% 26,23% 18,03% 0,00% 

D 12,37% 6,96% 10,31% 31,70% 32,86% 5,80% 

E 13,86% 7,73% 13,18% 22,50% 40,00% 2,73% 

F 6,87% 4,05% 4,05% 21,08% 26,89% 37,05% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 9A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre pai – filho(a) na região Nordeste. 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -0,864* -2,090* 2,955* 

Renda -0,002* -0,002* 0,003* 

Sexo -4,471* 11,578* -7,107* 

Branca -4,340 26,483 -22,142 

Preta -3,544 25,399 -21,854 

Parda -3,803 23,783 -19,981 

Indígena -0,854 42,043** -41,089 

Média -11,670* -32,797* 44,467* 

Baixa -50,50* -30,231* 80,731* 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -0,913* -2,253* 3,165* 

Renda -0,003* -0,001* 0,004* 

Sexo -3,584* 10,936* -7,352* 

Branca -72,974 281,166 -208,192 

Preta -71,778 278,631 -206,852 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1:(*) significativo ao nível de 1% 

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

Tabela 10A – Tabela de Mobilidade Social Pai – Filho(a) na região Nordeste. 

Pai/Filho A B C D E F 

A 47,01% 11,17% 9,35% 9,35% 20,78% 2,34% 

B 28,57% 16,88% 16,45% 13,42% 22,51% 2,16% 

C 31,84% 12,29% 15,08% 16,76% 22,35% 1,68% 

D 11,54% 7,42% 11,78% 32,16% 34,04% 3,06% 

E 14,29% 8,55% 12,15% 21,03% 40,61% 3,37% 

F 6,30% 2,95% 3,47% 19,11% 27,01% 41,16% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 11A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre mãe – filho(a) na região Sul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1: (*) significativo ao nível de 1%., (***) significativo ao nível de 10%. 

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

Tabela 12A – Tabela de Mobilidade Social Mãe – Filho(a) na região Sul. 

Mãe/Filho A B C D E F 

A 54,61% 12,92% 12,18% 8,49% 11,44% 0,37% 

B 36,56% 13,44% 16,67% 15,59% 13,98% 3,76% 

C 29,53% 12,08% 24,83% 12,75% 19,46% 1,34% 

Parda -72,207 280,907 -208,700 

Indígena -63,704 275,023 -211,319 

Média -13,666* -36,411* 50,077* 

Baixa -54,677* -31,266* 85,943* 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade 0,658* -2,152* 2,809* 

Renda -0,002* -0,000 0,003* 

Sexo 1,598*** -5,333* 3,735** 

Branca -0,317 -12,231 12,547 

Preta -0,501 -10,203 9,702 

Parda -0,252 -14,744 14,492 

Indígena -73,979 19,747 54,232 

Média -10,338* -33,362* 43,7* 

Baixa -33,949* -32,831* 66,78* 
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D 21,88% 11,65% 13,07% 28,13% 23,01% 2,27% 

E 14,82% 7,54% 14,65% 26,93% 32,35% 3,73% 

F 9,19% 4,19% 4,41% 26,61% 21,75% 33,86% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 13A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre mãe – filho(a) na região Sudeste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 
Nota 1:(*) significativo ao nível de 1%;  

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

Tabela 14A – Tabela de Mobilidade Social Mãe – Filho(a) na região Sudeste. 

Mãe/Filho A B C D E F 

A 51,52% 16,08% 11,19% 7,69% 12,82% 0,70% 

B 35,25% 17,99% 16,55% 11,51% 14,75% 3,96% 

C 34,90% 14,51% 18,82% 13,33% 18,04% 0,39% 

D 18,27% 9,04% 11,45% 21,69% 35,54% 4,02% 

E 12,02% 7,93% 14,44% 25,21% 37,69% 2,71% 

F 6,43% 4,20% 3,45% 25,12% 30,20% 30,60% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 15A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre mãe – filho(a) na região Centro-Oeste. 
 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -1,366* -1,548* 2,914* 

Renda -0,001* 0,003 0,002* 

Sexo 1,98* 9,317* 7,337* 

Branca -0,509 -1,609 2,118 

Preta -1,122 0,899 0,223 

Parda -0,598 0,97 -0,372 

Indígena -1,150 15,253 -14,103 

Média -9,420* -38,702* 48,122* 

Baixa -38,854* -29,813* 68,667* 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1: (*) significativo ao nível de 1%; (**) significativo ao nível de 5%; (***) significativo ao nível de 

10%. 
Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018.. 

 

Tabela 16A – Tabela de Mobilidade Social Mãe – Filho(a) na região Centro-Oeste. 

Mãe/Filho A B C D E F 

A 49,70% 8,38% 12,57% 7,19% 18,56% 3,59% 

B 25,51% 12,24% 23,47% 12,24% 25,51% 1,08% 

C 33,33% 17,86% 16,67% 9,52% 19,05% 3,57% 

D 22,81% 7,02% 11,11% 21,05% 29,82% 8,19% 

E 13,93% 5,92% 12,45% 23,80% 38,59% 5,30% 

F 8,36% 2,34% 5,02% 27,76% 33,95% 22,58% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 17A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre mãe – filho(a) na região Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1:(*) significativo ao nível de 1%; (**) significativo ao nível de 5%; 

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -1,401* -0,569** 1,970* 

Renda -0,001* -0,001** 0,001* 

Sexo 2,560** -7,613* 5,053** 

Branca 4,515 -26,044** 21,529 

Preta 5,551 -25,265*** 19,744 

Parda 4,597 -24,652*** 20,055 

Indígena 11,414 22,987 11,573 

Média -12,211* -42,083* 54,295* 

Baixa -40,684* -31,106* 71,789* 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -0,826* -2,094* 2,920* 

Renda -0,002* -0,002* 0,003* 

Sexo 1,032 -4,891** 3,859** 

Branca 54,618 -45,168 -9,449 

Preta 56,664 -47,587 -9,076 

Parda 54,231 -46,733 -7,498 

Indígena 43,095 -29,636 -13,459 

Média -9,545* -17,593* 27,138* 

Baixa -32,242* -17,222* 49,465* 
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Tabela 18A – Tabela de Mobilidade Social Mãe – Filho(a) na região Norte. 

Mãe/Filho A B C D E F 

A 34,78% 13,04% 16,67% 9,42% 20,29% 5,80% 

B 32,81% 10,94% 13,28% 14,06% 21,09% 7,81% 

C 26,98% 17,46% 15,87% 11,11% 25,40% 3,17% 

D 12,78% 7,22% 10,00% 32,22% 23,89% 13,89% 

E 11,25% 6,96% 11,25% 23,09% 42,81% 4,64% 

F 4,43% 3,61% 3,16% 20,87% 24,93% 43,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 

Tabela 19A – Efeitos marginais das variáveis sobre a probabilidade de mobilidade 

social intergeracional entre mãe – filho(a) na região Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014, estimados pelo software STATA 11. 

Nota 1:(*) significativo ao nível de 1%; (**) significativo ao nível de 5%; 

Nota 2: A variável Renda em reais e foi deflacionada de acordo com o IPCA 2018. 

 

Tabela 20A – Tabela de Mobilidade Social Mãe – Filho(a) na região Nordeste. 

Mãe/Filho A B C D E F 

A 42,22% 11,11% 13,70% 11,11% 18,52% 3,33% 

B 27,24% 12,69% 13,81% 14,55% 26,49% 5,22% 

C 29,09% 14,55% 23,03% 10,30% 23,03% 0,00% 

D 17,79% 7,57% 8,38% 27,61% 31,08% 7,57% 

E 9,72% 7,21% 10,97% 25,27% 42,01% 4,83% 

F 5,19% 2,61% 2,88% 17,59% 26,22% 45,50% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD 2014. 

 Descendente Imobilidade Ascendente 

Escolaridade -0,762* -1,780* 2,542* 

Renda -0,002* -0,004* 0,006* 

Sexo 1,889* -2,939** 1,051 

Branca -10,782 -10,568 21,35 

Preta -13,219 -9,138 22,358 

Parda -11,604 -8,139 19,744 

Indígena -4,113 -14,417 18,531 

Média -9,328 -35,856* 45,184* 

Baixa -34,007* -32,827* 66,834* 


