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RESUMO 

 

O artigo analisa o diferencial de rendimento entre trabalhadores rurais e urbanos. Para 

tanto, utilizou-se a decomposição de Blinder-Oaxaca (1973), considerando a correção 

de viés de seleção conforme o procedimento de Heckman (1979). Com base nos dados 

da PNAD de 2013, a metodologia é aplicada para o Brasil e suas regiões dando um 

panorama geral do estado da desigualdade brasileira e seus aspectos regionais. Os 

resultados apontam que trabalhadores rurais recebem pior remuneração que os 

trabalhadores urbanos no Brasil e em todas suas regiões, com exceção da região Centro-

Oeste. Do diferencial de rendimento entre os grupos, aproximadamente metade é 

explicada pelas características dos indivíduos, destacando-se principalmente a 

escolaridade; a outra parte do diferencial corresponde a fatores não explicados, 

associado à discriminação no mercado de trabalho. 
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ABSTRACT 

 

The paper analyzes income differences between the urban and the rural worker. We use 

the Blinder-Oaxaca decomposition (1973), considering the Heckman correction (1979) 

for selection bias. Based on PNAD 2013 data, the method applied for Brazil and your 

regions, give us a general insight about Brazilian inequalities and your regional aspects. 

The results shows that the rural worker is lower remunerated than the urban workers in 

Brazil, for almost every regions, with an exception for the Middle West region. The 

characteristic of individuals explain part of the outcome difference, standing out the 

educational status, another part respond to unexplained factors, associated to labor 

market discrimination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Historicamente, o Brasil tem apresentado um marcante padrão de desigualdade 

de renda, caracterizado com forte resistência à queda, conduzindo, assim, o tema a 

ampla discussão na literatura. Contudo, por englobar demais critérios, como políticas 

sociais de distribuição de renda, justiça social e desenvolvimento econômico, agrega-se 

maior complexidade ao debate.  

 A desigualdade de renda tem sido objeto de estudos empíricos desde o final dos 

anos 1960, após a publicação do Censo Demográfico de 1960 e, posteriormente, o 

Censo de 1970. Ao longo dos anos, tais estudos cresceram consideravelmente, 

principalmente em anos recentes com a divulgação de dados anuais referentes também a 

população rural brasileira.  

Hoffmann (2007) destaca que o grande aumento da desigualdade na distribuição 

de renda ocorrido de 1960 a 1970 foi menos intenso no setor primário do que no setor 

urbano; enquanto que nos anos entre 1970 e 1980 houve efeito inverso, com aumento da 

desigualdade para a população rural. Nos anos seguintes, registrou-se considerável 

estabilidade na desigualdade da distribuição de renda até os anos 90. Para o período de 

1992 a 2006, o autor aponta uma lenta diminuição dos diferenciais de rendimento entre 

a população rural e urbana, sobretudo após os anos 2000; no entanto, para o período 

analisado, 1992 a 2006, o rendimento domiciliar per capita dos residentes urbanos foi 

superior ao dobro da observada para os residentes rurais.  

Helfand, Rocha e Vinhais (2009), com base nos dados da PNAD de 1992, 1998 

e 2005, encontram que a pobreza rural teve queda de 16 pontos percentuais no período. 

Para os anos de 1998 a 2005, além da diminuição da desigualdade, a redução da pobreza 

rural foi explicada também pelo crescimento da renda, responsável por 43% do declínio. 

Hoffmann e Kageyama (2006), utilizando os dados da PNAD entre 1992 e 2004, com 

base na trajetória do índice de Gini e da renda domiciliar per capita, mostram um 

crescimento relativamente superior da renda e uma queda mais acentuada da 

desigualdade em áreas rurais do Brasil. No entanto, o diferencial de rendimento no 

Brasil entre áreas urbanas e rurais é persistente.   

A desigualdade de renda rural-urbana é verificada também em outros países, 

conduzindo estudos que analisam a estrutura de salários nos mais distintos âmbitos. 

Aplicando o método de decomposição de rendimentos entre trabalhadores urbanos e 

rurais, Ewing e Levernier (2000) encontram que, para os Estados Unidos, metade das 

diferenças de rendimento entre os grupos é explicada pelas caraterísticas, tais como cor, 

sexo e escolaridade. Bergolo e Carbajal (2010) também destacam, para o Uruguai em 

2008, as diferenças nas características como principal fator explicativo do diferencial de 

renda entre os grupos. Haisken-DeNew and Michaelsen (2011) mostram que, no 

México, a desigualdade de renda rural-urbana no setor formal e informal é determinada 

principalmente pela diferença de capital humano, tais como experiência, escolaridade e 

habilidades cognitivas. 

Dentre os fatores que contribuem para a desigualdade de renda entre 

trabalhadores rurais e urbanos, a literatura destaca que uma parcela significativa da 

desigualdade é explicada pela escolaridade. Para o caso brasileiro, o papel da educação 

como variável explicativa da desigualdade nas atividades não-agrícolas e no meio rural 

é ressaltada por Ney e Hoffmann (2009). 

O acesso ao sistema educacional, principalmente níveis de educação mais 

elevados, ainda é mais restrito a população pobre. Tal situação é agravada no meio 

rural, onde se verifica maior incidência da pobreza. Em áreas rurais o acesso à educação 

torna-se mais difícil por diversas situações como a entrada precoce dos indivíduos no 



mercado de trabalho, distância das propriedades rurais até as escolas e a limitação de 

transporte. Com isso, assim como nos demais setores econômicos, as famílias rurais 

pobres tendem a ter sua renda influenciada devido à baixa qualificação (NEY; 

HOFFMANN, 2009). Gollin et al. (2014), considerando 151 países, mostram que a 

escolaridade média no setor agrícola é inferior em relação a setores não agrícolas; em 

termos de comparação entre países, o estudo classifica o Brasil no grupo com maior 

lacuna entre os dois setores.    

Nesse sentido, o presente estudo contribui com a literatura ao analisar o 

diferencial de rendimento entre trabalhadores rurais e urbanos, buscando estabelecer os 

principais fatores que contribuem para tal diferença. Para tanto, são explorando os dados 

para o Brasil e suas regiões para o ano de 2013 com base nas informações da Pesquisa 

Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

O artigo encontra-se estruturado em mais três seções além desta introdução. A 

segunda seção apresenta a metodologia adotada para a decomposição salarial, o 

procedimento para correção de viés de seleção e a descrição dos dados. A terceira seção 

é composta dos resultados e discussões. Por fim, a quarta seção se destina as 

considerações finais.   

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo aborda as diferenças salariais entre trabalhadores rurais e urbanos no 

Brasil e suas regiões. Para tanto, a metodologia utilizada consiste na decomposição de 

Blinder-Oaxaca, considerando a correção de viés de seleção conforme procedimento de 

Heckman. Como base de dados é utilizada PNAD do IBGE, para o ano de 2013.  

 

2.1 Procedimento de Heckman 

 

 Para obter os diferenciais dos salários são estimadas equações salariais. 

Contudo, é comum nesses casos a existência de viés de seleção amostral, uma vez que 

apenas indivíduos ocupados são analisados, podendo levar a uma amostra não aleatória, 

visto que se exclui os desempregados e inativos da equação. Para contornar esse 

problema, utiliza-se o procedimento de Heckman (1979). 

O procedimento de Heckman (1979) em dois estágios é formado por duas 

equações
3
. Inicialmente estima-se uma equação que descreve a participação no mercado 

de trabalho de indivíduos com renda positiva e nula (equação de seleção). Tal equação 

refere-se à probabilidade de um trabalhador participar ou não do mercado de trabalho, 

levando em conta um conjunto de características. Segue a equação de participação 

estimada usando um modelo probit 

 

                                                                  =                                                            (1) 

 

em que    refere-se a participação no mercado de trabalho e     representa um conjunto 

de variáveis explicativas para o trabalhador i. O parâmetro    mensura o efeito de uma 

mudança em     na variável   . Como    não é observado, utiliza-se uma variável 

dummy, sendo que   assume 1 para indivíduos inseridos no mercado de trabalho e 0 

caso contrário.  

                                                           
3
 Para mais informações ver Loureiro, Carneiro e Sachsida (2004) 



 

                                                    = 1 se     > 0 (2) 

                                                    = 0 se     ≤ 0 

 

Em seguida estima-se uma equação do tipo minceriana considerando somente 

indivíduos com rendimento positivo. A equação de salários é definida como 

 

                                                                                                                (3) 

 

em que    é o logaritmo do salário do indivíduo,    é o vetor de características pessoais, 

  é um conjunto de parâmetros e    é o vetor de erros. Assim, o viés de seleção amostral 

é apresentado como segue 

 

         E[          ] =      E[     > -    ] (4) 

 

Assumindo que   e   ~N(0,   ): 

 

                                    
           

  
          onde                                 (5) 

 

Logo,  
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       (6) 

 

Sendo que  (.) é a função densidade de probabilidade e  (.) a função distributiva 

cumulativa. Conforme Heckman (1974), se a equação de salários é estimada usando 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), o parâmetro   será viesado. Contudo, se a 

equação de salários considerar a função   como uma variável explicativa adicional, 

então os estimadores serão consistente. A função   é denominada razão inversa de 

Mills, em que  (.) = 
         

         
.  

 

2.2 Decomposição de Blinder-Oaxaca 

 

 A decomposição de Blinder-Oaxaca, originada de Oaxaca (1973) e Blinder 

(1973), consiste em encontrar quais fatores são determinantes no diferencial salarial no 

mercado de trabalho entre grupos. A decomposição separa a desigualdade de renda em 

uma parte referente às características dos indivíduos, como escolaridade e experiência, e 

uma segunda parte correspondente à parte não explicada, atribuída pela literatura a 

discriminação.  

 Para a decomposição do diferencial salarial entre trabalhadores rurais e urbanos, 

é estimado uma equação minceriana (MINCER, 1974) acrescentada de demais variáveis 

explicativas. A seguinte equação é exposta na forma matricial, 

 

                    ln wj = Xj´βj + j                   
 
 (7) 

 
em que a variável dependente w representa a renda divida pelas horas de trabalho, X o 

vetor de variáveis explicativas e a constante, β é a inclinação dos parâmetros e o 



intercepto e   é o termo aleatório. j=A,B representa o salários dos trabalhadores dos 

grupos A e B, nesse caso, os grupos correspondem aos indivíduo residentes em áreas 

urbanas e áreas rurais. 

Após definir a equação salarial (1), pode-se chegar à medida da desigualdade 

salarial existente entre os grupos, aplicando a equação para A e B, 

 

                                               ln wA = XA´βA + A                                                                        (8) 

                                                           ln wB = XB´βB + B                                                                   (9) 
 
Conforme Jann (2008), a diferença no logaritmo do salário, é a diferença do 

valor esperado do logaritmo do salário entre o grupos A, E(ln wA), e o grupo B, E(ln 

wB).  

 

                                         E(ln wA) - E(ln wB) = E(XA)’βA − E(XB)’βB (10) 

 

Sendo que, por suposição, E(βj) = βj e E(j) = 0, temos,  E(ln wj) = E(Xj´βj + j) = 

E(Xj´βj) + E(j) = E(Xj)´βj.  

A diferença total entre os grupos dividido em duas partes (two-fold 

decomposition) é resultante do conceito de que existe algum vetor de coeficientes não 

discriminatórios que deve ser utilizado para determinar a contribuição de diferenças nos 

preditores. Seja β
*
 um vetor de coeficientes não discriminatórios. Com isso, o 

diferencial de salários pode ser escrito da seguinte forma 

 

         E(ln wA) - E(ln wB) =  [E(XA) - E(XB)]’β
*

 + E(XA)’(βA – β
*
) + E(XB)’(β

*
 - βB)      (11) 

 

                                      Característica                     Coeficiente          

 
O primeiro componente, efeito dotação, representa a parte explicada pelas 

diferenças entre os grupos nos preditores, ou seja, corresponde a parte da diferença na 

remuneração devido às características de cada grupo. Assim, o indivíduo é mais bem 

remunerado conforme suas características produtivas, tais como escolaridade e 

experiência.  

O segundo componente refere-se à parte não explicada, devida aos coeficientes. 

Essa parte representa a valorização diferente de um mesmo atributo e, portanto, é 

denominada na literatura como o termo de discriminação. Contudo, cabe destacar que a 

última parte também captura todos os efeitos potenciais de diferenças em variáveis não 

observadas.  

 

2.3 Descrição dos Dados 

 

O vetor explicativo X, equação 7, comtempla as seguintes variáveis: logaritmo 

do rendimento mensal familiar per capita (lnrendimentof), escolaridade, experiência, 

experiência
2
, indivíduo com carteira assinada (carta), sexo, casado, cor e número de 

membros familiares. As definições de todas as variáveis que compõe o modelo se 

encontram na Tabela 1.  

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Definição das Variáveis Utilizadas 

Lnrendimentof logaritmo do rendimento mensal familiar per capita 

Escolaridade de 0 a 15 anos de estudo, onde 15 refere-se a 15 ou mais anos de estudo  

Experiência idade do indivíduo menos a idade que começou a trabalhar 

Carta 
variável binária que assume 1 para os trabalhadores que possuem carteira assinada e 

0, caso contrário 

Sexo variável binária que assume 1 para as mulheres e 0, se homem 

Casado variável binária que assume 1 para indivíduos casados e 0, caso contrário 

Cor quatro variáveis binárias para distinguir entre branca (base), preta, amarela e parda. 

Nmebrosfam número de membros da família 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 

Para se evitar um possível viés de seleção é considerado o procedimento de 

Heckman (1979). Assim, as variáveis explicativas incluídas na equação de seleção, 

equação 1, são: escolaridade, casado, número de membros familiares e mulher com filho(s) 

menor(es) de 14 anos de idade. A variável dependente é indivíduo trabalhou na semana de 

referência.  
Para a seleção da amostra se empregou os seguintes filtros: i) famílias com 

rendimento mensal per capita de até R$ 50 mil e; ii) se o indivíduo declarou residir na 

área rural, considerou-se apenas indivíduos que indicaram o trabalho agrícola como 

trabalho principal da semana de referência. O objetivo do último filtro é excluir da 

amostra indivíduos que estejam inseridos no mercado de trabalho na área urbana dos 

municípios, mas que residem na área rural. Ademais, em todas as estimativas 

apresentadas são considerados os pesos de amostragem e estratificação, devido ao plano 

de amostra complexa da PNAD. 

 Tendo em vista o objetivo do trabalho, analisar o diferencial salarial entre 

trabalhadores urbanos e rurais, optou-se por utilizar o rendimento mensal familiar, uma 

vez que em propriedades rurais familiares a renda da família provém da atividade 

agrícola, de modo que todos os membros da família estão inseridos na mesma atividade. 

 A descrição das variáveis selecionadas é apresentada na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 - Descrição das Variáveis Utilizadas 

Variável Obs. Média DP Min. Max. 

Rendimento Mensal Familiar per 

capita  
314.374 968.527 1461.959 0.25 50.000 

Escolaridade 313.611 6.693 4.877 0 15 

Experiência 149.819 21.728 14.219 0 86 

Número de Membros Familiares 314.374 3.614 1.508 1 15 

Sexo 314.374 0.529 0. 499 0 1 

Branca (base) 314.374 0.435 0.495 0 1 

Preta 314.374 0.083 0.276 0 1 

Parda 314.374 0.476 0.499 0 1 

Amarela 314.374 0.004 0.063 0 1 

Casado 281.870 0.809 0.392 0 1 

Carta 314.374 0.244 0.430 0 1 

Nordeste (base) 314.374 0.280 0.449 0 1 

Norte  314.374 0.157 0.364 0 1 

Centro-Oeste 314.374 0.106 0.308 0 1 

Sudeste 314.374 0.295 0.456 0 1 

Sul 314.374 0.159 0.366 0 1 

Urbana 314.374 0.109 0.312 0 1 

Rural 314.374 0.890 0.312 0 1 

Trabalhou na semana de ref. 266.181 0.514 0.499 0 1 

Mulher com filho(s) < 14 anos 314.374 0.068 0.253 0 1 
Fonte: PNAD 2013. Elaboração própria. 

 

 A amostra é composta por 88,7% residentes na área urbana e por 11,3% 

residentes na área rural. Dentre as características individuais, a escolaridade média entre 

a população rural e urbana se destaca. Dos residentes rurais, 59% possuem até as séries 

iniciais do ensino fundamental (até 4 anos) e apenas 4% nível superior completo, 

enquanto para residentes urbanos 86% indicaram ensino médio completo (Gráfico 1).  

 

 
 

 



 
Gráfico 1 – Proporção de Indivíduos por Grau de Escolaridade entre Residentes Rurais 

e Urbanos 
Fonte: PNAD 2013. Elaboração própria. 

 

 No Brasil, a escolaridade média dos indivíduos que indicaram domicílio rural é 

de 7 anos de estudos e de 4.3 anos de estudos para indivíduos que reportaram domicílios 

urbano. As regiões brasileiras com maiores médias de escolaridade são a região Sudeste 

e a região Sul, tanto para áreas urbanas como rurais. Por outro lado, as regiões com 

menores médias de educação são as regiões Norte e Nordeste (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Escolaridade Média dos Residentes Rurais e Urbanos para o Brasil e suas 

Regiões 

  Brasil Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte 

Urbana 7.01 7.25 7.4 7.1 6.26 6.45 

Rural 4.34 5.3 4.88 4.88 3.94 3.96 

  Fonte: PNAD 2013. Elaboração própria. 

 

 Os resultados da decomposição de rendimentos estão expostos na seção 

seguinte.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com base na decomposição de Blinder-Oaxaca, os resultados da Tabela 4 

reportam as diferenças salariais em duas partes, componente explicado pelas 

características e o componente não explicado, para o Brasil e suas regiões. No Brasil, a 

média do logaritmo do rendimento mensal familiar per capita é de 6.322 para residentes 

rurais e de 5.736 para residentes urbanos, apresentando um diferencial de rendimento de 

0.586 entre os grupos. 
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   Tabela 4 – Decomposição de Blinder-Oaxaca  

  Brasil   Sul   Sudeste 

Urbana 6.322*** 

  

6.618*** 

  

6.453*** 

 

 

(0.00997) 

  

(0.0176) 

  

(0.0157) 

 Rural 5.736*** 

  

6.435*** 

  

6.062*** 

 

 

(0.0715) 

  

(0.0870) 

  

(0.136) 

 Diferença 0.586*** 100% 

 

0.183** 100% 

 

0.392*** 100% 

 

(0.0719) 

  

(0.0874) 

  

(0.136) 

 Características 0.246*** 42% 

 

0.0929*** 51% 

 

0.174*** 45% 

 

(0.0115) 

  

(0.0158) 

  

(0.0214) 

 Coeficientes 0.340*** 58% 

 

0.0899 49% 

 

0.217 55% 

 

(0.0708) 

  

(0.0862) 

  

(0.134) 

 Observações 287,155 

  

44,867 

  

81,325 

 
  Centro-Oeste   Nordeste   Norte 

Urbana 6.377*** 

  

5.788*** 

  

5.949*** 

 

 

(0.0202) 

  

(0.0178) 

  

(0.0229) 

 Rural 6.487*** 

  

5.265*** 

  

5.835*** 

 

 

(0.0416) 

  

(0.0941) 

  

(0.0426) 

 Diferença -0.110** 100% 

 

0.523*** 100% 

 

0.114** 100% 

 

(0.0489) 

  

(0.0962) 

  

(0.0473) 

 Características 0.126*** -115% 

 

0.204*** 39% 

 

0.273*** 239% 

 

(0.0235) 

  

(0.0140) 

  

(0.0244) 

 Coeficientes -0.236*** 215% 

 

0.319*** 61% 

 

-0.159*** -139% 

 

(0.0455) 

  

(0.0954) 

  

(0.0413) 

 Observações 31,204     81,281     48,364   

Fonte: PNAD 2013. Elaboração própria. 
Erro padrão em parênteses. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   

    

  A parte correspondente às características equivale a 42% da diferença dos 

rendimentos encontrada entre os grupos, ou seja, é devida a fatores explicados como 

escolaridade, experiência e gênero; enquanto a parte correspondente aos coeficientes 

representa 58%, sendo esta a parte que advém de fatores não explicados pelas 

características.  

O efeito característica reflete o aumento médio no logaritmo do rendimento 

mensal familiar per capita dos residentes rurais caso eles tivessem as mesmas 

características dos residentes urbanos.  

 As regiões Sul e Sudeste apresentam uma divisão próxima as do Brasil entre a 

parte relativa às características e coeficientes. Contudo, em ambas as regiões verifica-se 

menor desigualdade de rendimento entre os grupos, principalmente na região Sul, sendo 

de 0.183 e 0.392 respectivamente.  

A região Norte apresenta sinal negativo no componente do coeficiente. A parte 

não explicada pelos coeficientes denota a mudança no rendimento do grupo dos 

indivíduos urbanos quando aplicado os coeficientes dos indivíduos rurais as 



características do primeiro grupo. Ademais, o diferencial advindo dos coeficientes é 

descrito na literatura como proveniente da discriminação no mercado de trabalho, ou 

seja, ainda que com as mesmas características dos residentes urbanos, aqueles residentes 

rurais continuam a apresentar perda salarial. No entanto, o sinal negativo indica que 

existem fatores não explicados pelas características que reduzem o diferencial de 

rendimento entre os grupos.  

 Em específico para a região Centro-Oeste, em média os trabalhadores rurais são 

mais bem remunerados do que os trabalhadores urbanos. A região Centro-Oeste é a 

região com maior rendimento médio mensal entre os ocupados agrícolas, seguido da 

região Sul (MAIA; SAKAMOTO, 2014).  

Por fim, a região Nordeste é a região brasileira com maior desigualdade de 

rendimento entre trabalhadores rurais e urbanos, com um diferencial de rendimento de 

0.586 entre os grupos. Além de ser a região mais desigual, é também a região com 

menor média de logaritmo do rendimento mensal familiar per capita entre trabalhadores 

urbanos e rurais, registrando 5.788 para residentes rurais e de 5.265 para residentes 

urbanos. 

A região Nordeste é a região com maior concentração de renda no país, com 

índice de Gini de 0.537, enquanto a média nacional é de 0.527 (IPEADATA, 2013). O 

Nordeste é também a região com maior quantidade de famílias rurais. Souza et al. 

(2011), utilizando as PNADs de 2003 a 2009, evidenciam que a pobreza nordestina 

cresce com maior intensidade nas famílias agrícolas e decresce nas famílias pluriativas. 

Araújo et al. (2008), com base nos dados da PNAD de 1995, 2001 e 2005, realizam a 

decomposição salarial em nível e em diferença para a região e verificam que a 

escolaridade é a variável mais importante para explicar o diferencial de renda na zona 

rural do Nordeste.  

Ademais, diferentes estágios de tecnificação, do capital físico e do capital 

humano, na agropecuária brasileira refletem também as desigualdades entre as regiões. 

Como exemplo, tem-se duas regiões distintas na modernização da agricultura, Centro-

Oeste e Nordeste. A região Centro-Oeste apresenta atividades agropecuárias modernas, 

de alta produtividade e relações mais formais de contratação da mão de obra, por outro 

lado, a região Nordeste tem se caracterizado pelo trabalho informal, não remunerado e 

associado à pequena produção para o autoconsumo. A razão entre o rendimento médio 

dos ocupados agrícolas da região Centro-Oeste e Nordeste foi de 3,3 em 2012 (MAIA; 

SAKAMOTO, 2014). 

Quanto à contribuição individual das variáveis, a educação foi a variável que 

mais contribuiu para o aumento da diferença de rendimento entre os grupos para o 

Brasil e suas regiões, sendo em todas estatisticamente significante em nível de 

confiança de 95% (Tabela 5). Para o Brasil, a escolaridade é responsável por explicar 

88% do diferencial do logaritmo do rendimento mensal familiar per capita, enquanto a 

escolaridade explicada representa 31% do diferencial entre os grupos. Portanto, é a 

diferença educacional que mais contribui para a desigualdade dos salários dos 

trabalhadores rurais e urbanos. Conforme apresentado anteriormente, trabalhadores 

urbanos e rurais possuem distinto investimento em educação, sendo para que para o 

Brasil a escolaridade média dos indivíduos que residentes urbanos é em média 7 anos de 

estudos e de residentes rurais de  4.3 anos de estudos, portanto, sendo esta a principal 

variável para o diferencial de salários entre os grupos. 

O número de membros na família também se mostrou importante para explicar o 

diferencial de rendimento mensal familiar. No Brasil e em suas regiões, a variável 

apresentou sinal positivo, com exceção da região Centro-Oeste, indicando que o 



tamanho das famílias é relevante. Resultado encontrado por utilizar a renda familiar 

como variável dependente.  

 

 

Tabela 5 – Contribuição dos Grupos das Variáveis na Decomposição de Blinder-Oaxaca 

  
Brasil   Sul 

 

Características 
 

Coeficientes 
 

Características 
 

Coeficientes 

Escolaridade 0.1815 31% 

 

0.332 57% 

 

0.1070 58% 

 

0.3390 185% 

Experiência -0.0035 -1% 

 

0.0215 4% 

 

-0.0035 -2% 

 

0.0638 35% 

Carta 0.0199 3% 

 

-0.0852 -15% 

 

0.0004 0% 

 

-0.0179 -10% 

Sexo -0.0001 0% 

 

0.0158 3% 

 

-0.0002 0% 

 

0.0112 6% 

Casado -0.0199 -3% 

 

0.0999 17% 

 

-0.0162 -9% 

 

0.0166 9% 

Cor 0.0287 5% 

 

0.0148 3% 

 

0.0006 0% 

 

-0.0008 0% 

Membrosfam 0.0389 7% 

 

0.0325 6% 

 

0.0051 3% 

 

0.0277 15% 

Constante 

   

-0.0909 -16% 

    

-0.3500 -191% 

TOTAL 

 

42% 

  

58% 

  

51% 

  

49% 

  
Sudeste   Centro-Oeste 

 

Características   Coeficientes 
 

Características   Coeficientes 

Escolaridade 0.1703 43% 

 

0.3310 84% 

 

0.1834 -167% 

 

0.6710 -610% 

Experiência -0.0135 -3% 

 

-0.0120 -3% 

 

-0.0316 29% 

 

-0.1360 124% 

Carta 0.0050 1% 

 

-0.0645 -16% 

 

0.0055 -5% 

 

-0.0578 53% 

Sexo 0.0003 0% 

 

-0.0043 -1% 

 

0.0058 -5% 

 

0.0105 -10% 

Casado -0.0214 -5% 

 

0.0975 25% 

 

-0.0337 31% 

 

0.1120 -102% 

Cor 0.0122 3% 

 

0.0074 2% 

 

0.0055 -5% 

 

-0.0260 24% 

Membrosfam 0.0220 6% 

 

-0.0903 -23% 

 

-0.0081 7% 

 

-0.0691 63% 

Constante 

   

-0.0474 -12% 

    

-0.7410 674% 

TOTAL 

 

45% 

  

55% 

  

-115% 

  

215% 

  
Nordeste   Norte 

 

Características 
 

Coeficientes 
 

Características 
 

Coeficientes 

Escolaridade 0.14900 28% 

 

0.352 67% 

 

0.1910 168% 

 

0.4780 419% 

Experiência 0.00500 1% 

 

0.048 9% 

 

-0.0237 -21% 

 

0.0219 19% 

Carta 0.02890 6% 

 

-0.032 -6% 

 

0.0411 36% 

 

-0.0775 -68% 

Sexo -0.00007 0% 

 

0.033 6% 

 

0.0000 0% 

 

0.0343 30% 

Casado -0.01580 -3% 

 

0.164 31% 

 

-0.0233 -20% 

 

0.0448 39% 

Cor 0.00429 1% 

 

-0.061 -12% 

 

0.0170 15% 

 

-0.0175 -15% 

Membrosfam 0.03330 6% 

 

0.019 4% 

 

0.0708 62% 

 

-0.0850 -75% 

Constante 

   

-0.203 -39% 

    

-0.5580 -489% 

TOTAL 

 

39% 

  

61% 

  

239% 

  

-139% 

Fonte: PNAD 2013. Elaboração própria. 

 

 



De modo geral, experiência, sexo e cor não apresentaram forte poder explicativo 

para o diferencial de rendimento entre os grupos. Tais variáveis, principalmente sexo e 

cor, são comumente analisadas na literatura de desigualdade de rendimento. Contudo, 

considerando os grupos urbano e rural, as referidas variáveis não são relevantes para o 

diferencial de renda.  

  A constante reflete o grupo de referência, de modo que mulheres casadas 

brancas sem escolaridade e experiência com carteira assinada, localizadas no Nordeste e 

sem outros membros familiares seriam mais mal remuneradas caso residissem em área 

urbana. 

Sendo assim, os resultados encontrados confirmam a perda de rendimento dos 

trabalhadores rurais em relação aos trabalhadores urbanos para o Brasil e suas regiões. 

Fatores não explicados contribuem, em gral, com um pouco mais da metade do 

diferencial de rendimento entre urbanos e rurais. Contudo, a educação média destaca-se 

como a característica com principal contribuição para a desigualdade de rendimento 

entre os grupos.  

Ademais, a educação é essencial para a redução da desigualdade de rendimento 

entre trabalhadores rurais e urbanos, uma vez que os números atuais são desfavoráveis 

para o Brasil como um todo, nomeadamente para as regiões Nordeste e Norte. Como 

exemplo da baixa qualificação dos trabalhadores rurais, dos dirigentes de 

estabelecimentos agropecuários 29.8% são analfabetos no Brasil, sendo 46,4% na região 

Nordeste e 29% no Norte (VIEIRA FILHO, 2014).  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A recente queda na desigualdade de renda no Brasil, inclusive nas áreas rurais 

do país, não eliminou o expressivo diferencial de renda encontrada entre trabalhadores 

urbanos e rurais. Nesse sentido, este artigo investiga o diferencial de rendimento entre 

trabalhadores urbanos e rurais para o Brasil e suas regiões, procurando estabelecer quais 

fatores que determinam tal diferença, bem como se o diferencial advém das 

características dos indivíduos ou é proveniente de fatores não explicados pelas 

características.  

 Os resultados apontam que trabalhadores rurais são mais mal remunerados que 

trabalhadores urbanos no Brasil e em todas suas regiões, com exceção da região Centro-

Oeste; sendo que, em geral, metade do diferencial de rendimento é devido às 

características e o restante aos coeficientes. A região Nordeste, é a região que apresenta 

maior diferencial de renda entre trabalhadores urbanos e rurais; o Nordeste é também a 

região com maior quantidade de população ocupada agrícola, além de apresentar a 

maior concentração de renda.  

Dentre as variáveis, o número de membros na família se mostrou importante 

para explicar o diferencial de rendimento mensal familiar, correspondendo a 7% para o 

Brasil. No entanto, a escolaridade destaca-se como a característica com principal 

contribuição para a desigualdade de rendimento entre os grupos, representando 31% 

para o Brasil. 

Assim sendo, ressalta-se a importância de políticas públicas direcionadas ao 

investimento em educação, uma vez que maior qualificação dos trabalhadores 

brasileiros, principalmente rurais, pode contribuir significativamente para reduzir a 

desigualdade de renda no Brasil e em suas regiões. Para tanto, limitantes do acesso ao 

sistema educacional precisam ser superados, sobretudo nos níveis de educação mais 

elevados.  



 

 

REFERÊNCIAS  

 

ARAUJO, J. A.; FEITOSA, D.G.;BARRETO, F.A.F.. Determinantes da desigualdade 

de renda em áreas rurais do Nordeste. Revista de Politica Agrícola, v. 04, p. 65-82, 

2008. 

 

EWING, B.T.; LEVERNIER, W.. An analysis of Rural-Urban Differences in Average 

Family Income: An Aplication of the Oaxaca and Cotton-Neumark Decomposition 

Techniques. The Review of Regional Studies, v. 30, n.3, 2000, p. 299-314. 

 

GOLLIN, D.; LAGAKOS, D.; WAUGH, M.E.. The Agricultural Productivity Gap. The 

Quarterly Journal of Economics, 2014. 

 

HAISKEN-DENEW, J.P.; MICHAELSEN, M.M.. Migration Magnet: The role of work 

experience in rural-urban wage differentials in Mexico. Ruhr Economic Paper, n.263, 

2011.  

 

HELFAND, S.M.; ROCHA, S.; VINHAIS, H.E.F.. Pobreza e desigualdade de renda no 

brasil rural: Uma análise da queda recente. Pesquisa e Planejamento Econômico – 

PPE, v. 39, n. 1, abr. 2009. 

 

HOFFMANN, R. Distribuição de renda e da posse de terra no Brasil. In: BUAINAIN, 

A. M. et al. Dimensões do agronegócio brasileiro: políticas, instituições e 

perspectivas. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2007. 

 

KAGEYAMA, A; HOFFMANN, R.. Pobreza no Brasil: uma perspectiva 

multidimensional. Economia e Sociedade, v. 15, n. 1, v. 26, 2006, p. 79-112. 

 

LOUREIRO, P.R.A.; CARNEIRO, F.G.C.; SACHSIDA, A.. Race and gender 

discrimination in the labor market: an urban and rural sector analysis for BraziL. 

Journal of Economic Studies, v.31, 2004, p. 129–143. 

 

MAIA, A.G.; SAKAMOTO, C.S.. A nova configuração do mercado de trabalho 

agrícola brasileiro. In: BUAINAIN, A.M. et al (Org.). O Mundo Rural no Brasil do 

Século 21 – A formação de um novo padrão agrário e agrícola. Embrapa. Brasília. 

2014. 

 

MARCELO BERGOLO, M.; CARBAJAL, F.. Exploring the urban-rural labor income 

gap in Uruguay: a quantile regression decomposition. Revista de Análisis Económico, 

v.25, n.2, 2010, p.133-168.  

 

NEY, M.G.; HOFFMANN, R.. Educação, concentração fundiária e desigualdade de 

rendimentos no meio rural brasileiro. Rev. Econ. Sociol. Rural, v.47. n.1, Brasília, 

jan/mar 2009. 

 

SOUZA, S.F.S.; LIMA, J.R.F; SILVA, A.G.. A evolução da pobreza nas famílias 

rurais da região Nordeste: 2003-2009. Teoria e Evidência Econômica,  ano 17, n. 36, 

jan./jun. 2011, p. 80-97. 



 

VIEIRA FILHO, J.E.R. Transformação histórica e padrões tecnológicos da agricultura 

brasileira. In: BUAINAIN, A.M. et al (Org.). O Mundo Rural no Brasil do Século 21 

– A formação de um novo padrão agrário e agrícola. Embrapa. Brasília. 2014. 

 

 

 


