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RESUMO 

Este trabalho como intuito analisar o efeito das ocupações nos salários dos trabalhadores no estado 

do Paraná, a partir dos dados da PNAD de 2015. Foram estimadas equações mincerianas, com a 

correção do viés de seleção amostral pelo modelo Probit multinomial, e realizada a decomposição 

de salários para os grupos ocupacionais. Confirmada a segmentação, o maior impacto ocorreu nos 

grupos ocupacionais dos Dirigentes/PCAs comparados aos trabalhadores dos serviços e da 

produção, embora a diferença salarial seja esclarecida em sua maior parte pelas dotações. Para os 

grupos dos Dirigentes/PCAs e Técnicos, a segmentação ocupacional tem maior poder explicativo. 
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ABSTRACT       

The purpose of this paper is to analyze the effect of occupations on workers' salaries in the state of 

Paraná, from the microdata of the PNAD of 2015. The mincerian equations were estimated with the 

correction of the selection bias by the multinomial Probit model and was performed the 

decomposition of wage for the occupational groups. Confirming the segmentation, the greatest 

impact occurred in the occupational groups of the Leaders/PSAs compared to the service and 

production workers, although the wage difference is mostly explained by the appropriations. For the 

Leaders/PSAs and technical groups, occupational segmentation has greater explanatory power. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A elevada e persistente desigualdade de rendimentos no mercado de trabalho brasileiro têm 

inspirado pesquisadores sobre as reais fontes dessas diferenças. Estudiosos revelam suas 

preocupações sobre o tema, pelas evidências de diferenças de salários não decorrentes unicamente 

das características produtivas dos trabalhadores, mas, também, originadas da cor da pele, gênero, 

regional e ocupacional dos indivíduos. 

Do ponto de vista das ocupações e da remuneração dos indivíduos, as pesquisas são 

escassas, embora apresentem relevância para o seu desenvolvimento conceitual e para 

implementações de políticas públicas direcionadas ao mercado de trabalho nacional e dos estados 

federativos.  

Os diferenciais salariais podem ser explicados por diferentes marcos teóricos. Na teoria do 

diferencial compensatório (Smith 1983), as desigualdades salariais decorrem das condições 

desejáveis ou indesejáveis do trabalho. Na teoria do capital humano, Mincer (1958) e Becker 

(1962), afirmavam a existência de uma correlação positiva entre e educação e os rendimentos dos 

indivíduos. A teoria da discriminação declara a existência de discriminação quando indivíduos com 

as mesmas características produtivas são tratados de forma diferente em consequência aos grupos a 

que pertencem (Becker, 1962; Becker; Chiswick, 1966). Na teoria da segmentação do mercado de 

trabalho, conhecida também como mercado dual, a justificativa dos hiatos salariais ocorre por 

distintos motivos, seja pelo ajuste alocativo (Doeringer; Piore, 1970), pelo dualismo tecnológico 

(Vietorisz; Harisson, 1973), ou pelas diferenças das classes sociais (Reich; Gordon; Edwards, 

1973). A diversidade de argumentos se complementa e, especialmente neste artigo, se sustenta na 

demanda de trabalho.  

No domínio nacional, algumas pesquisas revelam o tema das diferenças salariais 

provocadas pelos atributos produtivos e pelas ocupações dos indivíduos, expostas em Machado, 

Oliveira e Carvalho (2003), Flori (2007) e Evarini et al. (2011). Regionalmente, Souza (2004) 

estudou as ocupações e rendas referentes às atividades agrícolas e Maldaner e Staduto (2007) 

investigaram diferenças salariais nas regiões metropolitanas.  

Como mencionado anteriormente, estudos se voltam para as diferenças salariais, mas é 

nítida a escassez de trabalhos que analisam a segmentação interocupacional nos estados. Nesse 

sentido, a contribuição desta pesquisa está na reagrupação das ocupações no estado do Paraná e na 

correção do viés de seleção amostral, que concede evidências empíricas relevantes para a 

formulação de políticas públicas que objetivam a redução das disparidades de rendimentos 

originada pela segmentação do mercado de trabalho. 

Segundo o IBGE (2016), o estado do Paraná exibe um PIB de R$ 348.084 milhões e 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita de R$ 1.398,00. A população, de acordo com os 

dados do IBGE (2017), está estimada em 11.320.892 habitantes. O estado apresenta, ainda, um 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,749, valor considerado alto pela classificação 

(IBGE, 2010). Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do ano de 2015 mostram 

que 71% da população é economicamente ativa e 68% deste percentual é ocupada, na qual 57,86% 

são homens e 42,14% são mulheres. Em relação à concentração de renda, de acordo com o Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil (2010), o Paraná possui um índice de Gini de 0,53, indicando 

alta desigualdade de renda no estado.  

Desta maneira, este artigo tem como intuito investigar as fontes das diferenças salariais no 

mercado de trabalho e o impacto das ocupações nos salários, a partir dos microdados da PNAD de 

2015. Pretende-se especificar os atributos produtivos e não produtivos que contribuem 

estatisticamente para as diferenças salariais interocupacionais - entre os grupos ocupacionais-, como 

também a relevância da segmentação ocupacional. 

Além desta introdução, a artigo organiza-se em mais quatro seções. A segunda seção 

apresenta as correntes teóricas sobre as diferenças salariais e estudos empíricos nacionais e 

regionais referentes ao tema. A terceira seção contém a base de dados e a metodologia selecionada 



para a mensuração da segmentação interocupacional, bem como a correção do viés de seleção 

amostral efetuada pelo modelo Probit multinomial, diferentemente de outras pesquisas, já que essas 

emprega em sua maior parte o Probit binomial. A quarta seção descreve os resultados e a 

interpretação dos dados. Por fim, apresentam-se as considerações finais. 

 

2. TEORIAS E EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS SOBRE A DIFERENÇA DE SALÁRIO 

 

As diferenças salariais estão expostas na teoria do diferencial compensatório de salários, na 

teoria do capital humano, na teoria da discriminação e na teoria da segmentação. A teoria do 

diferencial compensatório surge com Adam Smith (1983) em que declara que os trabalhadores e os 

trabalhos são diferentes em suas qualificações, relativamente ao bem-estar e às condições que os 

empregos oferecem. A teoria do Capital Humano está exibida em Mincer (1958), o qual reformulou 

a corrente neoclássica e centralizou sua teoria em duas variáveis, escolaridade e experiência, e 

mostra que há uma relação entre a qualificação do trabalhador e a renda pessoal. O trabalhador deve 

decidir em manter-se no mercado de trabalho com a escolaridade que possui ou gastar tempo 

especializando-se e aumentar sua produtividade e ganhos com sua qualificação no futuro. A teoria 

econômica da discriminação justifica que os indivíduos são alocados de forma ineficiente no 

mercado de trabalho, pois auferem uma remuneração menor que seu produto marginal e assim, 

produz salários diferentes e tratamento dessemelhantes (Becker, 1962, 1971; Loureiro, 2003).  

Em consequências das críticas sobre a teoria do Capital Humano nas décadas de 1960 e 

1970, a teoria do mercado dual, ou teoria da segmentação passou a ser mais abordada. Lima (1980) 

afirma que a diversidade de argumentos é a razão para que os autores indiquem um motivo para o 

fenômeno da segmentação do mercado de trabalho, acrescentando que os pensamentos são 

complementares e não concorrentes. Na primeira corrente de autores, Doeringer e Piore (1970) 

argumentaram que um ajuste alocativo que irá determinar a alocação do trabalhador de acordo com 

seus atributos pessoais (gênero, cor da pele, qualificação, experiência) e seus comportamentos no 

mercado de trabalho. No segundo grupo, Vietorisz e Harisson (1973) declararam que o processo de 

concentração do capitalismo contribuiu para a segmentação, gerando um dualismo tecnológico. A 

justificativa seria a de que firmas centrais, através de seus lucros altos, podem investir em 

maquinário, promoções e no Capital Humano de seus trabalhadores, gerando alta produtividade. Por 

último, Reich, Gordon e Edwards (1973) destacam a existência de diferentes classes sociais e as 

colocam como causa para o processo de segmentação. 

Em vista disso, o salário de um indivíduo não é definido apenas por sua escolaridade, 

como justifica a teoria do Capital Humano, mas também pelo ofício que possui. A diferença salarial 

em razão da segmentação ocupacional ocorre quando os trabalhadores apresentam as mesmas 

características, qualificações e produtividade, porém são tratados de forma distinta do ponto de vista 

dos salários. 

Pesquisas empíricas constatam a existência das diferenças salariais no mercado de trabalho 

nacional, como em Machado, Oliveira e Carvalho (2003), Flori (2007) e Evarini et al. (2011), e 

regionalmente com Souza (2004) e Maldaner e Staduto (2007). No domínio nacional, Machado, 

Oliveira e Carvalho (2003) discutiram a incompatibilidade entre o nível educacional do trabalhador 

e a qualificação solicitada pelo posto de trabalho, segundo o gênero, região, idade, setor de 

atividade e grupos de ocupação. A pesquisa abordou a qualificação como um acesso a determinadas 

ocupações e ascensão profissional. Utilizaram os microdados da PNAD de 1981 a 2001 e 

verificaram a sobrequalificação dos postos de trabalho de acordo com o cálculo da taxa de 

incompatibilidade. Isto é, pessoas com maior escolaridade aceitam empregos que requerem menor 

qualificação que a obtida, ou ainda, os que possuem baixa escolaridade, também aceitam ocupações 

abaixo do seu nível educacional ou tornam-se desempregadas. 

Flori (2007) constatou com dados da PNAD de 1984 a 2001 que a ocupação de 

trabalhadores de serviços é a que possui os salários mais baixos e o maior percentual de 

trabalhadores qualificação inferior, apesar de que seja a que mais emprega. Além disso, a ocupação 

que mais atrai os trabalhadores é a de dirigentes, pois apresentam elevados rendimentos. Evarini et 



al. (2011) apresentou diferenciais salariais no Brasil de acordo com as categorias ocupacionais. Por 

meio da PNAD de 2009, seus principais resultados foram que a educação não é tão significativa 

para os indivíduos que trabalham no mercado secundário
4
 e que a discriminação de cor e gênero é 

maior nos postos que possuem maior rendimento. As autoras confirmam a tese de segmentação do 

mercado de trabalho evidenciada pela diferença nos rendimentos do trabalho entre ocupações 

selecionadas para o estudo, devido à heterogeneidade dos grupos ocupacionais.  

Regionalmente, Souza (2004) estudou as ocupações e rendas referentes a atividades 

agrícolas do estado do Paraná. Utilizando microdados da PNAD de 1992 a 1999, o autor confirmou 

uma redução da mão de obra envolvida na agricultura. No que diz respeito às ocupações, as maiores 

rendas foram a dos empregadores agrícolas enquanto as menores pertenceriam aos trabalhadores 

rurais (pessoas residentes nas áreas não metropolitanas rurais). O trabalho de Maldaner e Staduto 

(2007) analisou a dispersão intrarregional do rendimento na Região Metropolitana de Curitiba (RM) 

e na Região não Metropolitana (RNM) do Paraná. Aplicou-se a decomposição de Oaxaca-Blinder e 

correção de viés de Heckman para os dados da PNAD do ano de 2005. Constatou-se que os 

rendimentos da RM seriam superiores aos da RNM. As características produtivas foram 

responsáveis por 34,5% das diferenças salariais entre as duas regiões analisadas. Em relação ao 

efeito regional, este contribuiu com 65,5% da dispersão salarial, indicando um maior número de 

empresas relacionadas ao conhecimento e aprimoramento da tecnologia.  

Em resumo, quando a determinação dos salários se baseia em características não 

produtivas, o mercado de trabalho poderia estar gerando dualidade – segmentação. Teoricamente, o 

hiato salarial pode estar relacionado à profissão que o trabalhador desempenha no mercado, titulada 

de segmentação ocupacional. Assim, este artigo tem como foco a ocupação do indivíduo no 

mercado de trabalho paranaense como determinante e fonte das diferenças de salários. Para 

determinar as desigualdades salariais entre os trabalhadores, utilizou-se a decomposição de Oaxaca-

Blinder, que está exposta na próxima seção. 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 BASE DE DADOS 

Para a realização deste trabalho foram selecionados os dados da Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílios (PNAD) para o estado do Paraná em 2015, os dados mais recentes na 

oportunidade desta pesquisa. A PNAD é uma pesquisa feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) anualmente e realizada por meio de uma amostra de domicílios que engloba 

todo o país. 

Com suporte na classificação de ocupações da Pnad (CBO 2002
5
 – Classificação Brasileira 

de Ocupações, do Ministério do Trabalho e Emprego), os grandes grupos de ocupações foram 

reagrupados em três grupos ocupacionais: o grupo ocupacional 1, referente aos dirigentes e 

profissionais das ciências e das artes (PCAs), que compreende os trabalhadores que lideram, 

estipulam normas e regras para empresas e de interesse público; o grupo ocupacional 2, integrado 

pelos técnicos de nível médio, e contém os empregos que compreendem as profissões técnicas de 

nível médio; e, por último, o grupo ocupacional 3, onde situam-se os trabalhadores de serviços 

administrativos, de bens e serviços, vendedores do comércio e agrícolas, aqui intitulados de 

trabalhadores dos serviços e da produção. 

                                                 
4
 O mercado secundário caracteriza-se pela presença de firmas pequenas e competitivas, qualificação mínima, com 

baixa produtividade, lucros baixos, oferecem pouco treinamento, alta rotatividade e estagnação tecnológica, além de 

remuneração baixa. 
5
 Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002), os grandes grupos são: GG1: Membros superiores do 

poder público, dirigentes de organização de interesse público e de empresa e gerentes; GG2: Profissionais das ciências e 

das artes (PCA’s); GG3: Técnicos de nível médio; GG4: Trabalhadores de serviços administrativos; GG5: 

Trabalhadores dos serviços vendedores do comércio em lojas e mercados; GG6: Trabalhadores agropecuários, florestais 

e da pesca; GG7: Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. 



As variáveis selecionadas nesta investigação estão expostas no Quadro 1, 

sustentadas nas abordagens teóricas já explicitadas e empregadas em pesquisas como Arbache e De 

Negri (2002), Flori (2007), Fiuza-Moura (2015) e Gomes (2016).  

 

Quadro 1: Variáveis usadas para a determinação e decomposição salarial  

Representação Variável Descrição 

Ln(W)
6 Log do salário hora Logaritmo natural da renda ajustada por horas de trabalho. 

AE Anos de estudo Nível de escolaridade do trabalhador. 

X Experiência Idade do indivíduo menos a idade com que começou a trabalhar. 

X² 
Experiência ao 

quadrado 
Variável experiência elevada ao quadrado. 

F Setor formal 1 se o indivíduo atuar no mercado formal, 0 caso contrário. 

G Gênero 1 se for mulher, 0 caso contrário. 

B Cor 1 se for branco, 0 caso contrário. 

SETi Setor Econômico 

Agrícola - 1 se for trabalhar no agrícola, zero 0 contrário; 
Comércio - 1 se for trabalhar no comércio, 0 caso contrário; 
Serviços - 1 se for trabalhar no setor de serviços, 0 caso 

contrário; 
Indústria - 1 se for trabalhar na indústria, 0 caso contrário. 

UFi Unidade Federativa 
Dummies para cada Unidade Federativa correspondente à sua 

região. 

 Grupo ocupacional 
Grupo 1 (Dirigentes e PCAs) - 1 se pertence ao grupo 1, 0 caso 

contrário; 

 
 

Grupo 2 (Técnicos de nível médio) - 1 se pertence ao grupo 2, 0 

caso contrário; 

 
 

Grupo 3 (Trabalhadores dos serviços e da produção) 

 
 

- 1 se pertence ao grupo 3, 0 caso contrário. 

OUTRD Outra renda Outra renda que o trabalhador apresenta além do salário. 

CONJ Cônjuge 1 se o indivíduo for considerado cônjuge, 0 caso contrário. 

CHEF Chefe 
1 se o indivíduo for considerado chefe da família, 0 caso 

contrário. 

F0_5 Filhos de 0 a 5 anos Quantidade de filhos que o indivíduo apresenta de 0 a 5 anos. 

F6_13 Filhos de 6 a 13 anos Quantidade de filhos que o indivíduo apresenta de 6 a 13 anos. 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da PNAD 2015. 

 

3.2 EQUAÇÕES DE DETERMINAÇÃO DE SALÁRIOS  

Os salários
7
 foram estimados por meio da equação log-lin desenvolvida por Mincer (1974). 

O modelo introduz variáveis produtivas (anos de estudo, experiência) como determinantes do 

salário. A equação minceriana (log-lin) é utilizada em trabalhos que têm por objetivo mensurar o 

retorno dos salários dadas as características produtivas e não produtivas dos indivíduos, como 

exemplo, indivíduos com diferentes ocupações, raça ou gênero (Mincer, 1974). Esta pesquisa 

utilizou a equação de Mincer para mensurar os salários dos grupos: grupo ocupacional 1 (dirigentes 

e profissionais das ciências e das artes (PCAs)), grupo ocupacional 2 (técnicos de nível médio), e 

grupo ocupacional 3 (trabalhadores dos serviços e da produção), no Paraná em 2015: 

 

                     (  )                       
                                         (1) 

 

Onde Ln (Wi) representa o logaritmo natural da renda ajustada por horas de trabalho, S 

                                                 
6
 Nesta dissertação, salário e rendimento serão utilizados como sinônimos.  

7
 Salários e rendimentos são utilizados como sinônimos.  



refere-se aos anos de estudo, X representa a experiência
8
, assim como X², a variável experiência 

elevada ao quadrado, a qual mostra os retornos de longo prazo, Z’i refere-se ao vetor de 

características pessoais do indivíduo e dos segmentos do mercado de trabalho, e por fim, γ é o vetor 

dos coeficientes de cada característica. 

Neste estudo, as variáveis selecionadas para a equação salarial foram: nível de 

escolaridade, experiência, experiência ao quadrado, estar no setor formal, ser mulher, ser branco, 

setor econômico que o indivíduo está inserido, macrorregião do país, residir na área urbana e grupo 

ocupacional ao qual o trabalhador pertence, variáveis expostas no Quadro 1.  

 

 

3.3 PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE VIÉS DE SELEÇÃO AMOSTRAL  

A literatura referente às equações de determinação de salários faz uma extensão das 

equações de Mincer, propondo a correção de um possível viés de seleção amostral devido à não 

observação da oferta de mão de obra. De acordo com Heckman (1979), o viés de seleção amostral 

pode ocorrer por dois motivos. O primeiro trata-se da autosseleção dos indivíduos e o segundo, das 

decisões de seleção de amostra pelos pesquisadores. Este método corrige o problema de viés de 

seleção amostral com o propósito de alcançar estimadores eficientes e também consistentes. 

Trabalhos como Kassouf (1994), Pereira e Oliveira (2013), Silva (2014) e Fiuza-Moura (2015) 

adeririam este mecanismo de correção de viés. 

Assim, quando estimados os modelos de determinação de salários (mincerianas) é 

necessário acrescentar como variável explicativa a Razão Inversa de Mills (IMR). 

 

                                                                           
 (  )

   (  )
                                                                       ( )  

 

Nas equações de determinação de salários para os grupos ocupacionais selecionados, o viés 

de seleção amostral foi corrigido utilizando a Razão Inversa de Mills (IMR). Como a variável 

dependente assumirá quatro categorias, utilizou-se o modelo Probit multinomial para a estimação 

da probabilidade de escolha entre os grupos e assim calcular a IMR (equação 2). O modelo 

multinomial (MPN) tem sido muito utilizado em estudos nos quais os dados da variável dependente 

apresentam uma distribuição multinomial, ou seja, mais de duas categorias, estimulando a escolha 

do MPN nesta pesquisa. Exemplos desse modelo podem ser encontrados em Casari (2012), Imai e 

Van Dyk (2005), Kropko (2008) e Gomes et al. (2015).  

Em modelos multinomiais, presume-se que as categorias (variáveis dependentes) tenham 

uma distribuição multinomial, o que, por sua vez, é uma generalização de uma distribuição 

binomial. Assim, a variável dependente assumirá quatro categorias, Grupo 0, representado pela 

oferta de trabalho dos indivíduos não observados (PEA), ou seja, a variável latente, o Grupo 1, pelas 

ocupações de dirigentes e PCAs, Grupo 2, pelos técnicos de nível médio e Grupo 3, pelos 

trabalhadores dos serviços e da produção. Formalmente, o modelo pode ser representado como: 

 

 

                                                           (5) 

Onde Emp representa a variável dependente, que pode assumir quatro categorias; X é o 

vetor das variáveis explicativas,  representa o vetor dos coeficientes e ԑ corresponde ao termo de 

erro. De outro modo, o modelo pode ser simbolizado como: 

 

                                                 
8
 Experiência = idade – idade com que começou a trabalhar. 
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Em que j é o número de equações que são resolvidas para determinar a probabilidade. 

Quando Yi for igual a 0 corresponde à categoria base. A categoria base designada foi o grupo 0 

referente a oferta de trabalho, por ser o grupo que inclui as variáveis não observadas e, assim, 

podendo comparar as probabilidades dos demais grupos em relação à categoria omitida, bem como 

sendo possível calcular as probabilidades dos indivíduos não observados estarem ofertando sua mão 

de obra no mercado. 

As variáveis AE, X, X², B, UFi e URB são as mesmas usadas na equação de determinação 

de salário. As variáveis OUTRD (outra renda que o trabalhador apresenta não proveniente do 

salário), CONJ (cônjuges), CHE (chefes de família), F0_5 (número de filhos que o indivíduo 

apresenta de 0 a 5 anos), F6_13 (quantidade de filhos de 6 a 13 anos de idade), foram utilizadas 

exclusivamente no procedimento de correção de viés de seleção amostral, ou seja, são variáveis que 

exercem influência sobre a probabilidade de um indivíduo ofertar ou não seu trabalho.  

Após a estimação da equação de participação no mercado de trabalho através do Probit 

multinomial, calcula-se a IMR, a razão inversa de Mills, representada por um  λ, uma função 

monótona decrescente de uma probabilidade, onde 𝜙 representa uma função de densidade de uma 

variável normal padrão e Φ representa uma função de distribuição de uma variável normal padrão 

(equação 2). No caso em que a razão inversa de Mills exibe significância, esta deve ser inserida 

como variável regressora na equação de determinação de salários.  

 

3.4 DECOMPOSIÇÃO DE SALÁRIOS DE OAXACA E BLINDER   

 Os estudiosos que desenvolveram o método de decomposição de diferenciais de 

salários foram Ronald Oaxaca e Alan Blinder. A Decomposição salarial de Oaxaca (1973) e Blinder 

(1973) baseia-se em dividir as equações de determinações de salários dos indivíduos em duas 

partes, uma parte que é explicada pelas características pessoais e uma parte não explicada, 

produzida pelas proxies da discriminação, quando se estuda diferenças de gênero ou cor, ou proxy 

da segmentação no mercado de trabalho, na análise das diferenças nas ocupações.  

Esta metodologia é utilizada em vários estudos, como Cobb-Clark e Tan (2009), Hersen 

(2009), Evarini et al (2011), Gomes (2016), entre outros. 

Partindo das equações mincerianas para os grupos analisados, tem-se: 
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Onde, Yi representa o logaritmo natural dos rendimentos e X1i,..., Xni as características dos 

indivíduos que explicam Y. 

Adotando a equação (4) para os grupos em vantagem e desvantagem: 
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Onde sobrescrito H indica High-wage (salário alto) do grupo em vantagem, e o sobrescrito 

L significa Low-wage (salário baixo) do grupo em desvantagem. Utilizando os métodos e 

propriedades econométricos, aplica-se Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e subtrai-se a 

equação (6) de (5), obtém-se: 
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O termo ∑   
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 ) mostra o diferencial de rendimentos devido às diferenças de 

dotações, de forma similar à primeira parte da equação de Oaxaca (1973). O outro termo da equação 

∑  ̅ 
 

 (  
     

 ) também é semelhante à segunda parte da equação de Oaxaca (1973), 

correspondente à existência de valorações salariais diferentes para grupos que possuem as mesmas 

características individuais, isto é, a parcela do diferencial de salários atribuído às diferenças de 

coeficientes. 

O termo (  
     

 )  denominado por Blinder (1973) de “shift-effect”, indica a proporção 
não explicada do diferencial, ou seja,  a diferença salarial em razão do indivíduo estar inserido em 

um determinado grupo, seja ele em vantagem ou desvantagem. 

Sendo assim, considera-se a parte do diferencial devido à segmentação a soma das parcelas 
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 ) decorrentes dos diferenciais dos coeficientes e a proporção não 

explicada. 

Segundo Gomes (2016), o coeficiente de interação ∑ ( ̅ 
 

   ̅ 
 )(  

     
 ) não apresenta 

explicação econômica clara, e ainda pode minimizar uma provável subestimação ou superestimação 

das partes explicadas pelas dotações ou pelos coeficientes. 

Assim, para este estudo seguiu-se a decomposição presente na equação (8), que divide o 

salário do trabalhador em duas partes: a primeira é a parte explicada referente às diferenças entre as 

características, como a cor da pele, gênero, ou aspecto produtivo, e a segunda refere-se à parte não 

explicada, dada pela segmentação do posto de trabalho do individuo, ou seja, o diferencial salarial 

se dá pela ocupação em que o trabalhador está inserido. 
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A decomposição estudada possibilita o detalhamento das diferenças que são explicadas ou 

não pelas características individuais, porém esta metodologia apresenta problema de identificação, 

isto é, invariância dos resultados da decomposição devido a escolha das variáveis a serem omitidas 

nos conjuntos de variáveis categóricas utilizadas nas regressões mincerianas para determinação de 

salários. Para corrigir o problema utiliza-se o processo de normalização exposto por Yun (2003). 

 

 

4. DECOMPOSIÇÃO SALARIAL E SEGMENTAÇÃO INTEROCUPACIONAL NO 

ESTADO DO PARANÁ  

Esta seção traz as estatísticas descritivas e a decomposição dos salários através do 

método de Oaxaca-Blinder definidas por grupos ocupacionais no mercado de trabalho com os dados 

da PNAD de 2015.  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHADORES DE ACORDO COM OS GRUPOS OCUPACIONAIS 

Os perfis dos trabalhadores ocupados de acordo com suas características produtivas e não 

produtivas para o Paraná situam-se na Tabela 1. O trabalhadores do grupo ocupacional 1, Dirigentes 

e PCAs tem 23 anos de experiência e cerca de 13 anos de qualificação. Relativamente ao salário, 

recebem um rendimento mensal elevado (R$ 4.134,39) e por hora (R$ 25,49). Este grupo 

caracteriza-se por ter idade média de 40 anos, a maior parte ser mulher, não é chefe de família, com 

número médio de 2 filhos e a maioria dos empregados reside na zona urbana e trabalha no mercado 

formal.  

O grupo de técnicos de nível médio, grupo ocupacional 2, possui 23 anos de experiência e 

12 anos de qualificação em média, apontando nível educacional intermediário. O grupo 2 define-se 



também por ter idade média de 38 anos, a maioria por ser branco, homem, não ser chefe de família, 

mais de 95% dos trabalhadores vivem na área urbana e cerca de 79% são trabalhadores formais. A 

respeito do salário, auferem rendimento médio mensal de R$ 2.664,05 e por hora R$ 16,95. Dessa 

forma, tem-se remuneração intermediária quando se comparam os três grupos ocupacionais.  

 

Tabela 1 – Características dos trabalhadores ocupados no Paraná em 2015 

Variáveis 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Dirigentes e PCAs Técnicos de nível médio 

Trabalhadores dos 

serviços 

 e da produção 

Horas trab./semana (média) 40,03 39,02 40,51 

  (-13,14) (-9,62) (-11,50) 

Experiência (média) 23,53 22,57 24,72 

  (-13,97) (-14,38) (-15,29) 

Anos de estudo (média) 13,17 11,81 8,38 

  (-2,91) (-2,73) (-3,84) 

Salário mês (média) 4134,39 2.664,05 1.487,96 

  (-6.283,88) (-2.982,90) (-1.223,91) 

Salário hora (média) 25,49 16,95 9,91 

  (-39,60) (-24,59) (-27,97) 

Idade (média) 39,88 38,20 38,82 

  (-12,49) (-12,93) (-13,56) 

Branco (%) 85,91 75,48 64,36 

  (-0,35) (-0,43) (-0,48) 

Não branco (%) 14,09 24,52 35,64 

  (-0,35) (-0,43) (-0,48) 

Mulher (%) 52,5 42,34 39,62 

  (-0,5) (-0,49) (-0,49) 

Homem (%) 47,5 57,66 60,38 

  (-0,50) (-0,49) (-0,49) 

Chefe de família (%) 47,66 48,59 50,24 

  (-0,50) (-0,50) (-0,50) 

Número de filhos (média) 1,91 1,89 2,33 

  (-0,88) (-0,94) (-1,37) 

Região urbana (%) 96,45 95,55 85,64 

  (-0,19) (-0,21) (-0,35) 

Região rural (%) 3,55 4,45 14,36 

  (-0,19) (-0,21) (-0,35) 

Formal (%) 79,34 78,66 68,39 

  (-0,41) (-0,41) (-0,46) 

Informal (%) 20,66 21,34 31,61 

  (-0,41) (-0,41) (-0,46) 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos microdados da PNAD 2015. 

Nota: Valores dos desvios padrão foram apresentados entre parênteses.   
 

Em relação ao grupo ocupacional 3, o qual reúne os trabalhadores dos serviços e da 

produção, apresenta 25 anos de experiência e 8 anos de estudo, indicando um grupo de empregados 



com baixa qualificação. Em termos salariais, possui baixo rendimento mensal (R$ 1.487,96) e por 

hora (R$ 9,91), quando confrontado com o grupo dos dirigentes e PCAs (grupo 1) e técnicos de 

nível médio (grupo 2). O grupo ainda define-se por exibir idade média de 39 anos, grande parte ser 

homem, ser chefe de família, viver na região urbana e trabalhar na formalidade. 

As similaridades encontradas entre os três grupos ocupacionais analisados estão na idade 

média, horas trabalhadas durante a semana e também no fato de que a maioria dos trabalhadores 

reside na área urbana e atuam no mercado de trabalho formal. No que diz respeito às 

dessemelhanças, tem-se elevada desigualdade na distribuição de rendimento entre as ocupações. 

 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DOS SALÁRIOS DOS GRUPOS OCUPACIONAIS  

 

As equações de determinações de salários (ou mincerianas) estimadas para os grupos 

ocupacionais selecionados estão expostas na Tabela 2. Estas equações exibem os fatores que 

influenciam os salários dos trabalhadores ocupados de acordo com os grupos ocupacionais em que 

estão alocados para o estado do Paraná.  

 

Tabela 2 – Determinantes Salariais dos grupos ocupacionais para Paraná, em 2015
9
 

Variáveis Geral 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Dirigentes e PCAs Técnicos de nível médio 

Trabalhadores dos 

serviços e da produção 

 e da produção 

Anos de estudo 0,0502* 0,1598* 0,1401* 0,0370* 

Experiência 0,0255* 0,0303* 0,0371* 0,0292* 

Experiência 2 -0,0003* -0,0003* -0,0004* -0,0004* 

Mulher -0,2409* -0,3148* -0,3353* -0,2143* 

Branco 0,1025* 0,3105* 0,1400 0,0894* 

Comércio -0,1055* -0,1142* -0,0547 -0,0809* 

Agrícola -0,1748* -0,0511 -0,5722* -0,1890* 

Indústria -0,0770* -0,1334* -0,1404* -0,0333 

Sul -- -- -- -- 

Sudeste -- -- -- -- 

Centro Oeste -- -- -- -- 

Norte -- -- -- -- 

Distrito Federal -- -- -- -- 

Formal 0,1432* 0,3741* 0,0143 0,1232* 

Urbana 0,1072* 0,3529* 0,0002 0,0617* 

Grupo 2 -0,2306* -- -- -- 

Grupo 3 -0,4207* -- -- -- 

Mills -- 0,5509* 0,3431 0,2254 

Constante 4,5754* -0,2354 0,4328 255,8580* 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos resultados do modelo Log-lin. 

Nota: *significância α 5%. Os valores apresentados sem asteriscos não foram significativos. 
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 Os valores apresentados na Tabela 2 são os antilogaritmos dos coeficientes [(ec-1)x100], método conhecido como 

“aproximação de Kennedy”, o qual tem propósito de apresentar o efeito real dos coeficientes. Para mais detalhes ver 

Van Garderen e Shah (2002). 

 



Os valores dos coeficientes refletem o ganho percentual sobre o salário hora que um 

trabalhador ganha ao adicionar uma unidade do aspecto produtivo a ser analisado, como educação e 

experiência no caso das variáveis contínuas, ou por pertencer a uma classe, como a cor da pele, 

gênero e região onde mora, para as variáveis categóricas.  

Foram efetuados testes econométricos
10

 para comprovar a robustez do modelo, além da 

correção de viés de seleção amostral pelo Probit multinomial quando houve necessidade, conforme 

consta no apêndice deste artigo. A medida das probabilidades de participação dos grupos 

ocupacionais leva com consideração as pessoas ocupadas e desocupadas no Paraná. Os dados 

revelam que todos os fatores estudados influenciam positivamente a participação dos indivíduos no 

Grupo 1 (Dirigentes e PCAs), exceto se a pessoa for mulher, se tiver filhos de 0 a 5 anos e se 

possuir outra renda não derivada do trabalho. O mesmo ocorre com as probabilidades de 

participação no Grupo 2 (técnicos de nível médio), incluindo negativamente a variável cônjuge. As 

chances de participação no Grupo 3 (trabalhadores dos serviços e da produção) são negativas para 

os anos de estudo, ou seja, aumentos na escolaridade reduzem as chances de participação dos 

indivíduos neste grupo ocupacional; as probabilidades também reduzem se forem do sexo feminino, 

possuírem outra renda que não a decorrente do trabalho, se cônjuge, e se morarem na região urbana.   

No que se refere às determinações de salários, os dados paranaenses revelam que a 

escolaridade e experiência apresentam ganhos, resultando em um salário maior, resultados que vão 

ao encontro a Teoria do Capital Humano. Analisando as variáveis citadas anteriormente, os 

coeficientes são similares para todos os grupos ocupacionais, muito embora o retorno salarial seja 

mais relevante para o grupo 1, Dirigentes e PCAs, grupo de competências de líderes.  

Os trabalhadores brancos e o mercado formal exibiram perdas comparados aos não brancos 

e do setor informal. Observa-se que as mulheres auferem renda menor que os homens em 24,09%, 

para os grupos ocupacionais; os percentuais foram de 31,48% para os Dirigentes e PCAs (grupo 1), 

33,53% para os técnicos de nível médio (grupo 2)  e 21,43% para os trabalhadores dos serviços e da 

produção (grupo 3). 

Os setores econômicos tiveram sinais negativos, indicando que o setor de serviços é o que 

apresenta melhor remuneração no estado. Os moradores da zona urbana apresentam ganhos 

superiores aos rurais, com destaque ao grupo ocupacional 1 (35,29%). Cabe destacar que os ganhos 

salariais são maiores para determinadas variáveis estudadas (ser branco para o grupo 1) e algumas 

apresentam retornos salariais inferiores, como a variável anos de estudo para o grupo ocupacional 3. 

 

 

4.3 Decomposição dos salários e o efeito da segmentação para os grupos ocupacionais  

 

Esta seção exibe a decomposição dos salários para os grupos ocupacionais no Paraná em 

2015. As diferenças salariais foram explicadas pelas características dos indivíduos, sejam elas as 

suas características produtivas (como educação, experiência, entre outras); e não produtivas, como o 

posto de trabalho, cor da pele, setor de atividade, e, ainda, uma parte a qual se refere à proxy da 

segmentação do mercado de trabalho. 

Segundo Oaxaca-Blinder (1973), a parte não explicada se dá pela diferença entre os 

coeficientes das regressões mincerianas (equações de determinação de salários) dos grupos 

ocupacionais 1 (dirigentes e PCAs), 2 (técnicos de nível médio) e 3 (trabalhadores dos serviços e 

operacionais), mensurando a variação nos salários do grupo em desvantagem ao aplicar os 

coeficientes do grupo em vantagem nas características dos que estão em desvantagem. Sendo assim, 

a segmentação acontece quando indivíduos possuem os mesmo atributos produtivos, mas são 

tratados de forma diferente devido ao grupo a que pertencem. 

Os dados mostram que, das diferenças salariais existentes entre os grupos ocupacionais 1 e 

2, no estado do Paraná, diferenças entre os Dirigentes e PCAs contra os técnicos de nível médio,  

40% provém das dotações e cerca de 60% ocorre por conta da segmentação ocupacional, 
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 Os testes econométricos estão expostos no apêndice. 



correspondendo ao maior percentual das três análises (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Decomposição de Oaxaca-Blinder para diferença salarial entre os grupos ocupacionais 

no Paraná em 2015 

  

  

 
Nota: *significância α 5%. Os valores apresentados no gráfico foram significativos. 

Nota 1: Grupo em vantagem: Dirigentes e PCAs (grupo 1) para comparação dos grupos 1x2 e 1x3; e técnicos de nível 

médio (grupo 2) para comparação entre grupo 2x3. 

 

Em relação aos grupos ocupacionais extremos, Dirigentes e PCAs com maiores salários e 

alta qualificação, bem como os trabalhadores dos serviços e produção (grupo 3) com menor 

remuneração e baixa escolaridade, tem-se que 56% das diferenças salariais entre estes grupos 

ocupacionais surgem das dotações dos trabalhadores e do mercado; cerca de 44% provém da 

segmentação ocupacional. Os resultados manifestam um padrão: a diferença salarial entre 

ocupações tão dispares em competências, liderança versus execução de atividades, são esclarecidas 

em sua maior parte pelas dotações do trabalhador e menos pelas características dos postos de 

trabalho.  

 

Tabela 4 – Impacto percentual (%) no salário entre os grupos ocupacionais no Paraná em 2015 

 
Grupo 1 x 2 Grupo 1 x 3 Grupo 2 x 3 

Explicado 13,51* 56,99* 42,85* 

Anos de estudo 9,19* 35,82* 22,58* 

Experiência 0,78 -1,23 -1,45 

Experiência 2 -0,09 1,25 1,34 

Mulher -2,90* -5,07* -1,93* 

Formal -0,25 3,97* 0,12 

Branco 1,04 2,1 -0,09 

Setorial 0,85 3,11 10,70* 

Urbana 0,24 2,37 -0,2 

Segmentação 20,89* 42,70* 14,29* 

Diferença total 37,23* 124,03* 63,26* 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da PNAD 2015. 

Nota: *significância α 5%. Os valores apresentados sem asteriscos não foram significativos. 

Nota 1: Grupo em vantagem: Dirigentes e PCAs (grupo 1) para comparação dos grupos 1x2 e 1x3; e técnicos de nível 

médio (grupo 2) para comparação entre grupo 2x3. 
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Quando se trata da diferença salarial entre os técnicos de nível médio (grupo 2) e os 

trabalhadores dos serviços e da produção (grupo 3), 73% dessas diferenças decorrem das 

características produtivas e outras dotações, e a segmentação corresponde a 27, %. A segmentação 

entre essas ocupações tem o menor poder de explicação do hiato salarial; por outro lado, o perfil dos 

trabalhadores esclarecem enormemente as diferenças salariais entre os grupos. 

Com respeito ao impacto percentual nos salários dos trabalhadores segundos seus grupos 

ocupacionais, os dados estão apresentados na Tabela 4. Para que os salários do grupo 2 (técnicos de 

nível médio) se equiparassem ao dos dirigentes e PCAs (grupo 1), eles deveriam subir 37,23%. 

Caso os trabalhadores do grupo 2 tivessem as mesmas dotações que os trabalhadores do grupo 1 

(Dirigentes e PCAs), o salário aumentaria em 13,51%. O efeito da segmentação mostra que, sem a 

segmentação ocupacional, o salário dos técnicos de nível médio aumentaria em 20,89%.  

Caso os trabalhadores dos serviços e da produção (grupo ocupacional 3) possuíssem as 

mesmas dotações que o grupo ocupacional 1 (dirigentes e PCAs), o salário dos ocupados do grupo 3 

aumentaria em 56,99%. Nesta análise, verifica-se que a relevância da educação corresponde a 36% 

na diferença salarial.  

Para que o salário dos trabalhadores do grupo ocupacional 3 (trabalhadores dos serviços e da 

produção) se igualasse ao do grupo ocupacional 2 (técnicos de nível médio), o salário do grupo 3 

deveria aumentar em 63,26%. Se os trabalhadores pertencentes ao grupo 3 apresentassem os 

mesmos fatores produtivos e de mercado que os trabalhadores do grupo ocupacional 2, o salário do 

grupo em desvantagem (grupo 3) sofreria um incremento de 42,85%. Sem a segmentação no 

mercado de trabalho, os salários dos trabalhadores dos serviços e da produção subiriam em 14,29%. 

Nesta comparação, técnicos de nível médio e trabalhadores dos serviços e da produção é evidente o 

impacto da escolaridade sobre as diferenças salariais. 

Em suma, os dados do impacto percentual estão sintetizados no Gráfico 2. As maiores 

diferenças salariais estão centradas no estudo dos grupos extremos, Dirigentes e PCAs (grupo 

ocupacional 1) e trabalhadores dos serviços e da produção (grupo ocupacional 3); os menores hiatos 

estão entre os grupos 1 e 2 (entre dirigentes e PCAs, e trabalhadores de nível médio). As diferenças 

salariais promovidas entre os grupos ocupacionais de nível médio e baixo são também grandes, mas 

a dualidade presente no mercado de trabalho é a mais baixa. As características pessoais, 

especificamente a educação, são significativas como fonte de desigualdade salarial nessas 

ocupações. 

 

Gráfico 2 – Impacto percentual (%) na diferença salarial entre grupos ocupacionais no Paraná em 

2015 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos microdados da PNAD 2015. 

 

O papel da ocupação nas diferenças salariais mostra exatamente o quanto o trabalhador 

deixa de auferir renda devido ao fato de estar inserido em determinada ocupação, confirmando a 
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segmentação presente no mercado de trabalho do estado do Paraná.  

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Este artigo teve como finalidade investigar e analisar as fontes das diferenças salariais no 

mercado de trabalho, assim como o efeito das ocupações nos salários para o estado do Paraná com 

dados do ano de 2015.  

Tendo em consideração o perfil dos trabalhadores ocupados segundo seus atributos 

produtivos e não produtivos, quando se explora os dados obtidos, nota-se que a escolaridade e a 

proporção de trabalhadores brancos e não brancos são desiguais. Em relação ao salário, as médias 

salariais tanto por mês quanto por hora são distintas para os três grupos ocupacionais selecionados. 

Os dirigentes e PCAs (grupo 1) ganham os maiores salários, maior parte é branca, moram 

na zona urbana e trabalham formalmente. Os técnicos de nível médio (grupo 2) recebem 

rendimentos inferiores aos do grupo ocupacional 1, sua maioria é branca , moram na área urbana e 

atuam no setor formal. Os trabalhadores dos serviços e da produção (grupo 3) são caracterizados 

pelos menores salários, maioria dos indivíduos não brancos, reside na área urbana,  e parte dos seus 

trabalhadores atuam no mercado informal. 

Com respeito às equações de determinação de salários (mincerianas) para os grupos 

ocupacionais, verificou-se que a escolaridade e a experiência contribuem para maiores 

remunerações.  Quando se analisa o gênero, as mulheres apresentam salários menores quando 

comparadas aos rendimentos masculinos, isto ocorre para os três grupos estudados. Os setores 

econômicos apresentam perda em relação ao setor de serviços, mostrando que este último possui 

melhor remuneração, e ainda destaca que estar empregado no setor formal, ser branco, residir em 

área urbana apresenta ganhos salariais. 

No que se refere à decomposição de salários de Oaxaca-Blinder, tem-se que o efeito da 

segmentação ocupacional é maior quando se compara os grupos extremos, de acordo com suas 

competências, escolaridade e rendimentos, ou seja, Dirigentes e PCAs (grupo 1) com maiores níveis 

educacionais e salários superiores e os trabalhadores dos serviços e da produção (grupo 3) com 

salários inferiores e baixa qualificação. As desigualdades salariais são menores quando se 

comparam os grupos dirigentes e PCAs (grupo 1) e técnicos de nível médio (grupo 2). 

A diferença salarial entre ocupações tão dispares em competências, liderança versus 

execução de atividades, são esclarecidas em sua maior parte pelas dotações do trabalhador e menos 

pelas características dos postos de trabalho. Quando se trata da diferença salarial entre os técnicos 

de nível médio (grupo 2) e os trabalhadores dos serviços e da produção (grupo 3), a segmentação 

tem o menor poder de explicação do hiato salarial e o perfil dos trabalhadores esclarecem muito as 

diferenças salariais entre os grupos. No caso da comparação entre os grupos ocupacionais 1 e 2, no 

estado do Paraná, cerca de 60% ocorre por conta da segmentação ocupacional, correspondendo ao 

maior percentual das três análises. 

Portanto, os resultados das decomposições salariais interocupacionais, isto é, entre os 

grupos ocupacionais, comprovam a presença de segmentação no mercado de trabalho paranaense, 

consistentes com a teoria da segmentação. Conclui-se que trabalhadores com características 

similares ganham rendimentos dessemelhantes devido à profissão que exercem, certificando a 

segmentação criada pelo mercado de trabalho.  

Considerando a importância do tema, espera-se que os dados apresentados neste artigo, 

contribuam para o debate e a formulação de políticas públicas que intencionem reduzir a 

segmentação ocupacional no estado do Paraná. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Resultados da regressão Probit Multinomial para os grupos ocupacionais – Paraná 

Variáveis Coeficientes Erro padrão z P > |z| Intervalo de confiança 95% 

Grupo ocupacional 0 omitido -- -- -- -- -- 

Grupo ocupacional 1             

Anos de estudo 0,3230 0,0152 21,2700 0,0000 0,2932 0,3528 

Experiência 0,0334 0,0102 3,2700 0,0010 0,0133 0,0534 

Experiência 2 0,0000 0,0002 -0,0600 0,9540 -0,0004 0,0004 

Outra renda -0,6089 0,1420 -4,2900 0,0000 -0,8872 -0,3306 

Mulher -0,0693 0,0712 -0,9700 0,3300 -0,2088 0,0702 

Branco 0,5878 0,0766 7,6700 0,0000 0,4376 0,7380 

Cônjuge 0,1694 0,1108 1,5300 0,1260 -0,0476 0,3865 

Chefe 0,2980 0,1058 2,8200 0,0050 0,0906 0,5054 

Filhos de 0 a 5 anos -0,0113 0,0972 -0,1200 0,9070 -0,2018 0,1792 

Filhos de 6 a 13 anos 0,0911 0,0896 1,0200 0,3090 -0,0845 0,2667 

Urbana 0,3236 0,1385 2,3400 0,0190 0,0522 0,5951 

Constante -4,5814 0,2322 -19,7300 0,0000 -5,0365 -4,1264 

Grupo ocupacional 2             

Anos de estudo 0,1912 0,0128 14,8900 0,0000 0,1660 0,2163 

Experiência 0,0291 0,0099 2,9300 0,0030 0,0097 0,0486 

Experiência 2 0,0000 0,0002 -0,2300 0,8210 -0,0004 0,0003 

Outra renda -0,9179 0,1660 -5,5300 0,0000 -1,2432 -0,5926 

Mulher -0,2542 0,0746 -3,4100 0,0010 -0,4004 -0,1079 

Branco 0,2394 0,0769 3,1100 0,0020 0,0888 0,3901 

Cônjuge -0,1148 0,1186 -0,9700 0,3330 -0,3474 0,1177 

Chefe 0,1081 0,1114 0,9700 0,3320 -0,1103 0,3265 

Filhos de 0 a 5 anos -0,0368 0,1030 -0,3600 0,7210 -0,2387 0,1651 

Filhos de 6 a 13 anos 0,2019 0,0930 2,1700 0,0300 0,0197 0,3841 



Urbana 0,2399 0,1382 1,7400 0,0830 -0,0309 0,5108 

Constante -2,7597 0,2077 -13,2900 0,0000 -3,1668 -2,3527 

Grupo ocupacional 3             

Anos de estudo -0,0244 0,0089 -2,7400 0,0060 -0,0419 -0,0069 

Experiência 0,0427 0,0079 5,4300 0,0000 0,0273 0,0582 

Experiência 2 -0,0005 0,0002 -3,2600 0,0010 -0,0008 -0,0002 

Outra renda -0,9839 0,1190 -8,2700 0,0000 -1,2170 -0,7507 

Mulher -0,2506 0,0602 -4,1600 0,0000 -0,3686 -0,1325 

Branco 0,1294 0,0590 2,1900 0,0280 0,0138 0,2450 

Cônjuge -0,0653 0,0955 -0,6800 0,4940 -0,2525 0,1219 

Chefe 0,1553 0,0906 1,7100 0,0870 -0,0223 0,3329 

Filhos de 0 a 5 anos 0,0132 0,0831 0,1600 0,8730 -0,1496 0,1760 

Filhos de 6 a 13 anos 0,0356 0,0762 0,4700 0,6400 -0,1137 0,1849 

Urbana -0,2994 0,0951 -3,1500 0,0020 -0,4858 -0,1129 

Constante 1,6473 0,1424 11,5700 0,0000 1,3682 1,9264 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados do modelo Probit Multinomial. 

 

 

APÊNDICE B – Testes econométricos para regressões mincerianas entre os grupos ocupacionais 

(interocupacionais) 

Geral 
 

Multicolinearidade (VIF) 3,09 

Heterocedasticidade - Teste Não rejeita 

Heterocedasticidade - Correção Robust 

R² 0,31 

  
Grupo Ocupacional 1 

Dirigentes e PCAs  

Multicolinearidade (VIF) 4,61 

Heterocedasticidade - Teste Rejeita 

Heterocedasticidade - Correção -- 

R² 0,22 

  
Grupo Ocupacional 2 

Técnicos de nível médio  

Multicolinearidade (VIF) 5,08 

Heterocedasticidade - Teste Rejeita 

Heterocedasticidade - Correção -- 

R² 0,26 

  
Grupo Ocupacional 3 

Trabalhadores dos serviços  

e da produção 
 

Multicolinearidade (VIF) 4,69 

Heterocedasticidade - Teste Não rejeita 

Heterocedasticidade - Correção Robust 

R² 0,14 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados do modelo Log-lin. 

 


