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Resumo 

Neste trabalho estudamos a evolução da desigualdade de salários no mercado formal 

de trabalho no Brasil utilizando dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) no 

período entre 1994 e 2009. Utilizamos a variância do log do salário real por hora contratual de 

trabalho como medida de desigualdade e, através do uso de métodos de decomposição da 

variância em seus componentes permanente e transitório, verificamos que, no Brasil, cerca de 

84% da desigualdade é explicada pelo componente permanente, ou seja, por características 

individuais invariantes no tempo. A educação responde por uma parcela expressiva deste 

componente (54% em média). Ao longo do período em questão houve uma redução da 

desigualdade de salários, sendo esta explicada pela redução do componente transitório entre 

1994 e 1998 e pela diminuição do componente permanente entre 1999 e 2009.  

Palavras-chave: Desigualdade de salários, mercado formal de trabalho, decomposição 

da variância. 

  



Abstract 

This study analyzes the evolution of wage inequality in the formal labor market in 

Brazil in the years 1994-2009 using administrative data (RAIS). We use the variance of log 

hourly wages as a way to access wage inequality. Decomposing variance into its permanent 

and transitory components, we find that 84% of Brazilian wage inequality is due to its 

permanent component, in other words, it can be explained by individual characteristics that do 

not change over time. Regarding this permanent component, we show that education responds 

to approximately 54% of it. From 1994 to 2009, Brazil experienced a reduction in wage 

inequality. This reduction was caused by a decrease in the transitory component from 1994 to 

1998 and by a decrease in the permanent component from 1999 to 2009.  

Keywords: Wage inequality, formal labor market, variance decomposition.  
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1. Introdução 

A variância da distribuição dos salários é comumente utilizada como medida de 

desigualdade no mercado de trabalho. Observar a estrutura de auto covariância dos salários ao 

longo do tempo permite abordar a evolução da desigualdade. A variância dos salários pode ser 

decomposta em dois componentes: o permanente e o transitório. Ao verificarmos a 

importância relativa de cada um, é possível entender o que está por trás da evolução da 

desigualdade, que é útil para que se possam desenhar políticas adequadas de combate a esta.  

O componente permanente da variância dos salários corresponde ao capital humano, 

enquanto o componente transitório está associado a ruídos fruto da instabilidade econômica. 

Pode-se dizer que o componente permanente estaria associado ao perfil de salário dos 

indivíduos ao longo do ciclo de vida e o componente transitório representaria suas flutuações 

estocásticas (Santos e Souza (2007)).  

Quando há uma tendência de queda ou de aumento da desigualdade é importante 

verificar qual é o papel de cada um dos dois componentes neste movimento. Um aumento da 

desigualdade que seja fruto sobretudo de um aumento do componente permanente, por 

exemplo, está associado a uma baixa mobilidade e a um mercado de trabalho rígido, em que 

os trabalhadores tem pouca possibilidade de mudar de posição na distribuição de salários ao 

longo de suas vidas. A ideia é que uma mudança como uma alteração da demanda em favor 

dos trabalhadores que são mais bem pagos altera a distribuição dos salários, mas sem que haja 

alteração na posição ocupada por cada trabalhador, levando assim a um aumento da variância 

do componente permanente e em última instância da desigualdade. 

Por outro lado, um aumento da desigualdade que seja fruto de um aumento do 

componente transitório está relacionado a uma mobilidade maior. Neste caso, ocorrem 

mudanças na distribuição de salários, mas de forma que as posições ocupadas pelos 

trabalhadores se modificam. Haider (2001) cita como exemplos de causas de aumento do 

componente transitório um aumento da competição e o enfraquecimento da relação entre 

trabalhadores e firmas. 

Entender qual dos componentes está por trás das variações da desigualdade é 

importante tanto para verificar o impacto em termos de bem-estar social (já que choques 

permanentes e transitórios têm efeitos distintos), quanto para o desenho de políticas públicas 
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adequadas de combate à desigualdade. Santos e Souza (2007) comentam que, em caso da 

predominância do componente permanente, uma política voltada à educação e qualificação 

dos trabalhadores é preferível. Entretanto, caso prevaleça o componente transitório, é mais 

adequado adotar políticas que reduzam os efeitos dos choques sofridos pelos trabalhadores no 

mercado de trabalho.  

Moffitt e Gottschalk (2011 b) comentam que o interesse em estudar a instabilidade de 

salários, em especial as que são fruto de aumento do componente transitório, tem diversas 

explicações, começando pelo interesse em verificar o impacto de flutuações transitórias sobre 

o consumo, já que segundo Friedman (1957) não se deveria observar um impacto relevante. 

Além disso, choques transitórios são mais facilmente acomodados que os choques 

permanentes, estando assim associados a uma menor perda de bem estar social e também a 

um menor impacto sobre a desigualdade. Os autores comentam que um aumento da variância 

transitória poderia ser causado por um aumento na competitividade no mercado de trabalho, 

por uma redução na regulação, nos preços administrados ou na atuação sindical e ainda por 

um aumento dos trabalhos temporários e por conta própria. 

Utilizando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

1996, 1999, 2003, 2006 e 2009 podemos ver a distribuição dos trabalhadores entre os 

mercados formal e informal de trabalho
1
. O Gráfico 1 mostra que houve um aumento do 

número total de trabalhadores, bem como dos formais e dos informais. 

 

                                                           
1
 São considerados formais os trabalhadores que têm carteira de trabalho assinada, os militares e os funcionários 

públicos estatutários. 
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Gráfico 1 – Número de Trabalhadores por Grupo (PNAD) 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 2 mostra a proporção de cada tipo de trabalho (formal ou informal) a cada 

ano. É possível notar que entre 1996 e 1999 a proporção de trabalhadores formais sofreu uma 

redução, mas a partir deste ano houve um aumento da mesma. Em todos os anos os 

trabalhadores formais correspondem a pouco menos da metade dos trabalhadores como um 

todo.  

 

Gráfico 2 – Proporção por Tipo de Trabalho (PNAD) 

Fonte: Elaboração própria. 

Tendo observado a composição da força de trabalho, cabe agora observar a variância 

do log do salário real de cada grupo, de forma a verificar se esta apresenta comportamentos 

parecidos entre os grupos. 
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Gráfico 3 – Variância do log do Salário Real (PNAD) 

Fonte: Elaboração própria. 

Podemos perceber que há uma aparente redução da desigualdade de salários entre 

1996 e 2009. Esse resultado vale para os trabalhadores formais, para os informais e para os 

trabalhadores como um todo.  

Essa aparente redução da desigualdade de salários também pode ser abordada através 

de outras medidas de desigualdade tipicamente utilizadas: o coeficiente de Gini e o índice de 

Theil. As evoluções destas duas medidas alternativas de desigualdade estão ilustradas nos 

Gráficos 4 e 5. 

 

Gráfico 4 – Coeficiente de Gini do log do Salário Real (PNAD) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 5 – Índice de Theil do log do Salário Real (PNAD) 

Fonte: Elaboração própria. 

Novamente notamos uma aparente redução da desigualdade de salários entre 1996 e 

2009, exceto em 2003, quando houve um aumento tanto do coeficiente de Gini quanto do 

índice de Theil. Dessa forma, podemos dizer que independentemente da medida de 

desigualdade utilizada, há indícios de queda da desigualdade. Entender o que está por trás 

desta redução da desigualdade é justamente o objetivo deste trabalho.  
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2. Revisão da Literatura 

Os modelos de composição da variância têm como objetivo propor uma metodologia 

para decompor a auto covariância em duas partes: permanente e transitória. Esse tipo de 

modelo é comumente utilizado em trabalhos cujo objetivo é explicar o comportamento da 

desigualdade ao longo do tempo. Neste capítulo, serão abordados os principais resultados 

encontrados nesta literatura. Posteriormente serão comentados alguns dos principais modelos 

utilizados, já que podem ser adotadas diversas especificações, e com níveis diferentes de 

sofisticação. 

Lillard e Willis (1978) propõem uma metodologia para estudar a mobilidade no 

mercado de trabalho nos Estados Unidos. O primeiro passo dos autores foi estimar uma 

função de renda do trabalho baseada nos componentes permanente e transitório. A partir disto 

eles conseguem computar a probabilidade da renda do trabalho de um indivíduo se encaixar 

em uma determinada sequencia temporal (arbitrária) de estados de pobreza. Utilizando dados 

da “The University of Michigan Panel Study of Income Dynamics” para o período de 1967 a 

1973, os autores encontram uma predominância do componente permanente na explicação da 

variância do log dos salários (73,1% da variância total é fruto de “diferenças” permanentes), o 

que serve de indício de que há uma tendência dos indivíduos permanecerem em suas posições 

na distribuição de salários ao longo do tempo. Eles argumentam, no entanto, que isto não 

significa que não existe mobilidade ou que a pobreza é um status permanente já que 

encontram probabilidades positivas para alguns grupos saírem da pobreza no ano seguinte e 

calculam que apenas uma pequena parcela de grupos que entram na pobreza deve permanecer 

nela durante todo o período remanescente.  

MaCurdy (1982) realiza uma análise empírica utilizando a mesma fonte de dados que 

Lillard e Willis (1978), mas com uma amostra para o período de 1968 a 1977 de homens 

brancos, casados (com a mesma esposa ao longo de todo o período analisado) e de 25 a 46 

anos para verificar o ajustamento do modelo proposto. O autor conclui que a especificação, 

assumindo estacionariedade, é corroborada pelos dados. Além disso, não são encontradas 

evidências da existência de um componente permanente. 

Baker (1997) usa dados dos Estados Unidos para comparar duas abordagens possíveis 

para os salários: o chamado modelo de heterogeneidade de perfis (o perfil de experiência ou 

de salários varia entre indivíduos) e modelos em que os salários apresentam uma raiz unitária, 

que na época estava em destaque. O objetivo do autor é verificar qual deles é mais adequado, 
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já que eles implicam em decomposições distintas dos salários em seus componentes 

permanente e transitório e, portanto, em interpretações distintas sobre o comportamento do 

mercado de trabalho. Não foram encontrados indícios da presença de raiz unitária nos salários 

e o modelo de heterogeneidade de perfis parece prever melhor a estrutura de correlação serial 

do crescimento dos salários. A partir destes resultados, o autor argumenta que este modelo 

parece ser mais adequado embora admita que esta conclusão possa ser equivocada uma vez 

que trabalha com uma amostra pequena, o que comenta ser problemático. 

Haider (2001) estuda o aumento da desigualdade de renda nos Estados Unidos entre o 

final da década de 1960 e início da década de 1990. O autor argumenta que há duas possíveis 

explicações para o crescimento da desigualdade: (1) crescimento da instabilidade da renda (a 

distribuição se modifica, mas de forma que nenhum conjunto de pessoas ganha mais de forma 

sistemática, sendo consistente com as explicações de aumento da competição e deterioração 

secular do vínculo entre firma e trabalhador), e (2) desigualdade nos rendimentos ao longo da 

vida (a distribuição se modifica de forma que indivíduos que têm salários relativamente 

maiores apresentam maior aumento, sendo consistente com as explicações de alterações 

tecnológicas enviesadas com relação à habilidade e também com alterações na demanda que 

beneficiam mais as pessoas com maiores salários). 

O autor usou uma amostra formada por homens brancos, que não são estudantes ou 

aposentados, entre 25 e 60 anos, têm renda positiva e são observados pelo menos duas vezes, 

formando assim um “revolving balanced panel”. Os parâmetros de interesse foram estimados 

a partir da estrutura de auto covariância da renda em dois estágios. Os principais resultados 

encontrados foram que houve um aumento das variâncias ao longo do tempo e as covariâncias 

estimadas foram positivas e estatisticamente diferentes de zero, de forma que há indício de 

que os desvios na renda são positivamente e serialmente correlacionados. O autor mostra 

ainda que houve um aumento da desigualdade de salários ao longo do tempo de cerca de 70%, 

resultado que é robusto e consistente com o de outros trabalhos. A principal causa deste 

aumento foi o aumento persistente dos salários, e as prováveis explicações são a existência de 

mudanças tecnológicas enviesadas em relação à habilidade, o aumento do comércio 

internacional e o efeito da educação, que explica um terço do aumento do componente 

permanente da desigualdade. Foi encontrado ainda um aumento expressivo da instabilidade de 

renda, sobretudo durante a década de 1970.  
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Moffitt e Gottschalk (2011 a) estudam o aumento da variância dos salários dos 

homens nos Estados Unidos ao longo das décadas de 1970 e 1980. Eles concluem que cerca 

de metade do aumento da variância dentro dos grupos de educação e idade foi consequência 

do aumento da variância do componente permanente, e a outra metade foi decorrente do 

aumento da variância do componente transitório, que reflete choques que se dissipam em até 

três anos. Ou seja, os dois componentes tem a mesma importância na explicação do aumento 

da desigualdade de salários.  

Em outro trabalho, Moffitt e Gottschalk (2011 b) estimam a tendência no componente 

transitório da variância dos salários de homens nos Estados Unidos durante o período entre 

1970 e 2004. Os autores trabalham com um painel desbalanceado composto por homens que 

são responsáveis pelo domicílio em que vivem e que tenham entre 30 e 59 anos. Eles optam 

por utilizar os resíduos de uma regressão dos salários na educação, cor, idade e algumas 

interações entre essas variáveis para montar a matriz de variância e covariância, que é 

indexada por ano, idade e duração da defasagem. Dessa forma, cada elemento consiste na 

covariância entre o resíduo do log de salários de homens entre os grupos de idades   e    e 

entre os anos   e   . É encontrado um aumento substancial do componente transitório da 

variância na década de 1970 e no início da década de 1980. Após este período e até 2004, este 

componente manteve-se em um nível alto. É encontrado também um forte componente cíclico 

na variância transitória, que ocasionou saltos na variância nos períodos de recessão no início 

das décadas de 1980, 1990 e 2000. A tendência de crescimento do componente transitório é 

responsável por metade do aumento da desigualdade no final da década de 1980, mas apenas 

um terço ao final do período já que o componente permanente apresentou crescimento 

expressivo a partir da metade da década de 1990.  

Shin e Solon (2011) também estudam o comportamento do mercado de trabalho dos 

Estados Unidos no que diz respeito à volatilidade dos salários. Os autores preferem utilizar 

algumas estatísticas simples que podem servir como índice para a volatilidade ao invés de 

modelos mais complexos como os usados nos demais trabalhos comentados neste capítulo. A 

razão por esta preferência é que eles acreditam que os resultados encontrados por estes 

trabalhos dependem fortemente da especificação utilizada, o que é corroborado pela 

discrepância entre alguns dos resultados encontrados, mesmo utilizando os mesmos dados. Os 

autores encontram uma tendência de aumento da volatilidade da renda total do trabalho na 
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década de 1970, mas não encontram evidência de crescimento desta nas décadas de 1980 e 

1990. 

Baker e Solon (2003) estudam a evolução da desigualdade de salários no Canadá no 

período entre 1976 e 1992. Os autores encontram um aumento substancial da mesma ao longo 

do período, fato que atribuem às tendências de crescimento tanto do componente permanente 

quanto do transitório. Dessa forma, o aumento da desigualdade anual de salários é fruto do 

aumento da desigualdade de longo prazo e do aumento na instabilidade de salários, embora as 

estimações realizadas indiquem que o primeiro teve um papel de maior relevância. 

Beaudry e Green (2000) também estudam o mercado de trabalho canadense, mas no 

período entre 1971 e 1993. Os autores procuram descrever a forma como os perfis de salário 

por coorte variaram ao longo do tempo. São encontradas evidências de que os perfis idade-

salário de homens se depreciaram para coortes mais recentes quando comparados aos de 

coortes mais antigas, independentemente do nível educacional. Não há indícios de que o 

retorno do aumento da experiência seja crescente ao longo do período analisado, nem de que 

tenha ocorrido aumento da dispersão dos salários dentro de cada coorte. Os autores 

argumentam que estes resultados são conflitantes com a hipótese de que o aumento do retorno 

da habilidade serve de explicação para o aumento da dispersão dos salários.  

Ramos (2003) aborda a desigualdade de salários na Grã-Bretanha no período entre 

1991 e 1999. São usados dados de homens que estavam empregados (em período integral) e 

declararam ter rendimento positivo. O principal resultado encontrado é que houve um 

aumento da desigualdade de salários no período e este seguiu de forma próxima o ciclo de 

negócios. Este crescimento da desigualdade, segundo os resultados, é fruto tanto de alterações 

no componente permanente quanto no transitório. No início da década de 1990 teria 

predominado o componente permanente, mas ao longo do curso da década este perdeu espaço 

para o componente transitório. Outro resultado importante encontrado é o de que houve uma 

queda do componente permanente de salários ao longo do ciclo de vida, o que significa que há 

menor mobilidade para coortes mais jovens. O autor sugere diversas explicações para a 

instabilidade de salários: aumento da instabilidade nos empregos (embora ele argumente que 

esta pode não ser a melhor explicação possível uma vez que não houve mudanças no direito 

do trabalho e a proporção de trabalhos temporários manteve-se estável no período), aumento 

da instabilidade no que diz respeito aos salários dos trabalhadores que se mantém empregados 

ou ainda aumento das perdas nos salários após um período de desemprego.  



21 
 

Em outro estudo sobre a Grã-Bretanha no período entre 1975 e 1995, Dickens (2000) 

encontra indícios de que o componente transitório (que é serialmente correlacionado) é 

altamente persistente e de que o permanente apresenta crescimento ao longo do ciclo de vida. 

A variância estimada dos dois componentes apresentou aumento no período, e cada um deles 

é responsável por cerca de metade do crescimento da desigualdade no período estudado, que 

foi bastante expressiva. 

Por fim, Santos e Souza (2007) realizam um estudo para o estado de São Paulo no 

período entre 1990 e 1998. São utilizados dados de trabalhadores formais com o objetivo de 

avaliar a magnitude relativa das características individuais e a instabilidade dos salários como 

fatores componentes da desigualdade (em seu sentido geral). Os autores encontram que o 

componente de características individuais (permanente) tem uma importância relativa muito 

maior que a do componente de instabilidade de salários, existindo assim pouco espaço para 

mobilidade. Além disso, os autores ainda mostram que apenas uma pequena porção da 

desigualdade que é fruto das características individuais pode ser explicada através de fatores 

observáveis como idade e educação. Em outras palavras, a maior parte do componente 

permanente é resultante de fatores não observáveis. Isso serve como argumento contrário à 

hipótese de que a educação seria a maior fonte de desigualdade. Os autores argumentam que 

esses resultados, no entanto, devem ser interpretados com cautela, uma vez que são válidos 

apenas para o estado de São Paulo que, dentre outras peculiaridades, é provavelmente um dos 

estados brasileiros em que há maior estabilidade no setor formal, o que pode ter influenciado 

os resultados e inviabiliza de certa forma a sua extensão para o Brasil como um todo. 

Neste trabalho estudaremos o mercado formal de trabalho no Brasil no período entre 

1994 e 2009 utilizando a metodologia de decomposição de variância empregada nos trabalhos 

citados. Além de verificar a evolução da desigualdade de salários e de seus componentes 

permanente e transitório, tentaremos ainda relacionar os resultados obtidos aos dos demais 

estudos presentes na literatura.  

  



22 
 

3. Metodologia 

3.1. A Estrutura de Covariância 

A maioria dos trabalhos discutidos no Capítulo 2 - Revisão de Literatura parte do 

chamado modelo canônico, descrito em Ramos (2003). Trata-se de uma abordagem simples, 

que permite identificar facilmente os componentes e como estima-los. O modelo parte da 

seguinte equação: 

           

em que     é uma medida de rendimento do trabalho do indivíduo   no instante de 

tempo   e corresponde à soma de um componente individual invariante no tempo   , que é 

não correlacionado entre indivíduos, e de um componente transitório serialmente não 

correlacionado (ruído branco),     . Temos ainda que: 

           ̅   
   

              
   

Supondo que os dois componentes são ortogonais, de forma que              , 

temos: 

             {
  

    
            

  
             

 

A variância do componente permanente (  
 ) representa o efeito de características dos 

indivíduos (observáveis ou não) que não se alteram ao longo do tempo e determina as 

covariâncias entre períodos distintos plenamente, já que o componente transitório corresponde 

a um ruído branco. 

Como esta abordagem apresenta restrições bastante rígidas sobre a estrutura dinâmica, 

diversos autores propuseram abordagens mais sofisticadas. Uma delas é a de MaCurdy 

(1982), em que o componente permanente é modificado pela inclusão de um modelo de 

fatores variantes no tempo (Factor Loads) e o componente transitório é tratado via um modelo 

de séries de tempo (ARMA(p,q)). Temos então, em notação matricial: 
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onde   
               é um vetor     de coeficientes que podem ou não ser 

conhecidos,   
  (       ) é um vetor     de distúrbios invariantes no tempo com: 

 (    
 )  {

  
                      

                    
 

e   é um operador de defasagem tal que as raízes de        estão fora do círculo 

unitário por hipótese, sendo finalmente     um ruído branco com: 

 (       )  {  
                  

                   
 

Neste caso, a matriz de covariância é dada por: 

          
      

            
   

A depender da estrutura ARMA(p,q) adotada para    , a matriz de covariância se altera 

via         
  . No trabalho testamos diversas especificações, sendo elas: AR(1), ARMA(1,1), 

ARMA(1,2), AR(2), ARMA(2,1) e ARMA(2,2)
2
. As especificações que apresentaram melhor 

ajuste foram AR(1) e ARMA(1,1), sendo a primeira a preferida.  

Supondo que     seja tal que siga um processo AR (1), temos: 

             

               

em que: 

         ̅   
   

          
   

 (       )  {  
                  

                   
 

                                                           
2
 As especificações que envolvem um processo auto regressivo de ordem 2 foram testadas supondo 

estacionariedade. 
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   (      )    

Através da inclusão do parâmetro     
 , que corresponde à variância do componente 

transitório (   ) no período imediatamente anterior ao período de início da amostra, é possível 

identificar a variância de     como: 

           
   

             
  ∑         

 

 

   

 

E ainda, a covariância entre os períodos   e     como: 

                       
             

  ∑          
 

 

   

 

Já para o caso em que     é tal que segue um processo ARMA(1,1), temos: 

             

                      

em que: 

         ̅   
   

          
   

 (       )  {  
                  

                   
 

   (      )    

De forma que é possível identificar a variância de     como: 

           
   

             
    

         
  ∑                 
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E ainda, a covariância entre os períodos   e     como: 

              

         
             

             
           

 

 ∑                  
 

   

   

 

3.2. Estimação 

Para estimar a matriz de covariância do log dos salários e a matriz de covariância dos 

elementos desta matriz podemos utilizar uma abordagem semelhante à utilizada em Abowd e 

Card (1989), salvo algumas modificações de forma a adequá-la ao caso de painel não 

balanceado. Seja    o desvio do log do salário real por hora contratual do indivíduo   no 

momento   em relação à média dos logs dos salários daquele ano. São considerados   

períodos de tempo, tal que  ̃  é um vetor     que contém as informações dos desvios do log 

do salário em relação à média de cada ano para o indivíduo  : 

 ̃  [

   

   

 
   

] 

A matriz de covariância,  , é uma matriz de dimensão    , cujos elementos,    , em 

que         e        , são dados por: 

    
 

   
∑ ̃   ̃  

 

 

em que     corresponde ao número de indivíduos que contribuem para o momento em 

questão. Para definir a matriz de covariância desta matriz de covariância,  , defina  ̃    como 

o vetor com os elementos distintos do produto  ̃   ̃  . Os elementos de   podem ser 

encontrados novamente por: 

    
 

   
∑  ̃   
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Por fim, defina  ̃     ̃       , de forma que os elementos da matriz de 

covariância das covariâncias    e   ,       em que        ,        ,         e 

       , são definidos por: 

      
 

     
∑  ̃    ̃   

 

 

onde       corresponde ao número de indivíduos que contribuem tanto para os 

momentos    e    em questão. Em outras palavras,       corresponde ao número de 

indivíduos para os quais temos disponíveis informações de salários nos momentos de tempo  , 

 ,   e  . Utilizando esta abordagem descrita, conseguimos calcular as matrizes de 

covariância,  , e de covariância das covariâncias,  , observadas. 

Os elementos da matriz de covariância do log dos salários podem ser modelados de 

diferentes maneiras, conforme vimos anteriormente. Tomemos um modelo qualquer que 

dependa de um vetor de parâmetros   (cuja dimensão é menor que   , de forma que   

    . Podemos estimar   utilizando métodos de distância mínima, em que se minimiza: 

(      )
 
 (      ) 

onde   corresponde a uma matriz de pesos do tipo positiva definida. Dessa forma, 

escolhe-se   de maneira a reduzir a distância entre os momentos observados e os momentos 

teóricos previstos pelo modelo em questão para o mais próximo de zero o possível (Santos e 

Souza (2007)). Considerando o caso do modelo AR(1) com Factor Load discutido 

anteriormente como exemplo, a expressão a ser minimizada é: 
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Seja     a matriz inversa de       , onde   é a matriz de covariância das 

covariâncias e                 , em que         é a matriz Jacobiana avaliada em 

   (valor estimado de  ): 

      
     

  
     

A inferência é feita com base na seguinte estatística, que sob a hipótese nula de que 

        (equivalente à especificação utilizada estar correta), tem distribuição assintótica 

chi-quadrado (segundo demonstrado por Newey (1985)): 

  (       )
 
  (       )     

  

em que    corresponde à inversa generalizada
3
 da matriz   e   é o número de graus 

de liberdade, correspondente à diferença entre a dimensão de   e o posto da matriz Jacobiana 

avaliada em    (     ). Esta estatística pode servir para testar a estrutura geral do modelo e 

também para comparar diferentes modelos entre si.  

Os erros-padrão dos parâmetros estimados podem ser obtidos a partir do cálculo da 

variância assintótica de   , de forma a possibilitar a realização de testes t para cada 

coeficiente estimado. Segundo Chamberlain (1984), sob algumas condições,    converge para 

o verdadeiro valor de   e √        converge em distribuição para        em que   

                      . Segundo Wooldridge (2002), podemos tratar    como se: 

            

de maneira que a variância assintótica de    pode ser estimada a partir de: 

                                    

A escolha de   determina o tipo de distância mínima a ser estimado. Uma alternativa é 

o método de distância mínima ótima, em que      , onde     corresponde à matriz 

inversa de   (matriz de covariância das covariâncias), de forma que se minimiza: 

(      )
 
   (      ) 

                                                           
3
 Rao (1962). 
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Este método é denominado ótimo pois minimiza a variância assintótica de   , 

reduzindo-a para             .  

Outra alternativa é a distância mínima igualmente ponderada, em que    , de forma 

que se minimiza (      )
 
(      ). Neste caso, o peso atribuído a cada momento é o 

mesmo. No entanto, como usaremos um painel não balanceado, de forma que para cada 

momento estimado é utilizado um número diferente de observações, atribuir pesos iguais para 

os diferentes momentos pode não ser ideal. Seguindo a sugestão de Haider (2001), podemos 

escolher         , em que: 

  

[
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
  

 

 
 
 
 

   

   
  

 ]
 
 
 
 
 
 

 

onde    corresponde ao número de observações que são utilizadas no cálculo do 

momento   e   é o número total de observações. Dessa forma, atribuímos maior peso a 

momentos para os quais temos proporcionalmente mais observações disponíveis. O autor 

mostra que o uso desta matriz de pesos resulta em um estimador equivalente ao de distância 

mínima igualmente ponderada, que é sugerido por Altonji e Segal (1996) para o caso de 

amostras pequenas, em que o estimador de distância mínima ótima é enviesado. 

  



30 
 

4. Dados 

Todos os estabelecimentos formais brasileiros são obrigados a fornecer informações 

sobre seus empregados ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de acordo com o 

Decreto nº 76.9000, de 23 de setembro de 1975. Trata-se da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), um registro administrativo que inclui informações de remuneração e 

ocupação de todos os trabalhadores formais do Brasil, além de dados pessoais como nível de 

escolaridade, gênero e idade. Neste trabalho, será utilizada a RAISMIGRA, versão que 

permite o acompanhamento dos indivíduos ao longo do tempo e geograficamente, via 

cadastramento no Programa de Integração Social (PIS), que serve de identificador do 

indivíduo.  

A partir de uma lista com o número PIS de todos os indivíduos do sexo masculino
4
 

que aparecem ao menos uma vez na base
5
 entre os anos de 1994 e 2009, foi selecionada uma 

amostra aleatória correspondente a 5% desta parcela da população brasileira que se encontra 

no mercado formal de trabalho. Como estamos interessados em estudar a desigualdade de 

salários no mercado formal, excluímos desta amostra indivíduos com menos de 25 anos (que 

poderiam estar fora do mercado de trabalho para estudar) e com mais de 64 (que já estariam 

aptos a se aposentar por idade segundo a legislação brasileira).  

Para excluir estes indivíduos é necessário ter informação sobre a idade dos mesmos 

em cada ano. Observando os dados, verificamos que é comum um indivíduo ter a mesma 

idade declarada ao longo de diferentes anos. Aparentemente o estabelecimento empregador 

declara esta informação, mas não a atualiza com o passar do tempo. Procurando resolver este 

problema, utilizamos uma idade calculada ao invés da idade declarada a cada ano. Esta idade 

calculada foi computada a partir da suposição de que no primeiro ano em que o indivíduo 

aparece na base ele teve sua idade declarada de forma correta. A partir desta informação, é 

possível calcular quantos anos ele deveria ter nos demais anos estudados.  

A Tabela 1 mostra o número de observações disponíveis em cada etapa deste 

processo: 

                                                           
4
 Optamos por investigar a evolução da desigualdade de salários apenas entre homens devido ao fato de que a 

decisão de participação das mulheres no mercado de trabalho apresenta peculiaridades que estão fora do escopo 

deste trabalho. 
5
 Cada indivíduo que aparece ao menos uma vez na base no período considerado corresponde a um registro 

único nesta lista, de forma que indivíduos presentes em mais de um ano aparecem uma única vez na lista em 

questão.  



31 
 

Tabela 1 – Número de Observações em cada Etapa 

Etapa 

Número de 

Indivíduos 

(Homens) 

Aparecem pelo menos uma vez entre 1994 e 2009 54,344,896 

Amostra de 5% 2,717,245 

Amostra de 5%, entre 25 e 64 anos 2,094,360 

Amostra de 5%, entre 25 e 64 anos e com pelo menos uma informação de salário 1,870,098 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao longo do período estudado (1994 a 2009), estão disponíveis informações sobre o 

salário em dezembro e sobre a média do salário ao longo, ambos em salários mínimos. Como 

o salário mínimo pode apresentar variações ao longo de um determinado ano e não temos 

informações sobre o salário do indivíduo em cada mês, optamos por utilizar o salário em 

dezembro. Uma vez que o valor do salário mínimo varia ao longo dos anos estudados, temos 

que calcular o salário dos indivíduos em Reais. Além disso, os valores disponíveis na base a 

cada ano são nominais, de forma que é necessário calcular seu valor real (em reais de 2009), o 

que foi feito utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

Como o objetivo do trabalho é avaliar a evolução da desigualdade ao longo do tempo, 

é importante que tenhamos informações sobre o salário de um mesmo indivíduo em diversos 

anos. A Tabela 2 corresponde a uma matriz de disponibilidade de informações. As células da 

diagonal principal nos dão o número de observações de salário e horas contratuais disponíveis 

por ano. Já as demais células nos dão o número de indivíduos para os quais são observadas 

estas duas informações nos dois anos em questão.  
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Tabela 2 – Matriz de Disponibilidade de Informações 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1994 549896                               

1995 434616 575919                             

1996 403090 465020 595211                           

1997 381973 431062 486041 620292                         

1998 357522 400909 444859 504601 629965                       

1999 340752 380652 419726 467578 518442 642666                     

2000 331283 368828 404650 447352 485382 538575 675204                   

2001 316094 350334 383250 421639 453188 493114 550236 704528                 

2002 307406 340261 371254 407693 436512 471919 518669 584965 736483               

2003 298561 331146 361305 395609 422804 455157 497084 547868 613805 769545             

2004 292717 324911 354232 387661 413876 443869 483703 527461 580843 649825 815344           

2005 285288 316533 345139 377343 402288 431217 468531 508295 555620 610584 684202 858675         

2006 278210 308859 336907 368499 392347 420146 456370 493451 537076 585025 646359 723637 902808       

2007 272926 302660 330288 361305 384628 411786 446932 482802 523931 567852 623734 686680 762233 957581     

2008 267656 296694 323895 354362 377020 403137 437192 471669 510878 552704 605059 660229 722402 803618 1009159   

2009 257376 285677 312298 341710 363832 389612 423065 455800 493637 533794 583203 634942 690248 758231 839275 1045399 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observando estes dados, notamos que o número de homens no mercado de trabalho 

formal aumentou consideravelmente ao longo dos anos. O Gráfico 6 ilustra este aumento. 

 

Gráfico 6 – Número de Observações Disponíveis 

Fonte: Elaboração própria. 

Temos indícios de que ao longo do período estudado houve um aumento da 

participação no mercado formal de trabalho. Isso significa que teremos que tomar cuidado 

com o efeito composição da entrada de novos indivíduos.  

Antes de prosseguir para a análise dos salários, é interessante verificar as 

características da amostra no que diz respeito à região, faixa etária e escolaridade dos 

indivíduos.  
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Tabela 3 – Estatísticas Descritivas: Regiões 

Ano Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

1994 0.04 0.15 0.07 0.57 0.17 

1995 0.04 0.16 0.07 0.57 0.17 

1996 0.04 0.16 0.07 0.56 0.16 

1997 0.04 0.16 0.08 0.56 0.16 

1998 0.04 0.16 0.08 0.55 0.16 

1999 0.04 0.17 0.08 0.54 0.17 

2000 0.05 0.17 0.08 0.54 0.16 

2001 0.05 0.17 0.08 0.54 0.16 

2002 0.05 0.17 0.09 0.53 0.16 

2003 0.05 0.17 0.09 0.52 0.16 

2004 0.05 0.17 0.09 0.52 0.16 

2005 0.06 0.18 0.09 0.52 0.16 

2006 0.05 0.18 0.09 0.52 0.16 

2007 0.06 0.18 0.09 0.52 0.16 

2008 0.06 0.18 0.09 0.52 0.16 

2009 0.06 0.18 0.09 0.51 0.16 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 3 informa a proporção de indivíduos por região a cada ano. É possível notar 

que a proporção de indivíduos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentou um 

pequeno aumento, sendo este compensado por reduções na proporção de indivíduos nas 

regiões Sul e Sudeste. Ainda assim, a região Sudeste é a que concentra a maior parte dos 

indivíduos analisados.  
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Tabela 4 – Estatísticas Descritivas: Proporção de Indivíduos por Faixa Etária 

Ano 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a 64 anos 

1994 0.46 0.32 0.16 0.06 

1995 0.45 0.32 0.17 0.06 

1996 0.45 0.32 0.17 0.06 

1997 0.44 0.32 0.17 0.07 

1998 0.44 0.32 0.17 0.07 

1999 0.43 0.32 0.18 0.07 

2000 0.43 0.32 0.18 0.07 

2001 0.43 0.32 0.18 0.07 

2002 0.42 0.32 0.19 0.07 

2003 0.42 0.32 0.19 0.07 

2004 0.42 0.32 0.19 0.08 

2005 0.42 0.31 0.19 0.08 

2006 0.41 0.31 0.20 0.08 

2007 0.41 0.31 0.20 0.08 

2008 0.41 0.30 0.20 0.09 

2009 0.41 0.30 0.20 0.09 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 4 informa a proporção de indivíduos por faixa etária a cada ano. Notamos 

que as proporções de indivíduos de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos caíram no período entre 

1994 e 2009 ao passo que as proporções de indivíduos entre 45 e 54 anos e entre 55 e 64 anos 

aumentaram. Dessa forma, temos indícios de que ao longo do período estudado a 

concentração de indivíduos mais velhos aumentou. Ainda neste sentido, a Tabela 5 ilustra as 

médias e desvios padrões da idade dos indivíduos a cada ano considerado. Podemos notar um 

aumento tanto da média quanto do desvio padrão ao longo do período.  
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Tabela 5 – Estatísticas Descritivas: Idade 

Ano Média Desvio Padrão 

1994 37.45 9.37 

1995 37.55 9.40 

1996 37.63 9.45 

1997 37.71 9.46 

1998 37.82 9.47 

1999 37.92 9.49 

2000 38.01 9.51 

2001 38.11 9.55 

2002 38.24 9.62 

2003 38.35 9.68 

2004 38.41 9.74 

2005 38.47 9.80 

2006 38.55 9.88 

2007 38.61 9.95 

2008 38.71 10.02 

2009 38.89 10.08 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 7 ilustra a proporção de indivíduos por nível de escolaridade. Ao longo do 

período estudado notamos que há uma redução na proporção de indivíduos com no máximo o 

Ensino Fundamental completo. Essa redução se deve principalmente às quedas nas 

proporções de indivíduos que não completaram nem o primeiro ciclo do Ensino Fundamental 

e de indivíduos que completaram apenas este ciclo. Ainda é possível verificar que, no período, 

a proporção de indivíduos que completaram o Ensino Médio apresenta um aumento bastante 

expressivo. Dessa forma, ao longo do período estudado há um aumento da proporção de 

indivíduos que completaram o Ensino Fundamental ou que tenham nível de escolaridade 

superior a este. Sendo assim, novamente temos indícios de que teremos que tomar cuidado 

com o efeito composição, já que a escolaridade média está mudando ao longo do período 

analisado, o que pode ser fruto da entrada de novos indivíduos no mercado de trabalho formal. 



37 
 

 

Gráfico 7 – Estatísticas Descritivas: Escolaridade 

Fonte: Elaboração própria. 

Tendo analisado estas características da amostra, é interessante verificar qual foi o 

comportamento do log do salário real, das horas contratuais e do log do salário real por hora 

de trabalho ao longo do tempo (Tabelas 6, 7 e 8). 
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Tabela 6 – Estatísticas Descritivas: Log do Salário Real 

Ano Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

1994 6.92 0.98 4.11 10.44 

1995 7.02 0.96 4.27 10.60 

1996 7.04 0.94 4.33 10.62 

1997 7.05 0.93 4.36 10.85 

1998 7.04 0.92 4.41 10.90 

1999 6.97 0.90 4.38 10.86 

2000 6.99 0.89 4.43 11.25 

2001 6.98 0.88 4.52 12.14 

2002 6.91 0.87 4.48 12.15 

2003 6.93 0.86 4.57 10.78 

2004 6.94 0.86 4.59 10.80 

2005 6.97 0.84 4.68 10.90 

2006 7.03 0.83 4.81 11.02 

2007 7.04 0.82 4.84 11.05 

2008 7.07 0.82 4.86 11.07 

2009 7.11 0.80 4.94 11.15 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 7 – Estatísticas Descritivas: Horas Contratuais 

Ano Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

1994 41.83 4.91 1.00 60.00 

1995 41.82 5.05 1.00 60.00 

1996 41.79 5.08 1.00 60.00 

1997 41.85 5.03 1.00 60.00 

1998 41.86 5.07 1.00 60.00 

1999 41.86 5.11 1.00 60.00 

2000 41.95 5.03 1.00 60.00 

2001 41.97 5.04 1.00 60.00 

2002 42.00 5.05 1.00 60.00 

2003 41.96 5.13 1.00 60.00 

2004 42.01 5.09 1.00 60.00 

2005 42.05 5.03 1.00 60.00 

2006 42.13 4.94 1.00 60.00 

2007 42.16 4.93 1.00 60.00 

2008 42.24 4.77 1.00 60.00 

2009 42.23 4.77 1.00 60.00 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 8 – Estatísticas Descritivas: Log do Salário Real por Hora 

Ano Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

1994 3.21 1.01 0.33 9.61 

1995 3.31 0.99 0.49 9.89 

1996 3.33 0.98 0.55 9.77 

1997 3.33 0.97 0.57 9.78 

1998 3.33 0.96 0.63 9.65 

1999 3.26 0.94 0.59 10.34 

2000 3.27 0.93 0.65 10.18 

2001 3.26 0.92 0.73 9.68 

2002 3.19 0.92 0.70 9.92 

2003 3.21 0.90 0.78 9.69 

2004 3.22 0.90 0.80 9.71 

2005 3.25 0.88 0.90 9.80 

2006 3.31 0.87 1.02 9.93 

2007 3.32 0.86 1.06 10.01 

2008 3.35 0.86 1.08 10.25 

2009 3.38 0.84 1.15 10.69 

Fonte: Elaboração própria. 

A partir das Tabelas 6, 7 e 8, podemos notar que a média do log do salário real 

apresenta um pequeno aumento ao longo do período estudado, bem como seu mínimo e seu 

máximo. O número médio de horas contratuais também aumenta no período, sem que haja, no 

entanto, alterações entre os valores mínimo e máximo. Por sua vez, a média do log do salário 

real por hora também apresenta um aumento ao longo do período estudado, bem como seu 

mínimo e seu máximo. 

Analisando os dados de salários, podemos computar as matrizes de covariância do log 

do salário real de dezembro por hora de trabalho contratada. Estes resultados estão ilustrados 

na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Matriz de Covariância do log do Salário Real por Hora Contratual 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1994 1.028                               

1995 0.905 0.989                             

1996 0.867 0.907 0.955                           

1997 0.840 0.874 0.886 0.939                         

1998 0.820 0.851 0.857 0.872 0.918                       

1999 0.798 0.828 0.832 0.844 0.853 0.887                     

2000 0.769 0.801 0.803 0.815 0.826 0.830 0.865                   

2001 0.761 0.783 0.786 0.797 0.806 0.809 0.812 0.853                 

2002 0.750 0.772 0.774 0.786 0.793 0.794 0.796 0.816 0.838               

2003 0.744 0.768 0.766 0.775 0.782 0.777 0.778 0.789 0.793 0.810             

2004 0.740 0.763 0.761 0.769 0.777 0.773 0.773 0.785 0.789 0.788 0.805           

2005 0.725 0.748 0.744 0.753 0.761 0.753 0.754 0.766 0.768 0.766 0.768 0.774         

2006 0.715 0.736 0.730 0.739 0.747 0.739 0.740 0.755 0.755 0.752 0.754 0.751 0.756       

2007 0.700 0.720 0.714 0.724 0.731 0.725 0.727 0.742 0.742 0.736 0.738 0.735 0.736 0.739     

2008 0.693 0.714 0.706 0.715 0.721 0.716 0.718 0.732 0.733 0.726 0.727 0.722 0.723 0.723 0.735   

2009 0.679 0.700 0.692 0.702 0.708 0.701 0.702 0.717 0.717 0.709 0.710 0.704 0.705 0.704 0.709 0.713 

Fonte: Elaboração própria. 
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A partir destas informações, podemos verificar a evolução da desigualdade medida 

pela variância (Gráfico 8): 

 

Gráfico 8 – Evolução da Desigualdade Medida pela Variância do log do Salário Real 

por Hora Contratual 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 8 mostra que aparentemente houve uma queda da desigualdade ao longo do 

período estudado. O objetivo deste trabalho é justamente explicar o que provocou esta 

redução da desigualdade.  

A Tabela 9 ainda nos permite verificar a covariância ao longo do tempo. À medida que 

o tempo passa, choques transitórios tem seu efeito dissipado. Isso nos leva a crer que quanto 

maior é o intervalo para o qual computamos a covariância, mais nos aproximamos do que 

seria o componente permanente dos indivíduos. O Gráfico 9 ilustra a covariância em relação a 

alguns determinados números de períodos anteriores (“lags”). 
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Gráfico 9 – Covariância do log do Salário Real por Hora Contratual 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 9 mostra que a covariância permanece bastante elevada mesmo depois de 

muitos períodos, o que serve de indício de que o componente permanente tem papel bastante 

relevante. 
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5. Resultados 

5.1. Desigualdade de Salários 

5.1.1. Seleção do Modelo 

Para estimar a estrutura de covariância do log dos salários reais por hora, foram 

testadas diversas especificações
6
. As estimações foram realizadas utilizando-se o método de 

distância mínima ponderada modificada, segundo a sugestão de Haider (2001) descrita no 

Capítulo 3 - Metodologia. 

Os diferentes modelos podem ser comparados através da estatística chi-quadrado, 

conforme foi discutido anteriormente. A Tabela 10 resume os resultados das estimações dos 

modelos preferidos segundo este critério.  

Tabela 10 – Comparação entre Modelos 

(continua) 

 
Canônico 

Factor 

Load 

AR(1) com Factor 

Load 

ARMA(1,1) com Factor 

Load 

  
  0.742* 0.767* 0.699* 0.685* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

  
  0.143* 0.122* 

  

 
(0.000) (0.000) 

  
    

  
  

0.458* 0.381* 

   
(0.001) (0.001) 

  
  

  
0.054* 0.08* 

   
(0.000) (0.000) 

  
  

0.723* 0.763* 

   
(0.000) (0.000) 

  
   

-0.278* 

    
(0.001) 

      
 

1.029* 1.036* 1.037* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

1.027* 1.035* 1.037* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

1.035* 1.045* 1.048* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

1.038* 1.049* 1.054* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

                                                           
6
 As especificações testadas formam: Modelo Canônico, Modelo com Factor Load, AR(1) com Factor Load, 

ARMA(1,1) com Factor Load e especificações com Factor Load supondo estacionariedade (AR(1), MA(1), 

ARMA(1,1), ARMA(1,2), ARMA(2,1) e ARMA(2,2)). 
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Canônico 

Factor 

Load 

AR(1) com Factor 

Load 

ARMA(1,1) com Factor 

Load 

      
 

1.026* 1.039* 1.045* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

1.011* 1.029* 1.035* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

1.005* 1.028* 1.035* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

0.992* 1.022* 1.029* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

0.976* 1.011* 1.019* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

0.969* 1.01* 1.02* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

0.947* 0.992* 1.002* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

0.93* 0.98* 0.99* 

  
(0.000) (0.000) (0.000) 

      
 

0.911* 0.965* 0.975* 

  
(0.001) (0.000) (0.000) 

      
 

0.901* 0.958* 0.969* 

  
(0.001) (0.000) (0.000) 

      
 

0.884* 0.944* 0.955* 

  
(0.001) (0.000) (0.000) 

               672741.08 392566.5 256744.92 498149.73 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Erros-padrão entre parênteses. O sinal * indica significância do parâmetro a 1%. 

Notamos que independentemente da especificação, todos os parâmetros incluídos são 

significantes a 1%. Nos modelos em que são incluídos os Factor Loads é possível verificar 

que os retornos do componente permanente ( ) apresentam um aumento entre 1994 e 1998 e 

depois apresentam quedas até 2009, chegando a valores inferiores ao inicial de 1994 que foi 

normalizado para um. Por fim, nos modelos em que consideramos uma estrutura auto 

regressiva no componente transitório (AR(1) com Factor Load e ARMA(1,1) com Factor 

Load), verificamos que há estacionariedade uma vez que os parâmetros   estimados nestes 

modelos são tais que | |   . 

A partir dos resultados, concluímos que a especificação AR (1) com Factor Load é a 

preferida, por apresentar o menor valor da estatística Chi-Quadrado
7
. Neste modelo, notamos 

                                                           
7
 Os valores das estatísticas Chi-Quadrado indicam a rejeição das estruturas gerais dos modelos, sugerindo que a 

estimação de modelos mais abrangentes pode ser preferível. Ramos (2003) comenta que a rejeição da hipótese 

nula a níveis convencionais é um resultado comum nesta literatura, de forma que a estatística Chi-Quadrado é 

utilizada para comparar diferentes modelos.  
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que o retorno do componente permanente ( ) primeiramente apresenta uma tendência de 

aumento até 1998 e depois de queda, chegando a níveis inferiores ao nível inicial de 1994 

normalizado para um a partir de 2005.  

Estas especificações também podem ser comparadas de forma visual. O Gráfico 10 

ilustra as duas melhores especificações listadas anteriormente segundo a estatística chi-

quadrado (AR(1) com Factor Load e Factor Load) de forma a possibilitar uma comparação 

gráfica do ajuste destes modelos no que diz respeito à variância. Podemos notar que o modelo 

AR(1) com Factor Load apresenta um melhor ajuste em relação à variância empírica. 

 

Gráfico 10 – Comparação entre Modelos: Variância 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 11 ilustra as covariâncias em relação ao período anterior, previstas pelos 

modelos em questão. Novamente notamos que o modelos AR(1) com Factor Load tem o 

melhor ajuste.  
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Gráfico 11 – Comparação entre Modelos: Covariância em Relação ao Período 

Anterior 

Fonte: Elaboração própria. 

Com base nestas análises, selecionamos o modelo AR(1) com Factor Load como o 

modelo preferido.  

5.1.2. A Evolução da Desigualdade de Salários: Análise do Nível 

A evolução da variância estimada segundo este modelo pode ser vista no Gráfico 12. 

Podemos notar que o componente permanente corresponde à maior parte da variância total: 

84% na média, no período entre 1994 e 2009. Em termos de proporção da variância total, o 

componente permanente apresenta a menor proporção em 1994 (70,46%) e a maior em 2001 

(86,54%). Em 2009, o componente em questão corresponde a 84,63% da desigualdade de 

salários.  

Notamos que a variância total apresenta uma queda ao longo do tempo. O componente 

permanente apresenta um aumento entre 1994 e 1998, mas o movimento é seguido por uma 

queda nos anos seguintes, sobretudo a partir de 2005. É importante ressaltar que as alterações 

percebidas no componente permanente são sempre fruto de alterações nos retornos deste, uma 

vez que supomos que sua variância é constante. Já o componente transitório apresenta queda 

nos primeiros períodos analisados, estabilizando-se a partir de 2001. Vale ressaltar que esse 

comportamento do componente transitório é fruto da suposição de que o mesmo segue um 

processo AR (1).  
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Gráfico 12 – Variância Estimada - AR(1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 13 ilustra a evolução da covariância em relação ao período anterior prevista 

pelo modelo em questão. Podemos notar que a covariância estimada apresentou uma queda ao 

longo do período estudado. O comportamento individual dos componentes é semelhante ao 

observado para as variâncias.  

 

Gráfico 13 – Covariância Estimada (Período Anterior) - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 

Por fim, os Gráficos 14 e 15 ilustram a evolução da covariância em relação a períodos 

mais remotos (quinto e décimo períodos anteriores).  
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Gráfico 14 – Covariância Estimada (Quinto Período Anterior) - AR (1) com Factor 

Load 

Fonte: Elaboração própria. 

Notamos que a covariância em relação ao quinto período anterior apresenta uma 

redução expressiva ao longo do período, sobretudo a partir de 2003. Quanto ao 

comportamento dos componentes individualmente, a evolução destes é semelhante à 

percebida para a variância e a covariância em relação ao período anterior. 

 
Gráfico 15 – Covariância Estimada (Décimo Período Anterior) - AR (1) com Factor 

Load 

Fonte: Elaboração própria. 

A covariância em relação ao décimo período anterior também apresenta uma redução 

expressiva ao longo do período a partir de 1995. A evolução dos componentes permanente e 
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transitório mais uma vez segue a trajetória descrita para a variância e a covariância em relação 

ao período anterior.  

5.1.3. A Evolução da Desigualdade de Salários: Análise das Mudanças 

Tendo estimado cada um dos componentes da variância, podemos verificar quanto 

cada um deles contribuiu para a redução da desigualdade entre 1994 e 2009 verificada na 

seção anterior. A Tabela 11 apresenta estas informações. 

Tabela 11 – Decomposição da Variância de Salários de 1994 a 2009 

 

Redução na 

Variância 

Contribuição do Componente 

Permanente 

Contribuição do Componente 

Transitório 

Salários 25.81% 29.73% 70.27% 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim, considerando o período analisado como um todo, podemos dizer que houve 

uma redução na variância total de 25,81%, sendo o componente permanente responsável por 

29,73% desta redução, e o transitório por 70,27% da mesma. Dessa forma, a queda na 

variância dos salários no período é fruto da queda observada no componente transitório. 

No entanto, conforme verificamos na seção anterior o componente permanente 

apresentou um aumento entre 1994 e 1998, enquanto o componente transitório apresentou 

quedas ao longo de todo o período. Esse resultado sugere que pode ser interessante dividir o 

período total estudado (1994 a 2009) em duas partes e analisá-las separadamente, de forma a 

verificar a contribuição de cada um dos componentes nestes subperíodos para redução da 

desigualdade.  

A Tabela 12 apresenta os resultados da decomposição para cada parte, sendo a 

primeira parte definida como aquela em que o componente permanente da variância apresenta 

crescimento, ou seja, de 1994 a 1998, e a segunda parte a restante. 

Tabela 12 – Decomposição da Variância de Salários por Períodos 

Período 
Redução na 

Variância 

Contribuição do Componente 

Permanente 

Contribuição do Componente 

Transitório 

1994 a 1998 9.70% -73.08% 173.08% 

1999 a 2009 15.92% 94.99% 5.01% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Podemos verificar que entre 1994 e 1998 houve uma redução de 9,70% da variância, 

sendo o componente transitório totalmente responsável por esta mudança, já que no período o 

componente permanente apresentou um aumento (10,06% em relação ao seu valor inicial) que 

foi mais que compensando pela queda do componente transitório (56,84% em relação ao seu 

valor inicial). Na Tabela 12 isso é ilustrado pela contribuição “negativa” do componente 

permanente para a redução da variância e pela contribuição maior que 100% do componente 

transitório. Já entre 1999 e 2009, observamos uma redução de 15,92% da variância, sendo o 

componente permanente responsável por 94,99% desta queda e o transitório pelos demais 

5,01%. 

É interessante notar que quando olhamos para o período de 1994 a 2009 como um 

todo atribuímos a queda na desigualdade à redução do componente transitório da variância. 

No entanto, quando separamos este período em duas partes, vemos que esse resultado não é 

válido para os subperíodos separadamente. A queda na desigualdade entre 1994 e 1998 é fruto 

da redução do componente transitório exclusivamente, resultado que se relaciona à redução da 

instabilidade econômica ocorrida após a adoção do Plano Real no Brasil. Por outro lado, a 

queda na desigualdade observada entre 1999 e 2009 é causada majoritariamente pela redução 

do componente permanente, resultado que se relaciona à existência de um cenário já mais 

estável, em que há menos espaço para a redução do componente transitório, e também ao 

aumento da proporção de indivíduos no mercado formal de trabalho que completaram pelo 

menos o Ensino Fundamental, que começa a ser mais expressivo a partir de 1997. Com uma 

proporção maior de indivíduos mais escolarizados e menos heterogêneos, há uma redução no 

componente permanente da variância, contribuindo para a diminuição da desigualdade no 

período.  

Dessa forma, notamos que ao olhar para um determinado período, podemos perder 

resultados interessantes em seus subperíodos. Nesse sentido, verificar a mudança ano a ano 

pode ser interessante. Para isso, calculamos a proporção da contribuição das mudanças em 

cada um dos componentes na mudança total, correspondente à diferença da variância de um 

determinado período em relação à variância do período imediatamente anterior. Os resultados 

estão disponíveis no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Contribuição dos Componentes na Mudança em Relação ao Período 

Anterior 

Fonte: Elaboração própria. 

Pelo Gráfico 16 podemos notar que o componente transitório atua sempre de forma a 

contribuir para a redução da variância, tendo um papel especialmente relevante nos primeiros 

anos analisados, até 2001. Entre 1994 e 1995, por exemplo, o componente transitório é 

responsável por cerca de 60% da variação ocorrida na variância, contribuindo no sentido de 

reduzi-la. Já entre 1995 e 1996, o componente transitório é responsável por quase 100% da 

queda da variância. A partir de 1999, o papel deste componente na mudança da variância 

passa a ter uma menor importância relativa, com a exceção de 2001, quando ele corresponde a 

aproximadamente 90% da variação. A partir de 2005 sua contribuição é praticamente nula. 

Ainda pelo mesmo gráfico, verificamos que o componente permanente atuou tanto no 

sentido de contribuir para o aumento da variância quanto para sua redução. Até 1998, este 

componente contribuiu para que houvesse um aumento da variância em relação à observada 

no ano anterior (com a exceção de 1996). Nestes anos, no entanto, esse movimento de 

aumento foi mais que compensando pelo movimento de queda do componente transitório, 

havendo, portanto, uma redução da variância. A partir de 1999, o componente permanente 

apresentou quedas, contribuindo assim para a redução da variância total, especialmente após 

2004, quando o papel do componente transitório é irrisório.  

Dessa forma, esta análise ano a ano reforça o resultado discutido anteriormente de que 

entre 1994 e 1998 a queda da desigualdade está associada a reduções no componente 
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transitório da variância, enquanto a queda na desigualdade entre 1999 e 2009 é fruto de 

reduções do componente permanente da variância.  

5.2. Desigualdade Dentro dos Grupos Etários e Educacionais 

5.2.1. Seleção do Modelo 

Conforme foi discutido no Capítulo 4 – Dados, ao longo do período analisado houve 

tanto um aumento da proporção de indivíduos mais velhos (nas faixas de 45 a 54 anos e 55 a 

64 anos), quanto um aumento da proporção de indivíduos com pelo menos o Ensino 

Fundamental completo. Essas mudanças ao longo do tempo fazem com que seja interessante 

investigar a evolução da desigualdade dentro dos grupos de idade, escolaridade e do conjunto 

destas duas características. Para isso, podemos fazer a mesma análise utilizando os resíduos 

da regressão do log do salário em dummies destas características, de forma a poder comparar 

a decomposição da variância nos dois casos e também comparar com os resultados da 

literatura, que geralmente adotam esta abordagem (Haider (2001), Ramos (2003), Moffitt e 

Gottschalk (2011 a) entre outros).  

Assim, faz-se necessária uma pequena modificação no modelo descrito no Capítulo 3 

– Metodologia. Novamente partimos da equação de salários com a presença de Factor Loads: 

       
        

em que   
    corresponde ao componente permanente que, por sua vez, é dado por: 

  
       ∑     

  

    

    ∑    

 

       

onde      é uma variável do tipo dummy igual a 1 caso a idade do indivíduo   no 

instante   seja igual a  e igual a 0 caso contrário,     é uma variável do tipo dummy igual a 1 

caso o indivíduo   no instante   tenha nível de escolaridade maior ou igual a   e    

corresponde a uma variável que contempla características para além de idade e nível de 

escolaridade do indivíduo   que são invariantes no tempo mas não são observáveis e cujo 

retorno pode variar (   ).  
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Dessa forma, se fizermos uma regressão por mínimos quadrados ordinários do log do 

salário real por hora contratual nas características observáveis (dummies de idade, de nível de 

escolaridade ou de ambas), obteremos o resíduo    , que pode ser utilizado para substituir 

parte da equação original de salários.  

Tomemos o caso dos resíduos da regressão do o log do salário real por hora contratual 

em dummies de idade e de nível de escolaridade, que é justamente o mais investigado na 

literatura. O erro é dado por: 

           ∑     

  

    

    ∑    

 

 

Supondo que               , podemos substituir este erro na equação de salários, 

obtendo: 

              

Supondo ainda que          ̅   
   e que    (      )   , podemos calcular e 

estimar as covariâncias de     da mesma forma que fizemos para    . Dessa forma, obtemos a 

variância dentro dos grupos de idade e nível de escolaridade. Essa análise nos permite 

verificar quanto da desigualdade é fruto da desigualdade entre grupos e quanto é resultado da 

desigualdade dentro destes grupos.  

Quanto aos parâmetros estimados, é importante ressaltar que no modelo para salários 

tínhamos os Factor Loads    e agora temos os     (caso em questão). Embora estes 

parâmetros tenham papéis parecidos (permitir que o retorno às características em questão 

varie com o tempo), não podemos compará-los diretamente.  

Inicialmente é interessante verificar se as matrizes de covariância para cada tipo de 

grupo investigado apresentam padrões semelhantes aos observados na matriz do log dos 

salários reais por hora para o mercado de trabalho formal como um todo. As tabelas com as 

matrizes de covariância de cada caso estão disponíveis no Apêndice A. É possível verificar 

que as matrizes em questão apresentam evoluções parecidas no que diz respeito ao 

comportamento da variância e das covariâncias ao longo do tempo, embora a magnitude dos 

momentos dos resíduos seja menor, conforme o esperado.  
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Para os casos dos diferentes grupos, foram testados os mesmos modelos do caso do 

log dos salários. Novamente, o modelo AR(1) com Factor Load mostrou-se o mais adequado, 

já que para todos os casos a estatística chi-quadrado encontrada foi a menor dentre os modelos 

testados
8
. A Tabela 13 apresenta os resultados da estimação do modelo AR(1) com Factor 

Load para os grupos de idade, nível de escolaridade e por fim idade e nível de escolaridade 

conjuntamente.  

Para todos os grupos considerados, notamos que todos os parâmetros incluídos são 

significantes a 1%. Além disso, verificamos que há estacionariedade em todos os casos, já que 

os parâmetros   estimados são tais que | |   . 

  

                                                           
8
 Novamente os valores das estatísticas Chi-Quadrado indicam a rejeição das estruturas gerais dos modelos, 

sugerindo que a estimação de modelos mais abrangentes pode ser preferível, embora este seja um resultado 

comum na literatura (Ramos (2003)). 
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Tabela 13 – Estimação do Modelo AR(1) com Factor Load para a Variância de Salários 

Dentro dos Grupos 

 

Grupos de 

Idade 

Grupos de Nível de 

Escolaridade 

Grupos de Idade e Nível de 

Escolaridade 

  
  0.698* 0.284* 0.286* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

    
  0.426* 0.536* 0.505* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

  
  0.052* 0.081* 0.078* 

 
(0.000) (0.000) (0.000) 

  0.704* 0.783* 0.775* 

 
(0.001) (0.000) (0.000) 

      1.033* 1.067* 1.066* 

 (0.000) (0.001) (0.001) 

      1.03* 1.091* 1.088* 

 
(0.000) (0.001) (0.001) 

      1.038* 1.123* 1.118* 

 
(0.000) (0.001) (0.001) 

      1.04* 1.121* 1.111* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

      1.029* 1.119* 1.105* 

 
(0.000) (0.001) (0.001) 

      1.018* 1.111* 1.096* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

      1.016* 1.118* 1.098* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

      1.008* 1.121* 1.098* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

      0.996* 1.096* 1.071* 

 
(0.000) (0.001) (0.001) 

      0.995* 1.105* 1.078* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

      0.977* 1.083* 1.053* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

      0.964* 1.069* 1.036* 

 
(0.001) (0.002) (0.002) 

      0.949* 1.056* 1.023* 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

      0.943* 1.042* 1.009* 

 
(0.001) (0.002) (0.002) 

      0.929* 1.025* 0.99* 

 
(0.001) (0.002) (0.002) 

               25695.74 232374.33 221397.31 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Erros-padrão entre parênteses. O sinal * indica significância do parâmetro a 1%. 
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Os resultados para os grupos de idade nos relevam que o retorno do componente 

permanente ( ) apresenta uma tendência de aumento até 1998 e depois de queda, chegando a 

níveis inferiores ao nível inicial de 1994 normalizado para um. Já os resultados para os grupos 

de nível de escolaridade mostram que o retorno do componente permanente ( ) apresenta um 

forte aumento até 1997, depois passa por um período de relativa estabilidade entre 1998 e 

2004 e finalmente apresenta uma tendência de queda a partir de 2005, embora seu valor 

mantenha-se acima do valor inicial de 1994 normalizado para um. Por fim, os resultados para 

os grupos de idade e nível de escolaridade revelam que o retorno do componente permanente 

( ) apresenta um comportamento parecido com o observado para o caso dos grupos de nível 

de escolaridade apenas, ou seja, um aumento seguindo por estabilidade e depois queda. Neste 

último caso, no entanto, o valor do parâmetro em 2009 é inferior ao de 1994 normalizado para 

um.  

5.2.2. A Evolução da Desigualdade de Salários: Análise do Nível 

Da mesma maneira que fizemos para o caso dos salários, é possível investigar o 

comportamento da variância e de seus componentes ao longo do período analisado. Os 

Gráficos 17, 18 e 19 apresentam as variâncias observadas e os componentes estimados nos 

diferentes grupos estudados.  

 

Gráfico 17 – Variância Estimada dentro dos Grupos de Idade - AR(1) com Factor 

Load 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 18 – Variância Estimada dentro dos Grupos de Nível de Escolaridade - AR(1) 

com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 19 – Variância Estimada dentro dos Grupos de Idade e Nível de Escolaridade - 

AR(1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 

É interessante destacar que a importância relativa dos componentes estimados em 

relação à variância total dentro do grupo varia entre os casos analisados. No caso do log dos 

salários no mercado de trabalho formal como um todo (discutido anteriormente) e dos grupos 

de idade o componente permanente tem uma importância relativa muito maior (84% e 85%, 

em média, respectivamente) que a observada nos casos dos grupos de nível de escolaridade e 

de idade e nível de escolaridade conjuntamente (58% e 59%, em média, respectivamente). 

Esse resultado está de acordo com o esperado, já que quando analisamos a desigualdade 
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dentro dos grupos que levam em consideração o nível de escolaridade, calculamos o 

componente permanente livre da educação. De todo modo, o componente permanente 

responde pela maior parte da desigualdade de salários, o que nos dá indícios de que grande 

parte da desigualdade pode ser atribuída a fatores individuais invariantes no tempo para além 

de idade e nível de escolaridade. 

Nos três casos, é possível notar uma queda da variância observada ao longo do período 

estudado. Quanto aos componentes estimados, também notamos outras tendências comuns 

aos três casos. A primeira refere-se ao comportamento do componente permanente, que 

apresenta um aumento nos primeiros anos (até 1997), sendo seguido por uma queda. É 

interessante lembrar que este mesmo comportamento também é observado para o componente 

permanente estimado no caso do log dos salários. Novamente, é importante ressaltar que as 

alterações percebidas no componente permanente são sempre fruto de alterações nos retornos 

deste, uma vez que supomos que sua variância é constante. Já a segunda tendência comum 

refere-se ao componente transitório, que apresenta uma queda nos primeiros períodos 

analisados, estabilizando-se a partir de 2001.  

Os resultados revelam que o pequeno aumento do componente permanente no início 

do período estudado e a sua posterior queda não são só fruto de mudanças no nível de 

escolaridade dos indivíduos, ou seja, do aumento de escolaridade da população, já que quando 

observamos a variância dentro dos grupos de nível de escolaridade o componente permanente 

ainda corresponde a uma parcela expressiva da variância total e apresenta um movimento de 

aumento e depois queda.  

A mesma análise feita para as variâncias também pode ser realizada para as 

covariâncias, tal como foi feito no caso do log dos salários. Os gráficos com as covariâncias 

observadas e os componentes estimados para os grupos estão disponíveis no Apêndice B.  

5.2.3. A Evolução da Desigualdade de Salários: Análise das Mudanças 

Tendo estimado os componentes da variância dentro dos três tipos de grupo 

mencionados anteriormente, podemos verificar que entre 1994 e 2009 houve uma queda da 

desigualdade dentro de todos os grupos avaliados. A Tabela 14 sintetiza a redução da 

variância observada neste período em cada um dos casos estudados e a contribuição de cada 

componente para tal redução. 
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Tabela 14 – Decomposição da Variância de Salários 1994-2009 Dentro dos Grupos 

Grupo 
Redução na 

Variância 

Contribuição do 

Componente 

Permanente 

Contribuição do 

Componente 

Transitório 

Idade 26.66% 37.30% 62.70% 

Nível de Escolaridade 26.86% -7.62% 107.62% 

Idade e Nível de 

Escolaridade 
28.77% 2.89% 97.11% 

Fonte: Elaboração própria. 

Entre 1994 e 2009, houve uma redução de 26,66% da variância dentro dos grupos de 

idade. Esta redução é fruto majoritariamente da diminuição do componente transitório, que 

responde por 62,70% da mudança em questão enquanto o componente permanente responde 

por 37,30% da mesma.  

Considerando a variância dentro dos grupos de nível de escolaridade, no período entre 

1994 e 2009 houve uma queda de 26,86% da variância, sendo esta fruto exclusivo da redução 

do componente transitório, o que é ilustrado na Tabela 14 pela contribuição “negativa” do 

componente permanente para a redução da desigualdade. Neste caso, o componente 

permanente contribuiu no sentido de aumentar a desigualdade dentro dos grupos, mas este 

efeito foi mais que compensado pela redução do componente transitório. 

Por fim, analisando a variância dentro dos grupos de idade e nível de escolaridade 

verificamos que houve uma queda de 28,77% da mesma, sendo esta fruto da redução do 

componente transitório, que responde por 97,11% desta mudança enquanto o componente 

permanente responde por apenas 2,89% da mesma.  

Considerando os resultados dos grupos como um todo, concluímos que houve queda 

na variância dos salários no período entre 1994 e 2009, sendo ela fruto de reduções no 

componente transitório. 

Justamente como no caso dos salários, o componente permanente dentro dos grupos 

em questão aumentou no início do período estudado e depois caiu (Gráficos 17, 18 e 19). Já o 

componente transitório da variância dentro dos grupos caiu ao longo de todo o período de 

análise. Novamente, esses resultados sugerem que pode ser interessante dividir o período total 

estudado em duas partes e verificar a contribuição dos componentes em cada um dos 

subperíodos para a redução da desigualdade.  
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A Tabela 15 sintetiza os resultados da decomposição da variância dentro de cada 

grupo para cada parte. Foram selecionados os mesmos subperíodos utilizados anteriormente. 

Tabela 15 – Decomposição da Variância de Salários por Períodos nos Diferentes Grupos 

Grupo Período 
Redução na 

Variância 

Contribuição do 

Componente 

Permanente 

Contribuição do 

Componente 

Transitório 

Idade 
1994 a 1998 9.81% -60.09% 160.09% 

1999 a 2009 16.68% 96.58% 3.42% 

Nível de 

Escolaridade 

1994 a 1998 14.30% -73.76% 173.76% 

1999 a 2009 12.80% 76.91% 23.09% 

Idade e Nível de 

Escolaridade 

1994 a 1998 14.29% -70.18% 170.18% 

1999 a 2009 14.95% 82.64% 17.36% 

Fonte: Elaboração própria. 

Observando a contribuição dos componentes permanente e transitório para a redução 

da variância dentro dos grupos em cada subperíodo, verificamos um comportamento 

semelhante ao observado para o caso dos salários. No período entre 1994 e 1998, o 

componente permanente da variância dentro dos grupos de idade, nível de escolaridade e 

idade e nível de escolaridade conjuntamente contribuiu para aumentar a variância dentro 

destes grupos, mas esse aumento foi mais que compensado pela queda do componente 

transitório de cada uma das variâncias. Isto pode ser visto pelas contribuições “negativas” do 

componente permanente para a redução da desigualdade dentro dos grupos. Por outro lado, no 

período entre 1999 e 2009, a queda na desigualdade dentro dos grupos estudados é fruto 

majoritariamente de reduções nos componentes permanentes de cada um deles.  

Dessa forma, os resultados obtidos acerca da redução da desigualdade de salários 

dentro dos grupos são semelhantes aos obtidos para o mercado de trabalho formal como um 

todo. A interpretação referente ao primeiro subperíodo (1994 a 1998) é a mesma: a redução da 

desigualdade fruto da queda no componente transitório estaria relacionada ao aumento da 

estabilidade econômica ocorrido no período. Entretanto, a interpretação referente ao segundo 

subperíodo (1999 a 2009) é diferente, sobretudo quando consideramos a variância dentro dos 

grupos de nível de escolaridade e de idade e nível de escolaridade conjuntamente. O fato de 

haver uma queda na desigualdade no período que é consequência da redução do componente 

permanente revela que os indivíduos dentro dos grupos considerados estão ficando mais 

homogêneos quanto a características invariantes no tempo para além de educação. Dessa 

forma, temos indícios de que a educação não é a única responsável pela queda na 

desigualdade fruto do componente permanente.  
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Conforme argumentamos na seção sobre o mercado formal de trabalho como um todo, 

quando olhamos para um determinado período podemos perder resultados interessantes em 

seus subperíodos. Justamente como fizemos anteriormente, podemos analisar as mudanças 

ocorridas ano a ano em termos das mudanças nos componentes. Os gráficos para os três 

grupos considerados estão disponíveis no Apêndice C.  
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6. Discussões 

6.1. A Questão da Mobilidade 

Conforme foi discutido no Capítulo 1 – Introdução, a desigualdade de salários está 

relacionada à mobilidade no mercado de trabalho. Vimos no Capítulo 5 – Resultados, que no 

Brasil o componente permanente responde, em média, por 84% da desigualdade de salários. 

Isto significa que as características pessoais dos indivíduos são responsáveis em grande parte 

pela determinação de suas posições na distribuição de salários.  

A evolução do componente permanente também é interessante do ponto de vista da 

mobilidade. Isto porque aumentos deste componente estão relacionados a uma menor 

mobilidade e a um mercado de trabalho rígido, em que os indivíduos trocam pouco de 

posições na distribuição de salários ao longo de suas vidas. Em contrapartida, reduções no 

componente em questão estão associadas a uma maior mobilidade.  

O fato de o componente permanente apresentar um aumento entre 1994 e 1998 e 

depois apresentar quedas nos dá indícios de que no Brasil a posição inicial ocupada pelos 

indivíduos na distribuição de salários tem papel fundamental nas futuras posições que estes 

indivíduos ocuparão ao longo de suas vidas. Isto porque a mobilidade em termos de troca de 

posições nesta distribuição é relativamente baixa, embora haja indícios de que tenha 

aumentado ao longo da década de 2000 com a redução do componente permanente.  

6.2. O Papel da Educação 

Nas seções anteriores investigamos a evolução da desigualdade de salários no mercado 

formal de trabalho brasileiro como um todo e também dentro de determinados grupos. 

Através destes resultados, podemos avaliar qual é o papel da idade e da educação na 

desigualdade de salários. Para isto, basta compararmos os componentes permanentes 

calculados na análise da desigualdade no mercado formal de trabalho como um todo e nos 

grupos de idade e nível de escolaridade.  

Seja    o componente permanente da desigualdade dentro dos grupos de idade e nível 

de escolaridade e   o componente permanente da desigualdade no mercado de trabalho 

formal como um todo. A parcela do componente permanente atribuída à idade e ao nível de 

escolaridade é dada por: 
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O Gráfico 20 ilustra a evolução da parcela do componente permanente atribuída à 

idade e ao nível de escolaridade.  

 

Gráfico 20 – Evolução da Parcela do Componente Permanente Atribuída à Idade e ao 

Nível de Escolaridade 

Fonte: Elaboração própria. 

Vemos que a dispersão de salários médios entre os grupos de idade e nível de 

escolaridade corresponde a mais da metade do componente permanente da variância ao longo 

do período estudado. É interessante notar, no entanto, que esta parcela apresentou uma queda 

expressiva entre 1994 e 1997, estabilizando-se entre 1998 e 2005 e crescendo a partir de 2006, 

ainda que de forma mais suave. 

Embora a parcela do componente permanente associada à idade e ao nível de 

escolaridade seja elevada, verificamos que, em média, 46% do componente permanente estão 

associados a outros fatores individuais invariantes no tempo para além de idade e nível de 

escolaridade.  
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7. Conclusão 

Neste trabalho estudamos a evolução da desigualdade de salários no mercado formal 

de trabalho no Brasil no período entre 1994 e 2009 utilizando a variância do log do salário 

real por hora contratual de trabalho como medida de desigualdade. Verificamos que neste 

período houve uma redução de 25,81% da desigualdade e, utilizando métodos de 

decomposição da variância em seus componentes permanente e transitório, concluímos que a 

queda na desigualdade é fruto da redução no componente transitório da variância, já que este 

responde por 70,27% desta redução, enquanto o componente permanente responde por apenas 

29,73% da mesma. Dessa forma, atribuímos a queda na desigualdade ao aumento da 

estabilidade econômica verificado no período, que acreditamos ser especialmente relevante no 

mercado formal de trabalho que é justamente o estudado.  

No entanto, ao analisar separadamente a evolução da desigualdade entre 1994 e 1998 e 

entre 1999 e 2009, notamos que a queda na desigualdade no primeiro subperíodo é fruto da 

redução do componente transitório exclusivamente, resultado que se relaciona à redução da 

instabilidade econômica no período. Já a queda na desigualdade observada no segundo 

subperíodo é causada majoritariamente pela redução do componente permanente, resultado 

que, conforme discutido anteriormente, se relaciona à existência de um cenário econômico 

mais estável e ao aumento da proporção de indivíduos que completaram no mínimo o Ensino 

Fundamental. Dessa forma, os indivíduos ficam mais homogêneos em termos de 

características invariantes no tempo, reduzindo o componente permanente da variância e 

assim contribuindo para a diminuição da desigualdade no período.  

Com o intuito de verificar qual é a contribuição do aumento da escolaridade na 

redução do componente permanente da variância e, por consequência, na desigualdade, 

analisamos a evolução da desigualdade de salários dentro dos grupos de idade e nível de 

escolaridade. Os resultados obtidos para a desigualdade de salários dentro destes grupos 

foram semelhantes aos encontrados para o mercado formal de trabalho como um todo.  

Comparando o componente permanente da análise da evolução da desigualdade no 

mercado formal de trabalho como um todo com o da análise dentro dos grupos de idade e 

nível de escolaridade conseguimos avaliar o papel da educação na explicação da 

desigualdade. No período entre 1994 e 2009, fatores relacionados à idade e educação dos 

indivíduos respondem em média por 54% da desigualdade permanente. Este resultado é 

diferente do obtido por Santos e Souza (2007) para São Paulo, em que estes fatores 
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respondem por apenas 43% do componente permanente em 1998. Essa diferença pode ser 

atribuída tanto ao fato de o período de análise ser diferente (1990 e 1998) quanto às 

peculiaridades do mercado de trabalho paulista que inclusive são ressaltadas pelos próprios 

autores no sentido de que os resultados obtidos no trabalho podem não ser generalizáveis para 

o Brasil. 

Os resultados dentro dos grupos de idade e nível de escolaridade são comparáveis aos 

de outros trabalhos na literatura que também estudam a evolução da desigualdade de salários 

nestes grupos em outros países. Os estudos para o caso dos Estados Unidos revelam a 

existência de um aumento da desigualdade de salários entre o final da década de 1960 e início 

da década de 1990. Os componentes permanente e transitório da variância respondem cada 

um por cerca de metade desse aumento da desigualdade. Haider (2001) investiga este período 

como um todo, e atribui estes resultados ao acontecimento de mudanças tecnológicas 

enviesadas em relação à habilidade, ao aumento do comércio internacional e ao efeito da 

educação, que responde por cerca de um terço do componente permanente da variância. 

Moffitt e Gottschalk (2011 a) analisam apenas as décadas de 1970 e 1980 e neste período 

específico também encontram o resultado de que os dois componentes contribuem igualmente 

para o aumento da desigualdade no período. Em outro estudo, Moffitt e Gottschalk (2011 b) 

expandem o período de análise, investigando desde a década de 1970 até 2004. Neste trabalho 

os autores destacam o papel do componente transitório na explicação do aumento da 

desigualdade de salários verificado nas décadas de 1970 e 1980, relacionando-o ao cenário 

econômico instável, e ressaltam o papel do componente permanente que apresentou aumento 

expressivo a partir da metade da década de 1990 e foi responsável por dois terços do aumento 

da desigualdade de salários verificado a partir deste período.  

Os estudos sobre a Grã-Bretanha também mostram que os dois componentes 

contribuíram de forma equivalente para o aumento da desigualdade de salários entre as 

décadas de 1970 e 1990 (Dickens (2000)). No início da década de 1990 predominou o 

componente permanente, mas este perdeu espaço para o transitório ao longo do curso da 

mesma (Ramos (2003)). Por fim, em um estudo sobre o Canadá no período entre 1976 e 1992, 

Baker e Solon (2003) também mostram que os dois componentes tiveram a mesma 

importância no aumento da desigualdade de salários. 

Notamos que os resultados para o Brasil entre 1994 e 2009 são diferentes dos demais 

resultados existentes na literatura para outros países à medida que observamos uma redução 
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da desigualdade de salários no período, enquanto nos outros países há aumento da mesma. 

Além disso, a proporção da mudança atribuída a cada componente não é tão bem dividida 

como nos demais países, em que cada componente responde por cerca de metade da variação, 

enquanto no Brasil entre 1994 e 1998 predomina o efeito do componente transitório e entre 

1999 e 2009 predomina o efeito do componente permanente na explicação da queda da 

desigualdade.   
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Apêndices 

Apêndice A 

Tabela 16 – Matriz de Covariância do log do Salário Real por Hora Contratual nos Grupos de Idade 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1994 0.998                               

1995 0.870 0.958                             

1996 0.831 0.873 0.925                           

1997 0.805 0.840 0.853 0.909                         

1998 0.787 0.817 0.823 0.840 0.887                       

1999 0.765 0.794 0.799 0.811 0.821 0.856                     

2000 0.739 0.769 0.771 0.783 0.792 0.799 0.835                   

2001 0.730 0.750 0.752 0.763 0.772 0.775 0.780 0.823                 

2002 0.719 0.739 0.740 0.751 0.757 0.758 0.761 0.782 0.807               

2003 0.710 0.732 0.730 0.737 0.743 0.739 0.740 0.753 0.758 0.777             

2004 0.706 0.728 0.725 0.732 0.738 0.734 0.735 0.746 0.751 0.752 0.772           

2005 0.692 0.712 0.708 0.715 0.721 0.714 0.714 0.726 0.728 0.726 0.732 0.742         

2006 0.681 0.700 0.693 0.701 0.706 0.699 0.700 0.714 0.714 0.711 0.715 0.715 0.724       

2007 0.668 0.685 0.679 0.688 0.692 0.686 0.688 0.701 0.701 0.696 0.699 0.699 0.702 0.709     

2008 0.662 0.680 0.673 0.680 0.684 0.679 0.680 0.692 0.693 0.686 0.688 0.685 0.687 0.691 0.707   

2009 0.652 0.669 0.661 0.668 0.673 0.666 0.666 0.679 0.679 0.671 0.673 0.668 0.670 0.671 0.679 0.687 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 17 – Matriz de Covariância do log do Salário Real por Hora Contratual nos Grupos de Nível de Escolaridade 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1994 0.737                               

1995 0.587 0.689                             

1996 0.538 0.588 0.670                           

1997 0.501 0.540 0.574 0.653                         

1998 0.466 0.500 0.525 0.558 0.626                       

1999 0.438 0.468 0.490 0.516 0.537 0.600                     

2000 0.408 0.439 0.456 0.480 0.497 0.522 0.584                   

2001 0.389 0.413 0.429 0.451 0.466 0.484 0.505 0.574                 

2002 0.377 0.399 0.415 0.434 0.446 0.460 0.476 0.513 0.568               

2003 0.362 0.383 0.393 0.409 0.417 0.428 0.442 0.469 0.492 0.545             

2004 0.355 0.375 0.384 0.400 0.407 0.417 0.430 0.453 0.473 0.494 0.545           

2005 0.341 0.360 0.367 0.382 0.389 0.396 0.408 0.430 0.445 0.461 0.483 0.526         

2006 0.329 0.347 0.352 0.367 0.373 0.380 0.391 0.413 0.427 0.441 0.458 0.477 0.517       

2007 0.319 0.336 0.341 0.356 0.361 0.368 0.378 0.399 0.411 0.421 0.435 0.451 0.471 0.509     

2008 0.311 0.327 0.330 0.344 0.349 0.356 0.365 0.385 0.397 0.404 0.417 0.428 0.443 0.463 0.506   

2009 0.301 0.317 0.320 0.333 0.338 0.343 0.351 0.372 0.382 0.387 0.398 0.406 0.420 0.434 0.454 0.493 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 18 – Matriz de Covariância do log do Salário Real por Hora Contratual nos Grupos de Idade e Nível de Escolaridade 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1994 0.711                               

1995 0.563 0.664                             

1996 0.517 0.566 0.646                           

1997 0.483 0.520 0.553 0.630                         

1998 0.449 0.483 0.507 0.538 0.601                       

1999 0.423 0.452 0.473 0.497 0.516 0.575                     

2000 0.395 0.425 0.441 0.463 0.477 0.499 0.559                   

2001 0.376 0.399 0.414 0.434 0.446 0.462 0.482 0.548                 

2002 0.365 0.385 0.400 0.418 0.427 0.440 0.454 0.488 0.541               

2003 0.350 0.370 0.379 0.394 0.399 0.409 0.421 0.446 0.467 0.516             

2004 0.344 0.363 0.371 0.385 0.390 0.399 0.409 0.430 0.448 0.467 0.516           

2005 0.330 0.347 0.354 0.368 0.372 0.378 0.388 0.407 0.421 0.435 0.455 0.496         

2006 0.318 0.335 0.339 0.353 0.357 0.362 0.372 0.391 0.403 0.415 0.430 0.448 0.487       

2007 0.308 0.324 0.329 0.342 0.345 0.351 0.359 0.378 0.388 0.396 0.409 0.423 0.442 0.479     

2008 0.300 0.316 0.318 0.331 0.334 0.339 0.347 0.365 0.375 0.381 0.392 0.401 0.415 0.434 0.478   

2009 0.290 0.306 0.308 0.320 0.324 0.327 0.334 0.353 0.361 0.364 0.375 0.381 0.393 0.406 0.426 0.465 

Fonte: Elaboração própria. 
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Apêndice B 

 

Gráfico 21 – Covariância Estimada (Período Anterior) dentro dos Grupos de Idade - 

AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 22 – Covariância Estimada (Quinto Período Anterior) dentro dos Grupos de 

Idade - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 23 – Covariância Estimada (Décimo Período Anterior) dentro dos Grupos de 

Idade - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 24 – Covariância Estimada (Período Anterior) dentro dos Grupos de Nível de 

Escolaridade - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 25 – Covariância Estimada (Quinto Período Anterior) dentro dos Grupos de 

Nível de Escolaridade - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 26 – Covariância Estimada (Décimo Período Anterior) dentro dos Grupos de 

Nível de Escolaridade - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 27 – Covariância Estimada (Período Anterior) dentro dos Grupos de Idade e 

Nível de Escolaridade - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 28 – Covariância Estimada (Quinto Período Anterior) dentro dos Grupos de 

Idade e Nível de Escolaridade - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 29 – Covariância Estimada (Décimo Período Anterior) dentro dos Grupos de 

Idade e Nível de Escolaridade - AR (1) com Factor Load 

Fonte: Elaboração própria. 
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Apêndice C 

 
Gráfico 30 – Contribuição dos Componentes na Mudança em Relação ao Período 

Anterior nos Grupos de Idade 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Gráfico 31 – Contribuição dos Componentes na Mudança em Relação ao Período 

Anterior nos Grupos de Nível de Escolaridade 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 32 – Contribuição dos Componentes na Mudança em Relação ao Período 

Anterior nos Grupos de Idade e Nível de Escolaridade 

Fonte: Elaboração própria. 
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