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RESUMO 

 
Nos últimos anos, o papel da mulher dentro do contexto econômico e familiar vem 

passando por diversas mudanças que ocorreram graças às várias conquistas alcançadas 

pelo gênero, porém, mesmo que muitos avanços tenham sido estabelecidos, as mulheres 

ainda são discriminadas no ambiente de trabalho, o que leva a um subaproveitamento de 

suas capacidades profissionais. O objetivo do presente trabalho é verificar como as 

normas sociais relacionadas ao gênero estabelecidas historicamente afetam a tomada de 

decisão das mulheres no mercado de trabalho, e como a presença de lideranças políticas 

femininas podem alterar estas normas. Baseado no conceito de Economia da Identidade, 

sabe-se que a distribuição da renda relativa da esposa (quando se olha para casais com 

rendas positivas e de 18 a 65 anos) apresenta uma queda brusca à direita de 1⁄2, que é 

quando a mulher passa a ganhar mais que seu marido, o que pode indicar uma aversão 

por parte do casal a esta situação. Por meio de métodos econométricos, e dados 

municipais do Censo de 2010, foi elaborado um modelo de avaliação de como a 

identidade de gênero afeta a oferta de trabalho informal da mulher a partir do momento 

que ela passa a ganhar mais que seu companheiro. A partir desta metodologia e com os 

dados disponíveis na plataforma CepespData, se verificou utilizando um modelo de 

regressão descontínua se a possível influência de uma prefeita do gênero feminino poderia 

de fato alterar este processo de tomada de decisão e alterar o comportamento 

culturalmente enraizado nos domicílios brasileiros. Com as estimações realizadas não foi 

possível encontrar um resultado estatisticamente significante que justificaria uma 

mudança de comportamento das mulheres quando a prefeita incumbente também é do 

gênero feminino. 

Palavras-chave: economia da identidade, participação feminina, regressão descontínua, 

gênero, prefeitos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
Over the last years, the role of women in the economic and familiar contexts has 

changed thanks to the many achievements of this gender. Although many advances have 

been established, women still suffer discrimination in the work environment, which ends 

up leading to an underutilization of their professional skills. The aim of this paper is to 

verify how historically established gender-related social norms affect women's decision-

making in the labor market, and how the presence of women political leaders can change 

these norms. Based on the concept of Identity Economics, it is known that the distribution 

of the relative income earned by the wife (when one looks at couples with both earning 

positive income and from 18 to 65 years old) presents a sharp drop when it reaches values 

to the right of 1/2, when the wife starts earning more than her husband, which may 

indicate a couple’s aversion to this situation. Using econometric methods and municipal 

data from the Censo 2010, a model was developed to evaluate how gender identity affects 

the informal labor supply when the woman earns more than her husband. From this 

methodology, and the data available on CepespData it was verified if the influence of a 

female political leader can alter this decision making process and change this culturally 

rooted behavior in Brazilian households. With the estimations that were made, it was not 

possible to find a statistically significant result that justifies a change in the behavior of 

women when the incumbent mayor is also female. 

Key-words: Identity economics, female participation, regression discontinuity, gender, 

mayors. 
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1.0. INTRODUÇÃO 

No Brasil, assim como em muitos países do mundo, a participação da mulher no 

mercado de trabalho vem crescendo de forma significativa, porém, esta mudança também 

traz à tona problemas importantes. Apesar de as mulheres exercerem as mesmas posições 

que os homens a algum tempo, a discriminação no ambiente profissional é algo que ainda 

ocorre com frequência, mesmo com as inúmeras conquistas que o sexo feminino tem 

realizado ao longo dos anos. A mulher precisa estudar e se dedicar mais de forma geral 

para conseguir alcançar posições que uma pessoa do sexo masculino também alcançaria 

empregando menos esforço.  

Akerlof e Kranton (2010) ressaltam que o papel da esposa tradicionalmente 

sempre foi o de trabalhar no ambiente doméstico, ou seja, de realizar todas as tarefas 

necessárias em casa e cuidar de seus filhos, enquanto o homem ficava responsável pelo 

sustento da família, que era conquistado no ambiente profissional, e assim, a sociedade 

evoluiu a partir desta visão. O que se sabe, porém, é que tal divisão tradicional de tarefas 

ocorria de forma muito mais frequente no passado, e com o passar dos anos, a diferença 

entre os papeis da mulher e do homem no casamento diminuíram de maneira 

considerável. Devido ao grande aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, 

é cada vez mais comum que homens e mulheres compartilhem também suas obrigações 

profissionais fora de casa.  

Nos últimos anos, têm se observado grandes mudanças na composição do mercado 

de trabalho brasileiro em termos de gênero. Foguel e Russo (2019) mostram um 

crescimento significativo da presença feminina no mercado de trabalho, e projetam a 

continuidade deste crescimento até 2030. Segundo os autores, ocorreu um aumento de 5,5 

pontos percentuais na participação da mulher no mercado de trabalho entre 1992 e 2015. 

Barbosa (2014) utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 

para mostrar que no Brasil, entre os anos de 1992 e 2012, a participação da mulher teve 

um aumento considerável. Em 1992, a participação feminina com idade entre 15 e 59 

anos no mercado de trabalho era de 52,5%, já em 2012, este número foi de 61%, o que 

representa um aumento de 8,5 pontos percentuais. Em contrapartida, a participação 

masculina teve uma redução neste mesmo período. Para homens com a mesma faixa de 

idade, a porcentagem passou de 89% em 1992 para 83% em 2012, uma redução de 6 

pontos percentuais. A autora ainda mostrou que geograficamente, a participação da 

mulher caminhou em sentidos contrários. Ao analisar os dados já descritos acima para o 
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período de 1992 a 2012, as mulheres aumentaram sua participação no meio urbano, 

porém, no meio rural, ela vem diminuindo de forma significativa, principalmente entre 

os anos de 2002 e 2012, quando a taxa de participação feminina nestas regiões caiu 7 

pontos percentuais. Apesar do visível crescimento da participação das mulheres no 

mercado de trabalho brasileiro, a discriminação deste gênero no ambiente profissional 

ainda é um fenômeno presente no Brasil. 

Além da discriminação em termos de participação, Pinheiro et al. (2016) mostram 

que as mulheres também sofrem discriminação em seus salários, dado que historicamente, 

elas recebem um salário abaixo daquele que é oferecido aos homens para exercer as 

mesmas funções. Segundo os autores, o gap salarial sempre esteve presente na sociedade, 

e o que se pode observar é que ele tem apresentado uma diminuição com o passar dos 

anos (apesar de ainda se mostrar presente, e de ter um tamanho considerável). Em 1995, 

o salário médio das mulheres correspondia a aproximadamente 53% do salário médio 

masculino. Em 2014 este número saltou para 70%. 

Blau e Lawrence (2017) e Matos e Machado (2006), em seus estudos sobre o gap 

salarial, dividem as estimativas da diferença entre os rendimentos em duas partes, uma 

que pode ser explicada por características essencialmente produtivas, como a educação e 

experiência, e uma outra residual que os autores chamam de “discriminação salarial”1, 

que foi observada quando mulheres e homens com características produtivas idênticas 

recebiam salários distintos. Assim, é importante compreender as razões que fazem com 

que mesmo quando mulheres se dedicam mais na preparação para o mercado de trabalho, 

ainda assim elas são subutilizadas, e quando empregadas, recebem uma remuneração 

menor do que pessoas do sexo masculino para exercer as mesmas funções. Em particular, 

este trabalho pretende se basear nos conceitos de economia da identidade para explicar 

tal fenômeno.  

Akerlof e Kranton (2000) mostraram que um caminho bastante promissor para 

explicar esta discriminação no ambiente profissional está baseado em uma maior 

contextualização social dos indivíduos. A relevância das características da formação do 

pensamento coletivo é muito alta quando se trata de questões tão complexas e 

intrinsecamente ligadas ao processo evolutivo da sociedade, e é neste contexto que os 

autores unem o conceito de identidade, trazido da psicologia social e da sociologia, aos 

                                                
1 Que seria a porção residual da diferença dos salários de homens e mulheres com características 
produtivas idênticas (CODAZZI, 2017). 
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modelos de tomada de decisão em economia para encontrar novas soluções a questões 

mais complexas, como a que está sendo analisada neste trabalho. 

Ao analisar dados para regiões da Índia, Beaman et al. (2009) e Beaman et al. 

(2012) mostram que quando a população é exposta a líderes políticos do gênero feminino, 

estas líderes passam a inspirar as mulheres presentes no local, o que então acabaria por 

trazer diversas mudanças nas atitudes dos eleitores. Deste modo, o objetivo do presente 

trabalho consiste em utilizar os conceitos de economia da identidade para avaliar de que 

forma as normas sociais determinadas pela identidade de gênero influenciam no 

comportamento da mulher em termos de tomada de decisão no mercado de trabalho, e a 

partir daí, verificar como uma liderança política feminina poderia influenciar o 

comportamento dos indivíduos, e até alterar as decisões tomadas pelas mulheres neste 

contexto em um âmbito municipal para o caso brasileiro. 

Mais especificamente, por meio de métodos econométricos e utilizando dados 

municipais do Censo de 2010, além dos dados eleitorais municipais disponíveis na base 

de dados CepespData e no Tribunal Superior Eleitoral, em um primeiro momento,  o 

trabalho estima uma equação para cada município selecionado2 com o intuito de verificar 

se o fato de a mulher ganhar mais que seu marido influencia positivamente na 

probabilidade de se exercer mais trabalho informal, pois isso significaria que as mulheres 

se sentiriam na obrigação de compensar os homens pela fuga à norma social, uma vez 

que os homens é que tradicionalmente seriam responsáveis pela maior parte dos ganhos 

do casal. Após esta primeira parte, estes coeficientes de interesse3 de cada município 

foram armazenados e utilizados como variável dependente em uma segunda etapa onde 

foi realizada uma estimação utilizando o método RDD (Regression Discontinuity Design) 

para verificar se as estimativas das regressões municipais se alteram de maneira 

significante quando o prefeito incumbente é do gênero feminino. Esta equação se utiliza 

da margem de vitória das candidatas mulheres como variável de controle e os coeficientes 

da etapa anterior como variáveis dependentes. Com a estimação deste segundo modelo, é 

possível então verificar se uma liderança política feminina afeta a forma como a 

identidade de gênero influencia no comportamento dos indivíduos no mercado de 

trabalho. 

 

                                                
2 O critério de seleção é o mesmo usado em Barbosa (2015), e será elucidado posteriormente. 
3 Que são os betas estimados das equações municipais usando dados do Censo 2010.  
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2. ECONOMIA DA IDENTIDADE 

2.1. Arcabouço Conceitual 

A identidade pode ser vista como algo próprio de cada indivíduo, que dá a 

sensação de pertencimento a uma determinada categoria social, algo que constroi a 

individualidade de cada um. Codo (2007) define identidade como a “construção social de 

igualdades e diferenças”. Ela está relacionada à definição da personalidade do ser 

humano. O que ele considera bom, o que ele não gosta e com quais normas sociais ele se 

identifica ou não4. Ela também está relacionada à atribuição de categorias sociais 

específicas para cada indivíduo. 

Existem formas distintas de classificação entre categorias sociais. Algumas destas 

categorias são predeterminadas, e as pessoas simplesmente pertencem ou não a elas. 

Alguns exemplos deste tipo de categoria são o sexo5, a idade (se o indivíduo é ou não 

idoso), entre outras. Existem também as categorias elegíveis, em que as pessoas podem 

escolher se pertencem ou não a elas, como viés político, (esquerda ou direita, ou ainda o 

pertencimento a algum partido), ser ou não ser fumante, entre outras. O que importa é que 

dependendo de quais categorias se está inserido, a sociedade, de uma forma geral, impõe 

uma determinada forma de comportamento. Pode-se dizer ainda que, para cada categoria, 

existem regras comportamentais que devem ser seguidas à risca, e quando os indivíduos 

que pertencem à determinada categoria não as seguem, eles sofreriam uma redução em 

seu nível de utilidade6. Tal redução estaria associada à perda de identidade que eles 

incorreriam caso não obedecessem às normas sociais que estão atreladas às suas 

categorias.  

Pode-se dizer também que o não cumprimento das normas sociais impostas não 

somente geram perda de utilidade para quem a provoca, mas também para todos as 

pessoas que pertencem ao grupo social do indivíduo que mostrou o determinado desvio 

                                                
4 Akerlof & Kranton (2000) definem identidade como “a person’s sense of self”. 
5 Em sua definição biológica, o sexo pode ser visto como uma característica que está fixa para os 
indivíduos. 
6 A utilidade é um conceito largamente utilizado em economia, e pode ser descrito como a unidade de 
medida de satisfação do indivíduo. É função que representa as preferências individuais. Se um agente 
econômico prefere uma determinada cesta de consumo A à uma outra cesta B, logo, o valor de utilidade 
que o indivíduo atribui à cesta A deve ser maior do que o atribuído à cesta B. (VARIAN 2006). 
 

𝑈(𝐴) ≥ 𝑈(𝐵) 
 
Assim, quanto mais utilidade o indivíduo atribui à sua situação, maior é o seu nível de satisfação. 
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de comportamento. De certa forma, portanto, a perda de identidade também gera 

externalidades negativas para as pessoas. 

 
Identity underlies a new type of externality. One 
person’s actions can have meaning for and evoke responses in 
others. Gender again affords an example. A dress is a symbol of 
femininity. If a man wears a dress, this may threaten the identity 
of other men. There is an externality, and further externalities 
result if these men make some response. (AKERLOF E KRANTON 2000, p. 717) 

 

Além disso, os indivíduos que sofreram uma perda de identidade via 

externalidades tendem a punir a pessoa que se desviou do comportamento esperado, e tal 

punição acaba por gerar diversos custos sociais e psicológicos, como exemplo a perda de 

eficiência no ambiente de trabalho causada por comportamentos negativos, já que aplicar 

uma punição demanda tempo e energia. 

Como é de se esperar, as categorias e noções de identidade evoluem de acordo 

com as mudanças na sociedade, ou ainda podem ser manipuláveis por meio de 

propagandas e políticas públicas, que podem alterar a concepção das pessoas e assim, 

mudar as normas sociais atreladas a uma determinada categoria. Em Akerlof e Kranton 

(2000) há um exemplo de como a ideia de identidade de gênero pode ser manipulada. No 

século XIX, o Secretário da Educação de Massachusetts Horace Mann conseguiu 

transformar a profissão de professor do ensino fundamental em um trabalho mais 

apropriado ao sexo feminino, pois segundo ele, “women are more mild and gentle, of 

purer morals, with stronger parental impulses.’’ (AKERLOF e KRANTON, 2000, p. 

733). Assim, as normas sociais atreladas a professores do ensino fundamental puderam 

ser alteradas. 

Deste modo, o que se pode afirmar é que a construção da identidade é uma 

característica muito importante para determinar o nível de utilidade/satisfação do 

indivíduo, uma vez que por meio dela, as preferências podem ser alteradas, e portanto, tal 

característica tem influência no comportamento e na tomada de decisões das pessoas, logo 

ela deve ser levada em consideração ao se estudar os aspectos econômicos de qualquer 

fenômeno social. 

Em seus estudos de sociologia do trabalho associada ao gênero, Feldberg (1979) 

e Smuts (1971) afirmam que, tradicionalmente, mulheres casadas que possuíam um 

emprego eram vistas com olhar pejorativo pela sociedade, uma vez que a busca pelo 

sustento da casa era papel do homem, quando este precisava da mulher para 

complementar a renda, isso significava que havia algum tipo carência naquele 
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determinado lar, já que a sociedade considerava como papel da mulher apenas seus 

afazeres relacionados à posição de esposa e mãe. Dessa forma, se criou uma 

dicotomização das obrigações sociais baseadas no gênero dos indivíduos. Pateman (1988) 

afirma que na teoria clássica do contrato social se pressupõe também um contrato baseado 

no gênero dos indivíduos, que teria como objetivo limitar o papel da mulher apenas à 

esfera privada. 

De acordo com Akerlof e Kranton (2010), quando se avaliam as mudanças que 

ocorreram no mercado de trabalho à luz dos conceitos de economia da identidade, 

baseado com os moldes nos quais a sociedade evoluiu, os autores afirmam que trabalhos 

têm “rótulos”, pois alguns são vistos como “trabalhos de homem” e outros como 

“trabalhos de mulher”. Uma parcela dessa separação ocorre devido às vantagens 

comparativas de cada um dos gêneros, dada a imagem que a sociedade vai construindo 

deles. Tradicionalmente, a imagem do homem é a de uma pessoa com força física, mais 

poder e maior capacidade de tomada de decisão, o que faz com que ele esteja apto a 

ocupar cargos diferentes das mulheres, que na visão tradicional, possuem características 

distintas (mais pacientes, atentas aos detalhes e mais acolhedoras), e assim, as diferentes 

ocupações foram sendo dividas entre empregos onde existe um número predominante de 

homens (advogados, engenheiros, bombeiros) e empregos onde as mulheres representam 

a grande maioria (enfermeiras, secretárias e professoras do 1º grau). Como se pode 

imaginar, também há uma diferença salarial média significativa associada a esses cargos. 

Bobbit-Zeher (2011) afirma que em ambientes profissionais onde há a 

predominância de trabalhadores do sexo masculino, homens normalmente enxergam 

possíveis colegas de trabalho mulheres como potenciais invasoras de seu espaço, e este 

comportamento acabaria levando à criação de estereótipos, uma vez que aquelas mulheres 

não estariam agindo de acordo com o que é designado por sua categoria social. Este efeito 

também pode ser observado em ambientes onde as mulheres representam maioria da força 

de trabalho, porém, de acordo com os dados analisados pela autora, é possível verificar 

que mulheres sofrem piores sanções, e são vistas na maioria dos casos como trabalhadores 

inferiores. O estudo conclui que esta discriminação de gênero seria um produto da 

combinação de aspectos culturais enraizados na sociedade e políticas estruturais que 

afetam homens e mulheres de maneira distinta, assim, acabar com esta discriminação 

exigiria um esforço muito alto, dado que seria necessário mudar não somente políticas 

relacionadas ao trabalho, mas também a forma como os indivíduos enxergam a própria 

sociedade. 
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O que pode se dizer, portanto, é que a busca pela igualdade por parte das mulheres 

passa a ser uma ferramenta muito importante para que esta imagem tradicional do gênero 

no mercado de trabalho seja alterada. Apesar dos movimentos feministas já terem 

conseguido inúmeras vitórias ao longo das últimas décadas, a ideia tradicional de 

categorização dos gêneros em seus respectivos lugares no mercado de trabalho ainda 

persiste nos dias de hoje. Bertrand et al. (2015) mostram que boa parte da população 

americana ainda acredita que os homens devem ganhar mais que as mulheres, e tal crença 

também se mostra presente no Brasil, fato que é corroborado no trabalho de Codazzi et 

al. (2018). 

Akerlof e Kranton (2000) também mostram que quando um indivíduo realiza uma 

ação que está em desacordo com as normas estabelecidas para sua categoria social, ele 

gera não somente uma perda de utilidade para si mesmo, mas também, uma redução na 

utilidade de todas as pessoas que o cercam (por meio de uma externalidade negativa). 

Assim, homens realizando “trabalhos de mulher” e mulheres ao realizar “trabalhos de 

homem” enfrentam inúmeros problemas no ambiente profissional.  

Dado o foco deste trabalho, o interesse principal está somente nas situações em 

que a mulher tem que enfrentar no ambiente profissional (que corresponde à maioria dos 

casos problemáticos). Quando a mulher está em um ambiente de trabalho em que ela 

ocupa uma posição onde a maioria dos trabalhadores são homens, a teoria de economia 

da identidade postula que para evitar a perda de utilidade causada pelo desvio do 

comportamento esperado pela categoria em que ela está inserida (dado que para os 

homens, de uma forma geral, ela deveria exercer um trabalho mais “condizente” com seu 

gênero), os homens tendam a impor um custo a ela de forma a mitigar a externalidade 

negativa que ela causa. Este custo pode vir de várias formas, desde a não cooperação no 

ambiente profissional até a discriminação e assédio. Em seu livro clássico sobre economia 

da identidade, Akerlof e Kranton (2010) citam vários exemplos de custos impostos às 

mulheres no mercado de trabalho:  

 

Cases have also involved harassment of women in men’s 
jobs. Berkman v. City of New York reinstated a woman firefighter 
who had been dismissed because of substandard work. The 
court ruled that harassment by her male co-workers made it impossible 
for her to perform her job adequately. Vicki Schultz 
and Katherine Franke have argued that any harassment derived 
from gender norms has discriminatory implications (AKERLOF E KRANTON 
2010, p. 92). 
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Assim, as mulheres além de enfrentar dilemas psicológicos intensos, dado que ela 

estaria exercendo um trabalho “de homens”, ela ainda sofre com os diversos custos 

impostos a ela pelos homens, que se sentem ameaçados em suas posições, o que acaba 

por gerar uma ineficiência considerável nos ambientes profissionais em que tal 

discriminação acontece. 

2.2. Um Modelo Conceitual: Adicionando a Identidade à 

Função Utilidade 

 Ao adicionar o conceito de identidade ao problema clássico da maximização de 

utilidade em economia, Akerlof & Kranton (2000) propõem uma nova formulação para 

as funções utilidade individuais, e a ideia nesta parte do trabalho é explorar esta 

formulação com o intuito de tornar mais clara a forma como a identidade pode influenciar 

o comportamento dos indivíduos 

Para os autores, a ideia de identidade está baseada em diferentes categorias sociais 

(C), e cada pessoa j possui uma atribuição própria a estas categorias (𝑐𝑗). Desta forma, 

cada indivíduo tem não somente a concepção de sua própria categoria, mas também, das 

categorias das outras pessoas. A prescrição (P) representa a regra que determina o 

comportamento (ou um ideal, características físicas, ou comportamentos elegíveis entre 

outras) que seria adequado/esperado para cada uma das categorias existentes. Assim, a 

função utilidade individual é dada por: 

 

𝑈𝑗 =  𝑈𝑗(𝑎𝑗, 𝑎−𝑗 , 𝐼𝑗) 

 

             Onde 𝐼𝑗 representa a identidade do indivíduo, que depende de diversas outras 

variáveis, 𝑎𝑗 são suas ações e 𝑎−𝑗 representam as ações das outras pessoas. No modelo 

proposto, 𝐼𝑗 pode ser representado pela função: 

 

𝐼𝑗 =  𝐼𝑗(𝑎𝑗 , 𝑎−𝑗 , 𝑐𝑗 , 𝜀𝑗 , 𝑃) 

 

             A identidade da pessoa j depende da(s) categoria(s) social(is) atribuída(s) a ela 

(𝑐𝑗), do quanto suas características intrínsecas/dadas (𝜀𝑗) são condizentes com o ideal 

individualmente atribuído (𝑃), das suas próprias ações e das ações das outras pessoas 
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(𝑎𝑗, 𝑎−𝑗).  Deste modo, quando há uma variação na utilidade devido a uma mudança em 

𝐼𝑗, ocorre então um ganho/perda associada à identidade individual.  

            O indivíduo j então, toma suas ações de forma a maximizar a sua função utilidade, 

tomando as ações de outros, as categorias sociais, suas características intrínsecas e a 

prescrição (regras sociais) como dados (𝑎−𝑗 , 𝑐𝑗, 𝜀𝑗 , 𝑃).  

            Com o objetivo de trazer este ferramental matemático para o contexto do 

problema que se quer analisar7, suponha que existam duas categorias sociais distintas: 

“P” (padrão) e “NP” (não padrão) e duas possíveis escolhas: ação 1 – “escolher”8 que o 

homem ganhe mais que a mulher; e ação 2 – “escolher” que a mulher ganhe mais que o 

homem. O que se espera é que indivíduos “P” escolham a ação 1 e que indivíduos “NP” 

escolham a ação 2, portanto, esta seria a regra, o ideal que estaria previsto na prescrição 

"𝑃”. Pela tradição comportamental que se observa, o que se sabe é que independente da 

categoria social que o indivíduo pertença, a expectativa é que, pela construção social, ele 

sempre escolha a ação 1, visto que tradicionalmente, ela seria a mais aceita9.  

            Assim, se o indivíduo “P” (“NP”) realiza a ação 1 (2), ele terá um certo nível de 

utilidade “A”10, se for homem ou mulher, e se o indivíduo realizar a ação contrária à sua 

prescrição, ele terá uma utilidade de 0 (zero). Agora, quando a pessoa realiza a ação 

atribuída à sua identidade, mas tal ação não está de acordo com a norma social, então ela 

sofrerá uma perda de utilidade “𝐼𝑝"11. Agora, se i e j são indivíduos em um casal, e o 

indivíduo j realiza a ação que não está atribuída a ele na prescrição, além dele mesmo 

sofrer uma perda de utilidade ("𝐼𝑝"), este desacordo com a norma pré-estabelecida 

socialmente também gera uma externalidade negativa, e deste modo, o indivíduo i 

também tem uma perda em sua utilidade “𝐼𝑜" por causa da ação da outra pessoa. A pessoa 

então que sofreu a externalidade pode ainda reagir (aplicar uma punição) ao desvio da 

                                                
7 Baseado no modelo de teoria dos jogos apresentado em Akerlof e Kranton (2000). 
8 Apesar de não ser a palavra mais correta neste contexto, escolher foi usada para definir que no jogo 
proposto, o indivíduo pode tomar uma decisão baseado em duas possibilidades. 
9 De acordo com a norma social exposta em Bertrand et al. (2015) entre outros artigos: “a man should 
earn more than his wife”. Pelo que foi exposto nos diferentes artigos, a maioria dos homens e mulheres 
esperam que o homem seja responsável pela maior parte da renda do casal (que ele seja o 
“breadwinner”), desta forma, as atividades/ações podem ser atribuídas da forma proposta entre as 
categorias.  
10 Se o indivíduo realiza a ação que a ele é atribuída na prescrição, então, ele não tem perda de utilidade 
via identidade, e é este nível de utilidade (sem perda via identidade) que está sendo chamado de A. 
11 O subscrito “p” foi escolhido para representar que a perda de utilidade ocorreu devido a um 
comportamento do próprio indivíduo, e não do comportamento de outros. 
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outra a um custo “c”. Tal reação eliminaria a perda de utilidade via externalidades (“𝐼𝑜") 

e geraria uma perda de utilidade no indivíduo que se desviou da norma social de “J”. 

            Para deixar a relação mais explícita, tradicionalmente, homens esperam uma 

relação em que eles sejam os responsáveis pela maior parte dos ganhos, então a eles seria 

atribuída a categoria “P”. Já os indivíduos pertencentes ao sexo feminino podem exibir 

características diferentes. Algumas que pertencem a “P” e outras que pertencem a “NP”12. 

Sendo assim, as mulheres que pertencem a “NP” teriam uma utilidade de 0 (zero) ao 

escolher o comportamento esperado socialmente. 

           A partir desta etapa, serão utilizados conceitos microeconômicos apresentados em 

teoria dos jogos para se verificar os possíveis equilíbrios comportamentais que podem ser 

encontrados dependendo de qual categoria os indivíduos pertencem. O modelo 

desenvolvido está baseado no modelo apresentado por Akerlof e Kranton (2000, p. 729). 

           Seja então um casal em que ambos (homem e mulher) obedeçam ao padrão social, 

ou seja, os dois pertencem à categoria “P”. Para um dado jogo sequencial em que o 

homem escolhe primeiro, sabe-se que ele sempre escolhe a ação 1, e a mulher que 

pertence à categoria “P” pode escolher entre realizar a ação 1 ou 2. O jogo pode ser 

representado de acordo com a árvore de decisão na figura 1 abaixo.  

           Se a mulher que pertence à categoria “P” tomar a ação 1, então, ela estará de acordo 

com a prescrição e também de acordo com a norma social, portanto, ela não gerará uma 

externalidade negativa em seu parceiro, e também não sofrerá uma perda de utilidade por 

fugir da norma social, logo, o payoff do homem será de “A”, e o payoff da mulher também 

será de A.  

           Se ela escolher a ação 2, então, ela perderá “A” e terá uma perda em sua utilidade 

também por sua escolha não estar de acordo com a norma social, portanto, ela também 

perderá "𝐼𝑝". O homem também sofrerá uma perda de utilidade devido à externalidade 

negativa gerada pela mulher ao escolher a ação contrária à norma social, portanto, ele 

também perderá “𝐼𝑜", e assim, o payoff do homem será de “A - 𝐼0" e o payoff da mulher 

seria de “0 - 𝐼𝑝".  

           Desta forma, como a categoria que a mulher pertence está de acordo com a norma 

social neste exemplo, então ela agirá de forma a ganhar menos que o homem, e escolherá 

sempre tomar a ação 1 para maximizar seu payoff, o que levaria o jogo para seu equilíbrio 

                                                
12 Este pertencimento a uma categoria ou outra por parte das mulheres vem de características 
intrínsecas da pessoa, do ambiente em que ela vive, de suas próprias experiências e percepções, entre 
outros fatores. 
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com o homem sempre tomando a ação 1, e a mulher também. Como a mulher não 

escolherá a ação 2 neste jogo, o homem não precisará esboçar uma reação à ação de sua 

parceira, logo, este ramo do jogo foi ignorado na representação da árvore de decisão. E o 

equilíbrio do jogo são ambos agindo de acordo com a norma social e escolhendo a ação 

1 (o payoff de ambos é “A”). 

 

Figura 1 - Árvore de decisão do jogo sequencial com homem e mulher pertencentes à categoria "P"  

Fonte: Elaborada pelo autor. Baseada em Akerlof e Kranton - Economics and Identity, pág. 729. 

 

           Agora será considerado o caso em que a mulher não vê problema algum em ganhar 

mais que o homem, e, portanto, ela pertenceria à categoria “NP” de acordo com o modelo. 

Para o mesmo jogo sequencial em que o homem escolhe primeiro, sabe-se que 

tradicionalmente, ele sempre escolhe a ação 1, e a mulher que pertence à categoria “NP” 

pode escolher entre realizar a ação 1 ou 2. O jogo pode ser representado de acordo com a 

árvore de decisão da figura abaixo. 

           Se a mulher que pertence à categoria “NP” tomar a ação 1, então, ela não estará de 

acordo com a prescrição de sua categoria, mas estará de acordo com a norma social, 

portanto, ela não gerará uma externalidade negativa em seu parceiro, porém,  sofrerá uma 

perda de utilidade por fugir do seu comportamento esperado, logo, o payoff do homem 

será de “A”, e o payoff da mulher será de 0 (zero).  

           Se ela escolher a ação 2, então, ela estará de acordo com sua prescrição, logo ela 

ganhará “A” de utilidade, mas, por outro lado, ela terá uma perda “𝐼𝑝" em seu payoff por 

sua escolha não estar de acordo com a norma social.  

           Agora, quando a mulher escolhe tomar a ação 2, o homem pode escolher reagir a 

esta decisão (aplicar uma punição) ou não, dado que devido ao fato de a mulher ter 
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desviado do comportamento esperado, ela acaba por gerar uma externalidade negativa 

nele “𝐼𝑜” conforme as hipóteses do modelo. Se ele reage, ele incorreria no custo “c”, mas 

deixa de incorrer na externalidade negativa que vem da perda de utilidade que ocorre 

quando o comportamento de sua parceira passa a não mais estar de acordo com a norma 

social, e também gera mais uma perda de utilidade em sua companheira de “J”. Logo, o 

payoff do homem seria de “A – c” e o payoff da mulher seria “A - 𝐼𝑝- J”. 

           O que se vê então é que quando a mulher escolhe13 ganhar mais que seu marido, 

devido à perda de utilidade via identidade que ele sofre ao ver que não mais é quem 

sustenta o lar de fato, ele pode escolher puni-la se a estrutura de payoffs assim permitir14. 

           Assim, quando o homem escolhe punir o desvio da norma social realizado pela 

mulher, ele então gera um custo para si próprio (“c”) e também para sua esposa (“J”), que 

são custos relacionados à perda de utilidade via identidade do homem por sentir que sua 

posição social está sendo ameaçada, dado que sua mulher não mais se encaixa na norma 

social pelo fato de agora ela ganhar mais que ele. Devido este custo imposto pelo homem, 

há uma perda geral de eficiência15 no relacionamento.  

           O que se quer argumentar é que essa perda de eficiência causada pela punição 

aplicada pelo homem pode gerar consequências drásticas e desgastar de forma 

permanente o relacionamento, podendo chegar inclusive ao divórcio como argumentado 

em Bertrand et al. (2015). Aspectos relacionados ao desvio de comportamento esperado 

e perda de utilidade também são apresentados por Becker (1973). E é devido a este fato 

que a mulher muitas vezes acaba por decidir não “desafiar” o parceiro, e passa a oferecer 

uma quantidade menor de horas de trabalho formal, que em sua maioria, remuneram mais 

do que trabalhos informais, para que seu salário não atinja o mesmo nível de seu marido, 

deixando assim de explorar seu potencial e agindo de forma distinta à sua categoria social 

(como se ela pertencesse a “P”), e, desta forma, a situação voltaria a ser a do primeiro 

jogo sequencial, com ambos os indivíduos do casal escolhendo a ação 1, com as 

capacidades profissionais da mulher sendo subutilizadas. De acordo com as hipóteses 

deste modelo, a mulher toma esta decisão desde que o custo por desviar da norma social 

                                                
13 Novamente, sabe-se que a mulher não escolhe ganhar mais que seu marido. Aqui a palavra está 
sendo usada apenas para se encaixar no contexto do jogo sequencial. Ela ganha mais quando oferece 
trabalho no mercado o suficiente para conseguir ter maior renda que o homem do casal. 
14 No caso, quando 𝑐 <  𝐼𝑜. 
15 Ambos poderiam ter um nível maior de utilidade se o homem não incorresse nessa perda de utilidade 
devido à sua identidade.  
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somado ao custo da reação de seu parceiro sejam maiores que o benefício de tomar uma 

decisão que esteja de acordo com a categoria que se pertence: 

𝐼𝑝 + 𝐽 > 𝐴 

 

 
Figura 2 - Árvore de decisão do jogo sequencial com homem pertencendo à categoria "P" e mulher pertencendo à 

categoria “NP”  
Fonte: Elaborada pelo autor. Baseada em Akerlof e Kranton - Economics and Identity, pág. 729. 

 

 

2.3. Estudos Empíricos Associados à Economia da Identidade 

A partir da criação do conceito de identidade por Akerlof e Kranton, diversos 

pesquisadores em diferentes países passaram a testar hipóteses relacionadas a possíveis 

mudanças no comportamento do casal devido ao fato de a mulher se inserir cada vez mais 

no ambiente profissional, assim, surgiram estudos empíricos em diversos países para 

tentar mostrar o quanto a identidade de gênero realmente influencia no comportamento 

dos indivíduos neste contexto específico.  

Dentre estes estudos, Bertrand et al. (2015) foi um dos mais importantes para a 

definição de uma estratégia empírica ao pesquisar identidade de gênero atrelada à renda 

relativa de um casal. O que pôde ser comprovado pelos autores é que ao observar e 
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analisar os dados americanos16, mais precisamente, a renda relativa do casal, foi possível 

mostrar que quando a porcentagem da renda do casal vinda da mulher chegava em ½, a 

frequência de casais apresentava uma diminuição significativa17, o que levaria a crer que 

esta situação (o fato da mulher ganhar tanto quanto ou mais do que o homem) 

representaria algo que deveria ser evitado, ou ainda, que geraria aversão aos indivíduos 

pertencentes a um casal. 

O estudo empírico de Bertrand et al. (2015) conseguiu mostrar evidências de que 

esta aversão do homem ao fato dele não ser mais responsável pelo provimento do casal 

influencia em diversos aspectos relevantes à vida familiar, como a participação da mulher 

no mercado de trabalho, a renda da mulher condicionada ao trabalho que ela realiza, a 

satisfação do casamento, a probabilidade de divórcio e a divisão do trabalho doméstico. 

Assim, ao utilizar métodos econométricos, os autores conseguiram mostrar que quando a   

mulher ganha mais que seu marido, as taxas divórcio se elevam, a mulher passa a ofertar 

menos trabalho e ganha menos do que efetivamente poderia ganhar, o que demonstra a 

influência da identidade de gênero e dos custos associados aos desvios da norma social 

estabelecida, como os próprios autores explicitam: 

 
Using data from the National Survey of Families and 
Households, we find that the couples where the wife earns more 
than the husband are less happy, report greater strife in their 
marriage, and are ultimately more likely to get a divorce (BERTRAND ET AL. 
2015, p. 573). 

 

A partir da pesquisa e metodologia aplicada por Bertrand et al (2015), outros 

trabalhos acadêmicos puderam ser elaborados para se tentar comprovar a presença de 

identidade de gênero no mercado de trabalho em outros países. Wieber e Holst (2015) 

reproduziram o experimento realizado usando dados do German Socioeconomic Panel 

Study (SOEP) com casais de 25 a 64 anos onde ambos têm renda positiva de trabalho. A 

mesma metodologia foi aplicada para os dados da Alemanha Ocidental (1984-2012) e 

Alemanha Oriental (1991-2012). 

O que se encontrou a partir deste estudo foi que na Alemanha Oriental não se pôde 

encontrar resultados estatisticamente significantes que comprovem a influência da 

                                                
16 Survey of Income and Program Participation (SIPP) de 1990 a 2004 (casais com renda positiva com 
idade entre 18 e 65 anos); US Census Bureau (1970-2000); American Community Survey (ACS 2008-
2011). 
17 No apêndice A.1 é possível visualizar os gráficos para as rendas de homens e mulheres no Brasil, que 
apresentam formatos bastante semelhantes aos gráficos elaborados com dados americanos. 
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identidade de gênero no comportamento da população, mas os resultados encontrados 

para a Alemanha Ocidental estavam de acordo com o que foi mostrado usando dados 

americanos (Bertrand et al. 2015), onde foram observadas correlações negativas entre a 

probabilidade da mulher ganhar mais que o homem e a participação dela no mercado de 

trabalho, e também um aumento do gap salarial com relação aos ganhos potenciais da 

mulher.  

Eriksson e Stenberg (2015) também tentaram aplicar a metodologia de Bertrand 

et al. (2015) para dados dos registros populacionais da Suécia de 1990 a 2011, usando 

apenas casais de 18 a 64 anos com ganhos de trabalho positivos. Porém, ao realizar o teste 

de McCrary para se comprovar estatisticamente a presença de descontinuidade da 

distribuição da renda relativa em 0,5 (quando a mulher passa a ganhar tanto quanto o 

homem), não foi possível encontrar resultados significantes, o que mostraria que ao 

aplicar essa metodologia para os dados da Suécia, que é um dos países mais igualitários 

em termos de gênero, não é possível verificar a presença da queda do número de casais 

quando a renda relativa das mulheres ultrapassa 0,5,  o que sugeriria que os casais suecos 

não estariam sujeitos a tal norma social18.  

Utilizando dados do Censo para os anos de 1991, 2000 e 2010, Codazzi et al. 

(2018) realizaram um estudo semelhante para o caso brasileiro e chegaram a conclusões 

análogas às de Bertrand et al. (2015). O estudo apontou que a influência da identidade de 

gênero é presente no Brasil ao encontrar resultados estatisticamente significantes que 

associam o aumento da probabilidade da mulher ganhar mais que o homem à sua menor 

presença no mercado de trabalho, ao aumento do gap salarial baseado no salário potencial, 

à redução das horas de trabalho oferecidas pelas mulheres e à maior presença feminina 

no mercado informal, mostrando que os casais brasileiros ainda estão sujeitos à norma 

tradicional de que os homens é quem devem ser os provedores do relacionamento.  

Assim, pode-se dizer que a maioria dos estudos empíricos corroboram a teoria de 

identidade de gênero proposta por Akerlof e Kranton (2000). A análise dos dados mostrou 

que o fato da esposa ganhar mais que seu marido gera diversos problemas ao casal. Por 

parte da mulher, o que se pôde inferir é que quando ela foge à norma social,  de forma a 

compensar pelo seu desvio, ela acaba por subutilizar suas capacidades profissionais, 

ofertando mais trabalho informal (que na média remunera menos que empregos formais) 

e realizando mais trabalhos domésticos. 

                                                
18 “A man should earn more than his wife” (ERIKSSON e STENBERG, 2015, p. 17). 
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3. MULHERES NA LIDERANÇA POLÍTICA  

De acordo com Beaman et al. (2012), a partir da década de 1990, ocorreu um forte 

movimento em prol de uma maior participação política das mulheres, principalmente após 

1995 com a United Nation’s Woman Conference, que ajudou a difundir a ideia de haver 

maior representatividade feminina no meio político. Desta forma, o que se observou foi 

o crescimento da participação política feminina nos países orientais e ocidentais, seja por 

meio de quotas políticas ou ainda, pela criação de incentivos para que as mulheres 

participem mais deste universo.  

Mulheres e homens apresentam opiniões e comportamentos distintos em relação a 

diversos aspectos da vida em sociedade. Segundo Eckel e Grossman (2008), mulheres 

geralmente apresentam um comportamento mais altruísta que os homens. Croson e 

Gneezy (2009) e Selten e Ockenfels (1998) mostram que mulheres possuem maior 

aversão ao risco e à desigualdade, e Thomas e Welch (1991) apontam que mulheres 

possuem maior preocupação com questões familiares e das crianças (saúde, educação, 

alimentação). A partir destes estudos, muitos outros surgiram para corroborar as 

diferenças entre os gêneros quando se trata de gestão e formulação de políticas públicas 

(Brollo e Troiano, 2012; Clots-Figueras, 2012; Chattopadhyay e Duflo, 2004).  

Seguindo a tendência global, em 1993 a Índia inseriu quotas de cargos políticos para 

mulheres, o que permitiu a elaboração de diversos estudos sobre o tema. Uma vez que a 

atribuição das quotas ocorreu de forma aleatória, muitos trabalhos empíricos puderam ser 

conduzidos, e trouxeram grandes contribuições para a literatura de economia política 

associada ao gênero. Beaman et al. (2009) e Beaman et al. (2012) mostram que a 

exposição a lideranças femininas leva a mudanças nas atitudes dos eleitores. Ao analisar 

dados para o distrito rural de Birbhum no estado de Bengala Ocidental, os autores 

puderam constatar que com as quotas, mais mulheres conseguiram alcançar cargos 

políticos, mudando a visão da população de várias formas, tanto por meio da adoção de 

diferentes políticas públicas, como pelo novo exemplo que a imagem que uma governante 

mulher passa para as pessoas, contribuindo para que as mulheres se sentissem mais 

empoderadas e melhor representadas. Assim, foi possível observar uma mudança nas 

expectativas dos eleitores, que passaram a ver as mulheres como competidoras no mesmo 

patamar que os homens, e esta mudança foi muito importante para dar mais 

representatividade e visibilidade ao trabalho e papel da mulher na sociedade. 
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Ferreira e Gyourko (2014) mostram que o número de prefeitas mulheres cresceu de 

maneira considerável entre 1970 e os anos 2000 nos EUA, principalmente em cidades 

que possuíam uma renda per capita mais elevada, porém, ao analisar a composição dos 

gastos públicos, o tamanho do governo local, e também as taxas de criminalidade, os 

autores puderam verificar que não havia uma diferença significativa nestas variáveis que 

pudessem ser explicadas pelo gênero do prefeito. Tais resultados então, corroborariam 

com a ideia principal do artigo clássico de Downs (1957) que demonstra que para se 

ganhar uma eleição, independente das características do candidato, ele deveria se 

aproximar mais do centro do espaço político para ficar mais próximo do eleitor mediano. 

Barbosa (2015) investigou o impacto do gênero de prefeitos de municípios 

brasileiros em políticas educacionais, e em indicadores de educação, mas também não 

encontrou efeitos significativos para os dados brasileiros, corroborando mais uma vez a 

teoria downsiana.   

Brollo e Troiano (2012), ao utilizar dados municipais, mostram que cidades com 

mulheres no cargo de prefeito têm melhores indicadores de saúde devido ao maior número 

de visitas pré-natal e a menor porcentagem de nascimentos prematuros. Estes municípios 

também conseguem mais transferências federais e estão menos propensos a ter 

irregularidades administrativas do que cidades com prefeitos do gênero masculino. 

Apesar disso, o trabalho também mostra que prefeitos homens têm uma probabilidade de 

se reeleger 20 pontos percentuais maior do que as mulheres, e os autores atribuem este 

resultado ao fato de que os homens contratam mais empregados públicos temporários, o 

que angariaria mais votos.  

No Brasil dos últimos anos, se observou um aumento da participação feminina na 

política tanto em cargos executivos (IBGE, 2017) quanto em cargos legislativos (FGV 

DIREITO SP, 2019). O país elegeu Dilma Rousseff, sua primeira presidente em 2010, o 

que contribuiu para o aumento da visibilidade da mulher na política na América Latina. 

Além disso, dados do IBGE apontam um crescimento do número de gestores municipais 

(prefeitos) do gênero feminino de 2001 a 2017, como pode ser constatado na figura 

abaixo: 
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Figura 3 - Percentual de Gestores Municipais Segundo o Sexo - Brasil - 2001/2017 (%) 
FONTE: IBGE – Perfil dos Municípios Brasileiros, pág. 15 

O que se pode perceber, portanto, é um crescimento da participação feminina na 

política brasileira, e que de acordo com os estudos já citados, tal participação pode gerar 

resultados distintos de uma gestão realizada por um prefeito do gênero masculino. Desta 

forma, por meio de métodos econométricos e baseado nos conceitos de economia da 

identidade, este trabalho pretende contribuir para a literatura de economia política 

brasileira, buscando constatar se de fato uma liderança política feminina teria a 

capacidade de alterar a forma como a identidade de gênero afeta o comportamento das 

mulheres, ao verificar se na presença de uma prefeita mulher, mulheres deixariam de 

subutilizar suas capacidades profissionais quando suas rendas ultrapassam a renda dos 

homens.  

4. DADOS E METODOLOGIA 

A principal hipótese a ser testada neste trabalho é a de que uma liderança feminina 

pode alterar a forma com que as mulheres se enxergam perante a sociedade, já que na 

presença de uma líder mulher, elas se sentiriam mais capazes e, em última instância, mais 

empoderadas, e não mais necessitariam seguir as normas de gênero que foram 

socialmente impostas a elas.  

A estratégia empírica que está descrita nesta seção está dividida em duas partes. Na 

primeira parte, as regressões para identificação do efeito da identidade de gênero sob o 

processo de tomada de decisão das mulheres com relação à sua presença no mercado de 

trabalho informal em cada um dos municípios são elucidadas, e a segunda parte se 
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aprofunda no modelo para a verificação de como uma liderança política feminina pode 

alterar este efeito e mudar a norma social para as mulheres.19 

 

4.1. Regressões Municipais: Captando o Efeito da Identidade de 

Gênero na Oferta de Trabalho Feminina 

Para captar o efeito da identidade de gênero nas decisões de oferta de trabalho da 

mulher, foram estimados modelos econométricos através dos dados do Censo de 2010 

compatibilizados. Para estimar as equações municipais, são considerados apenas 

indivíduos casados20, de 18 a 65 anos de idade, e com renda positiva. 

Primeiramente, é importante explicitar que os dados utilizados seguem o padrão 

da bibliografia consultada, desta forma, para seguir os modelos já mencionados 

anteriormente, é necessário que algumas variáveis-chave sejam construídas. A ideia é 

captar o efeito da identidade de gênero por meio de uma regressão para cada município. 

Os municípios selecionados para o estudo foram retirados dos dados eleitorais do 

CepespData das eleições municipais de 2008, e foi utilizada a mesma metodologia de 

Barbosa (2015), cujo critério de seleção foram municípios com menos de 200.000 

habitantes, onde o candidato vencedor e o segundo colocado da eleição apresentavam 

gêneros distintos (competição direta entre um homem e uma mulher para prefeito). Desta 

forma, esta metodologia difere da utilizada por Brollo e Troiano (2012), pois estes autores 

utilizaram somente eleições com dois candidatos de gênero distinto, o que representaria 

uma diminuição da amostra de municípios. Assim, pelos dados retirados da plataforma 

CepespData, foram utilizados 975 municípios para o trabalho.  

Com os municípios já selecionados, os dados do Censo 2010 foram utilizados para 

se estimar uma equação por município. Para isso, as equações foram estimadas usando os 

dados para mulheres de 18 a 65 anos, casadas e com renda positiva que responderam ao 

censo. Assim a equação de interesse que foi estimada nesta parte do trabalho tem a 

seguinte forma: 

 

𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 =   𝛽0 + 𝛽1𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛ℎ𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠𝑖 +  𝛽2𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

 

                                                
19 Ou seja, como uma prefeita mulher pode alterar o comportamento das mulheres e dos domicílios do 
município.  
20 Considera-se casamento no civil e/ou no religioso. 
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A variável dependente de interesse é a variável 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖 que representa a 

presença da mulher no mercado informal21, e a variável independente é uma variável 

dummy (𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛ℎ𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠𝑖) que representa o fato da mulher ganhar mais que o homem 

em seu domicílio22. Assim, o coeficiente 𝛽1 representa quanto o fato de a mulher ganhar 

mais do que a metade do casal influencia na probabilidade de ela estar inserida no 

mercado de trabalho informal. Foi considerado um modelo de probabilidade linear para 

estimar a equação. Uma vez que a direção é mais importante do que a intensidade do 

efeito, este modelo mais simplificado também foi utilizado nos trabalhos de Bertrand et 

al. (2015), Wieber & Holst (2015) e Codazzi et al. (2018). 

Na literatura relacionada ao mercado de trabalho existem algumas definições de 

informalidade. Neste trabalho, assim como em Codazzi et al. (2018), foi utilizada a 

definição mais comum no Brasil de um trabalhador informal, que consiste no trabalhador 

empregado que não tem um contrato trabalhista formal vinculado às Leis Trabalhistas do 

Brasil, ou ainda aquele que trabalha por conta própria, que é a definição formalizada por 

Fernandes (1996) e Ulyssea (2005). 

A construção da variável renda relativa se dá da seguinte forma: 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖 =  
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑖

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑖 + 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚𝑖
 

para o caso das mulheres, e 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖 =  
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚𝑖

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑖 + 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚𝑖
 

para os homens.  

No apêndice A.2 estão disponíveis os histogramas das rendas relativas para 

mulheres e homens casados, de 18 a 65 e com rendas positivas, a partir dos dados do 

Censo 2010. Neles é possível verificar que quando a renda relativa passa de 0,5, a 

frequência de mulheres apresenta uma queda significativa, o que não acontece quando se 

observa o gráfico para os homens. De acordo com as estatísticas descritivas dos dados, 

                                                
21 Possui valor 0 quando a mulher não está inserida neste mercado, e 1 se ela está trabalhando na 
informalidade 
22Ela tem valor 1 se a renda relativa da mulher for maior que 0,5 e 0 caso contrário. 
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que estão presentes no apêndice A.1, a renda relativa média para as mulheres é de 

aproximadamente 0,4, enquanto para os homens, esta média é de aproximadamente 0,65 

A partir da construção desta variável, a variável independente 

𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛ℎ𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠𝑖 é desenvolvida de acordo com a relação abaixo:  

𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛ℎ𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠𝑖 = {
1, 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖 > 0,5
 0, 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖 ≤ 0,5

 

 

 

As variáveis contidas no vetor 𝑋𝑖 são variáveis de controle para região geográfica, 

idade, grupo educacional (sem estudo, primário completo, 1º grau completo, 2º grau 

completo e superior completo), religião (sem religião, católico, evangélico, espírita ou 

outras), raça (de forma mais agregada, brancos e não brancos, sendo que entre os brancos 

estão incluídos também os amarelos), além dos logaritmos naturais para a renda do 

cônjuge, o número de filhos que o casal possui, e também, uma variável dummy que 

assume valor 1 quando o domicílio do indivíduo está inserido em uma região urbana, e 0 

quando ele está em uma área rural. Seguindo os estudos empíricos que foram consultados 

para a elaboração do trabalho, estes controles seriam suficientes para se produzir 

coeficientes não-viesados para a equação que se pretende estimar. As estatísticas 

descritivas para estas variáveis estão presentes no apêndice A.1.  

A variável 𝜀𝑖, por sua vez, representa o termo de erro da equação. Ao final desta 

primeira etapa da estratégia empírica, temos um coeficiente estimado para cada um dos 

municípios que foram selecionados de acordo com os critérios já apresentados. Estes 

coeficientes então, foram armazenados para que sejam utilizados como variável 

dependente nas estimações da segunda etapa da análise.  

 

4.2. O Efeito de Lideranças Femininas: O Modelo RDD 

A segunda parte da estratégia empírica consiste em formular um modelo 

econométrico que seja capaz de captar o possível efeito de líderes (no caso, prefeitas) do 

gênero feminino no processo de tomada de decisão das mulheres nos municípios. Para 

isso, a estratégia adotada foi realizada por meio de uma regressão descontínua23.  

Antes de entrar nos detalhes específicos do modelo a ser estimado, é importante 

que alguns conceitos econométricos básicos de regressão descontínua sejam elucidados.  

                                                
23 Da teoria econométrica: RDD – Regression Descontinuity Design 
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4.2.1. Conceitos Básicos da Regressão Descontínua (RDD) 

O design RDD é um método empírico quase-experimental usado para estimar o 

impacto causal de uma intervenção em uma determinada população quando não há 

atribuição aleatória. Pesquisas quase-experimentais possuem semelhanças com o desenho 

experimental tradicional, mas não possuem especificamente o elemento de atribuição 

aleatória ao tratamento ou controle. Ao invés disso, projetos quase-experimentais 

normalmente permitem que o pesquisador controle a atribuição ao tratamento, mas 

usando algum critério diferente da randomização. No caso do RDD, esta atribuição se dá 

por meio do estabelecimento de um corte ou limiar acima ou abaixo de onde ocorreria a 

intervenção. Ainda, de acordo com Jacob et al. (2012), a análise RDD se aplica em 

situações nas quais observações são selecionadas a um determinado tratamento com base 

em se o valor para uma determinada classificação numérica (que é determinada pela 

variável de controle) fica acima ou abaixo de um certo limiar ou ponto de corte, o que 

acaba por gerar uma descontinuidade na probabilidade de tratamento neste ponto. A 

variável de controle, por sua vez, deve ser qualquer variável contínua medida pré-

tratamento. 

A regressão descontínua foi primeiramente introduzida pelo trabalho de 

Thistlethwaite e Campbell (1960) como um método alternativo de avaliação de 

programas, e nos últimos anos vem sendo largamente utilizada em diversas áreas das 

ciências sociais. 

A análise de regressão descontínua pode ser caracterizada de duas formas 

distintas. A primeira delas é dada de acordo com Hahn et al. (1999), que se baseia em 

uma estimação paramétrica (utilizando todos os dados disponíveis) focada na 

descontinuidade no ponto de corte. A segunda, de acordo com Lee e Lemieux (2010) 

pode ser vista como uma “randomização local”, que se apoia na premissa de que as 

diferenças entre as observações que estão logo acima e logo abaixo do limiar são 

aleatórias. Deste modo, estas observações que estão logo abaixo e logo acima são, na 

média, idênticas, exceto pela exposição ao tratamento. Assim, qualquer diferença entre 

os resultados médios das observações logo acima e logo abaixo se dá devido ao fato de 

as observações logo acima terem sido tratadas. Esta segunda caracterização pode ser 

aplicada por meio de métodos não-paramétricos de regressão.  
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Além destas duas caracterizações, a literatura de econometria aponta dois tipos 

distintos de design para regressões descontínuas. Um deles é o tipo Sharp, que é utilizado 

quando todas as observações que estão acima do limiar recebem o tratamento com 

probabilidade 1, e todas as observações abaixo dele recebem o tratamento com 

probabilidade 0. O outro design é do tipo Fuzzy, no qual estar acima do limiar não garante 

que o tratamento ocorrerá para determinada observação, assim, pode-se dizer que neste 

caso, a regra de seleção não é determinística, e a estratégia adotada para resolver este 

problema envolve a utilização de variáveis instrumentais para a seleção ao tratamento. 

 

4.2.2. Aplicando o RDD ao Problema 

Esta parte do trabalho mostra como o design de regressão descontínua foi aplicado 

para se captar o possível efeito das lideranças femininas. Seja 𝑥𝑚 a margem de vitória de 

uma candidata a se tornar prefeita em um município m. Sabe-se que quando um candidato 

vence o processo e se torna incumbente, sua margem de vitória 𝑥𝑚 assume valores 

positivos. Agora, se a candidata é derrotada na eleição, ela não se torna incumbente e sua 

margem de vitória é negativa. Assim, a margem de vitória pode ser definida como a 

diferença entre a porcentagem de votos entre os dois candidatos. Sejam as eleições em 

que dois candidatos estão sendo considerados, e que estes candidatos sejam de gêneros 

distintos, a análise de diferenças no comportamento da população quando ela escolhe 

incumbentes homens ou mulheres pode ser realizada tendo como variável de controle a 

margem de vitória da candidata mulher na eleição municipal para prefeito. 

Da primeira parte do trabalho, sabe-se que a variável de resultado escolhida para 

esta etapa do trabalho foram os estimadores calculados a partir das regressões lineares 

municipais24. Sabe-se que quanto maior for o valor deste estimador, maior é a 

probabilidade que a mulher se insira no mercado informal quando ela ganha mais que seu 

marido em determinado município. Assim, seu tamanho mostra o quanto as decisões das 

mulheres são afetadas por questões de identidade de gênero25. O que se pretendeu medir, 

portanto, foi se o fato de se ter uma mulher prefeita em um município altera de alguma 

forma este comportamento de compensação que é observado nas mulheres. 

                                                
24 Estimadores estes que captam o efeito da fuga à norma social dada pela identidade de gênero no 
comportamento das mulheres na oferta de trabalho informal.  
25 Uma vez que tempo é um recurso escasso, quando a mulher oferta mais trabalho informalmente, ela 
passaria a ofertar menos formalmente, e com isso, o homem se sentiria menos ameaçado em sua 
posição social no domicílio. 
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 A hipótese desta parte do modelo, portanto, é a de que quando uma mulher assume 

um cargo de prefeita no município, outras mulheres se sentiriam inspiradas devido ao 

novo exemplo de liderança, e com isso, certas normas sociais tradicionais associadas ao 

gênero não mais teriam tanta importância para elas, o que levaria então a uma mudança 

de comportamento dentro dos domicílios, dado que elas não mais sentiriam a necessidade 

de compensar para seu marido a sua perda de identidade causada pelo fato delas ganharem 

mais que eles quando isso ocorrer. 

 Supondo que seja possível escrever os resultados potenciais da seguinte forma: 

 

𝐸(𝛽1𝑚ℎ|𝑥𝑚) = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑚 𝑒 

𝛽1𝑚𝑓 = 𝛽1𝑚ℎ + 𝜌 

 

onde 𝛽1𝑚ℎ  é o estimador quando o prefeito incumbente do município m é do gênero 

masculino e 𝛽1𝑚𝑓  o estimador quando a candidata mulher assume o cargo, 𝑥𝑚 é a margem 

de vitória da candidata a prefeito do gênero feminino do município m, e de acordo com a 

equação, 𝜌 pode ser interpretado como o efeito de uma liderança feminina na variável 

dependente. De uma forma mais geral, o modelo pode ser estimado por meio de: 

 

𝛽1 = 𝛼 + 𝜌𝐷𝑚 + 𝑓(𝑥𝑚) + 𝑢𝑚 

 

no qual 𝑥𝑚 representa a margem de vitória da candidata mulher do município m, 

𝑓(𝑥𝑚) é uma função polinomial de ordem p de 𝑥𝑚 que será usada na estimação 

paramétrica para captar possíveis não-linearidades entre as variáveis dependente e 

independente, 𝑢𝑚 representa o termo de erro da equação, e 𝐷𝑚 pode ser definido como: 

 

𝐷𝑚 = {
1, 𝑠𝑒 𝑥𝑚 > 𝑥0

  0, 𝑠𝑒 𝑥𝑚 < 𝑥0
 

 

onde 𝑥0 representa um valor de referência conhecido para a variável 𝑥𝑚, no caso, o 

interesse é verificar a mudança de gênero na incumbência da prefeitura, portanto, o valor 

de 𝑥0 de interesse é 026. Deste modo, sabe-se que se 𝑥𝑚 > 0, obrigatoriamente, o gênero 

do candidato eleito é feminino, assim,  pode-se dizer que a regra para a atribuição ao 

                                                
26 O valor de interesse é zero porque se sabe que para qualquer 𝑥𝑚 a partir deste valor, a candidata do 
gênero feminino é quem assume o cargo de prefeita.  
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tratamento (eleger uma prefeita mulher) é determinística, portanto, o design escolhido 

para realizar as estimações foi o do tipo Sharp. 

 Como já foi discutido, existem duas formas distintas de se realizar uma estimação 

por meio de RDD, que são a forma paramétrica e não-paramétrica, e ambas foram 

utilizadas neste trabalho.  

 A estimação paramétrica/global usa todas as observações na amostra para modelar 

a variável dependente (estimadores da primeira etapa) como função da variável de 

controle 𝑥𝑚 (margem de vitória da candidata mulher) e do status de tratamento 𝐷𝑚. Para 

minimizar viés, Jacob et al. (2012) propõem a estimação de diferentes formas funcionais 

para a variável de controle. Os autores recomendam que sejam estimadas equações 

lineares, quadráticas e cúbicas, com e sem interações com a dummy de tratamento. 

Somente após a estimação de todas estas equações, é possível escolher qual delas se ajusta 

de forma mais adequada aos dados.  

Deste modo, ao estimar a equação, a possível fonte de descontinuidade está em 

quando uma liderança feminina assume (𝐷𝑚 = 1), e isso impacta a variável 𝛽𝑚 por meio 

de 𝜌27 nas equações sem interação. Já nas estimações com interação, além da possível 

descontinuidade no ponto de corte, a seleção para o tratamento também pode gerar 

mudanças na inclinação das funções estimadas antes e depois do limiar da variável de 

controle (margem de vitória). 

A estimação não-paramétrica, por sua vez, se utiliza apenas das observações que 

estão nas proximidades do ponto de corte (𝑥𝑚 = 0) para estimar o efeito médio do 

tratamento. O principal desafio nesta etapa é selecionar corretamente os pontos (largura 

da banda) que serão utilizados para se estimar a equação, porém, esta seleção ótima é feita 

de maneira automática pela maioria dos softwares estatísticos mais conhecidos. Esta 

abordagem é conhecida como regressão polinomial local (usando a variável de controle 

𝑥𝑚), e a especificação ótima do polinômio também é feita de maneira automática pelo 

software. O resultado desta estimação, portanto, é a diferença média entre os 𝛽𝑚 dos 

municípios dentro da banda selecionada antes do ponto de corte (com prefeitos homens) 

e os 𝛽𝑚 dos municípios dentro da banda selecionada depois do ponto de corte (com 

prefeitas mulheres). 

                                                
27 Que é o coeficiente que capta o efeito tratamento na variável dependente nas equações sem 
interação. 
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De acordo com a hipótese formulada anteriormente, o que se espera é que prefeitas 

mulheres, em última instância, empoderem outras mulheres ao reduzir a importância da 

desobediência à norma social, assim, em municípios com líderes do gênero feminino, o 

valor de 𝛽𝑚 seria menor do que em municípios com prefeitos homens. Então, para 

comprovar a hipótese, o que se espera é que 𝜌 < 0 e estatisticamente significante nas 

equações estimadas para o caso paramétrico, e que a diferença média entre tratados e não 

tratados seja negativa e estatisticamente significante para o caso não-paramétrico. 

 Para realizar a estimação necessária nesta etapa do trabalho, além dos coeficientes 

já calculados na primeira parte da seção metodológica, foram utilizados os dados do 

CepespData e do Tribunal Superior Eleitoral, onde estão disponibilizados os dados de 

todos os processos eleitorais municipais necessários para este trabalho. Como o Censo de 

2010 é o que foi utilizado para estimar as regressões municipais da etapa anterior, foram 

considerados os dados para o mandato de administração municipal de 2009-2012, 

portanto, os dados das eleições municipais de 2008 é que foram selecionados. 

Agora que a metodologia empregada já foi explicitada, na próxima seção, são 

apresentados os resultados das estimações, e a partir deles, é possível concluir se a 

hipótese formulada, ou seja, de que uma liderança feminina em um cargo executivo 

municipal realmente altera o comportamento das mulheres em termos de oferta de 

trabalho informal, é verdadeira para os dados utilizados. 

 

5. RESULTADOS 
 

Na primeira etapa da estratégia empírica, foram estimadas 975 equações, uma para 

cada município selecionado de acordo com os critérios também utilizados por Barbosa 

(2015). Como não é viável mostrar todas as equações que foram estimadas para todos os 

municípios, na Tabela 1 abaixo é mostrada a equação estimada com todos os dados (de 

todos os municípios que foram utilizados) como ilustração do processo. Na primeira 

coluna, foi estimado um modelo sem efeitos fixos de município, e na segunda coluna, 

outro levando em consideração efeitos fixos para os municípios para evitar possíveis 

vieses devido a possíveis efeitos individuais que são únicos de cada cidade. 

Como se pode ver, de acordo com o que foi estimado, usando os dados do Censo 

2010 para mulheres casadas, de 18 a 65 anos e com renda positiva, o coeficiente de 

interesse, que é a dummy que assume o valor unitário quando a mulher ganhar mais que 
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seu marido28 eleva em 4,6% (4,5% no modelo com efeitos fixos) a probabilidade de se 

estar inserida no mercado informal, o resultado é estatisticamente significante, e pode-se 

dizer que ele tem o sinal esperado, uma vez que segundo a equação, se a mulher ganha 

mais, é mais provável que ela recorra à informalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Variável “Ganha_mais” presente na tabela 1.  
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  (1) (2) 

Variáveis 
informal (sem efeitos fixos de 

município) 
informal (com efeitos fixos de 

município) 

   
Ganha_mais (Dummy) 0.046*** 0.045*** 

 (0.001) (0.001) 
log(renda do cônjuge) 
(Contínua) 0.033*** 0.033*** 

 (0.000) (0.000) 

alfabetizado (Dummy) 0.058*** 0.052*** 

 (0.002) (0.002) 

Total_de_filhos (Contínua) -0.014*** -0.014*** 

 (0.000) (0.000) 

branco (Dummy) 0.011*** 0.012*** 

 (0.001) (0.001) 

sem_relig (Dummy) -0.019*** -0.019*** 

 (0.004) (0.004) 

católico (Dummy) -0.031*** -0.031*** 

 (0.003) (0.003) 

evangélico (Dummy) 0.003 -0.002 

 (0.003) (0.003) 

espírita (Dummy) -0.020*** -0.017*** 

 (0.004) (0.004) 

outrarelig (Dummy) 0.007* 0.008** 

 (0.004) (0.004) 

sem_estudo (Dummy) 0.079*** 0.083*** 

 (0.002) (0.002) 

primário (Dummy) 0.117*** 0.120*** 

 (0.002) (0.002) 

1º grau (Dummy) 0.099*** 0.102*** 

 (0.002) (0.002) 

2º grau (Dummy) 0.018*** 0.021*** 

 (0.002) (0.002) 

superior (Dummy) -0.130*** -0.126*** 

 (0.002) (0.002) 

urbano (Dummy) -0.071*** -0.066*** 

 (0.001) (0.001) 

Constante 0.105*** 0.102*** 

 (0.004) (0.005) 

   

Observações 1,826,375 1,826,375 

R² 0.043 0.047 

Erros-padrão robustos à heterocedasticidade em parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Tabela 1 - Estimação da equação da primeira etapa do trabalho usando dados para todos os municípios. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das estimações com dados do Censo 2010 

 

Assim, os coeficientes de interesse (que captam o efeito do fato de a mulher ganhar 

mais do que seu cônjuge na probabilidade de ela estar inserida no mercado de trabalho 

informal) de cada município foram estimados e armazenados. Como se pode imaginar, 

esses coeficientes variam de município para município. Na Tabela 2 abaixo, é possível 
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verificar o tamanho desta variabilidade, assim como nos histogramas realizados a partir 

dos coeficientes. 

 

Painel 1 - Estatísticas descritivas dos estimadores calculados nas regressões municipais 

Variável Observações Média Desvio-Padrão Min Max 

Coeficientes Estimados 975 0.1131468 0.1432383 -0.496737 0.8986554 

Painel 2 - Estatísticas descritivas dos estimadores calculados com estatística T acima de 1,96 nas 
regressões municipais  

Variável Observações Média Desvio-Padrão Min Max 

Coeficientes Estimados 290 0.2647705 0.0829841 0.0717358 0.5986402 
Tabela 2 - Estatísticas descritivas dos coeficientes estimados das regressões municipais 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das estimações usando dados do Censo 2010 

 

         Figura 4 - Histograma dos coeficientes municipais estimados.  
Fonte: elaborada pelo autor a partir das estimações usando dados do Censo 2010. 

 

  Figura 5 - Histograma dos coeficientes municipais estimados com estatística T acima de 1,96.  
Fonte: elaborada pelo autor a partir das estimações usando dados do Censo 2010. 
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Assim, apesar de a média ser positiva, verifica-se que em alguns municípios este 

coeficiente assume valores negativos, o que estaria ao contrário do que se espera quando 

se estima uma equação como esta. Porém, se forem considerados apenas os coeficientes 

que foram estatisticamente significantes29, de acordo com o segundo painel da tabela, é 

possível ver que todos assumem valores positivos. A estatística T calculada será usada 

posteriormente como fator de ponderação para as equações do modelo de regressão 

descontínua. 

De acordo com explicação anterior, a margem de vitória das candidatas à 

prefeitura dos municípios é simplesmente a porcentagem de votos da candidata mulher 

menos a porcentagem de votos do candidato de gênero masculino. Assim, quando esta 

variável tem valor positivo, a mulher assume a prefeitura da cidade. A variável 

𝑝𝑟𝑒𝑓𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑖 é a variável dummy que assume valor 1 quando a margem de vitória é maior 

que zero, e valor zero caso a margem de vitória seja negativa. Encontrar valores 

estatisticamente significantes para o coeficiente que multiplica esta variável é o que 

mostraria de fato que há uma descontinuidade quando o gênero do prefeito eleito muda.  

Na tabela abaixo estão as estatísticas descritivas para a margem de vitória das 

mulheres, assim como para a variável dummy 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑖: 

 

Variável Observações Média Desvio-Padrão Min Max 

Margem de Vitória 975 -0.0412313 0.2185063 -0.9829572 0.9660508 

Prefmulher 975 0.4139344 0.4927895 0 1 
Tabela 3 - Estatísticas descritivas para as variáveis do modelo RDD. 

Fonte: elaborada pelo autor utilizando dados da base CepespData. 

  

 Uma das formas de se testar a validade do design que utiliza a regressão 

descontínua é proposta por Cattaneo et al. (2016), que assim como McCrary (2008), 

sugerem a implementação de um teste de manipulação para se verificar a continuidade da 

densidade da variável independente. Se esta variável apresentar uma descontinuidade no 

ponto de corte, a validade interna do processo estaria comprometida, pois haveria sinal 

de manipulação dos resultados, já que a margem de vitória não mais poderia ser 

considerada uma variável determinada aleatoriamente. Este teste foi realizado, e foi 

possível verificar que não se pôde rejeitar sua hipótese nula, a de que os limites superior 

                                                
29 Com estatística T calculada acima de 1,96. 
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e inferior avaliados no ponto de corte da função densidade de probabilidade da variável 

margem de vitória possuem o mesmo valor. Esta estatística calculada foi de -0,631, o que 

não é o suficiente para rejeitar a hipótese nula com 95% de significância. O gráfico para 

a densidade da margem de vitória pode ser visto abaixo. Assim, o resultado do teste 

mostra que como não há sinais de que a variável de controle foi manipulada, o design 

pode ser aplicado aos dados. 

 

 

Figura 6 - Gráfico da Densidade da Margem de Vitória das Candidatas a Prefeito Mulheres (IC 95% sombreado) 
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da base CepespData. 

  

 Jacob et al. (2012) recomendam que antes de se estimar qualquer modelo, é 

preciso realizar uma análise gráfica para que visualmente possa se ter algum indício de 

descontinuidade nos dados utilizados. Os autores afirmam que dificilmente métodos mais 

sofisticados de análise estatística mostram resultados significantes quando não há 

evidências de descontinuidade no gráfico entre a variável dependente de escolha e a 

variável independente.   

 Assim, quando se olha para o gráfico onde estão representados os coeficientes 

calculados pelas regressões municipais no eixo Y e a margem de vitória das candidatas a 

prefeito do gênero feminino no eixo X, não se pode observar sinal de descontinuidade no 

ponto de corte (margem de vitória igual a zero). O que seria uma evidência contra a 

hipótese inicial do trabalho de que prefeitas mulheres empoderariam outras pessoas do 

gênero feminino, e estas acabariam não mais ofertando mais trabalho informal de forma 

a contrabalançar seus ganhos superiores aos de seu marido.  
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Figura 7 - Gráfico que Relaciona a Variável dependente (Coeficientes Estimados) à Variável Independente (Margem 
de Vitória). 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das estimações realizadas e dados da base CepespData. 

Após a análise gráfica aparentemente não confirmar a hipótese do trabalho, o 

próximo passo consiste na estimação dos modelos. Conforme já descrito na seção 

metodológica, foram estimados sete modelos para verificar se realmente há 

descontinuidade no ponto onde a margem de vitória é zero (a partir deste valor, a 

candidata mulher assumiria o cargo). Dos sete, seis deles são modelos paramétricos que 

se utilizam de toda a amostra (linear, linear com interação entre a dummy e a margem de 

vitória, quadrático, quadrático com interações, cúbico e cúbico com interações). E um 

deles é não paramétrico (regressão polinomial local) realizado de acordo com o 

especificado em Jacob et al. (2012) e Calonico et al. (2014). 

Os primeiros modelos estimados não foram ponderados pela estatística T dos 

coeficientes calculados das regressões municipais e podem ser vistos na Tabela 4 abaixo. 

Todos apontam para a mesma direção. Apesar das interações lineares e quadráticas 

apresentarem valores estatisticamente significantes, nenhum modelo encontrou 

significância estatística da presença de descontinuidade no ponto de corte. Tanto os 

modelos paramétricos quando o não-paramétrico estimaram resultados não 

estatisticamente significantes para a dummy do ponto de corte. Desta forma, os resultados 

das estimações não-ponderadas, assim como a análise gráfica também não corroboram a 

hipótese inicial do trabalho. 
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Para a estimação do modelo não-paramétrico, segundo o algoritmo visto em 

Calonico et al. (2014a), foi estimada uma regressão linear local utilizando apenas uma 

parte das observações.  De todos os coeficientes estimados (variável dependente), 571 

deles estão abaixo do ponto de corte, e 404 estão acima dele.  Das observações utilizadas 

no modelo não-paramétrico, 346 estão abaixo e 286 acima. A largura de banda ótima 

selecionada foi de 0,158 abaixo e acima do ponto de corte.  

Na tabela 5 estão os resultados das estimações dos sete modelos ponderados pela 

estatística T dos coeficientes estimados das regressões municipais. Esta ponderação é 

realizada com o objetivo de se atribuir mais importância às observações (variáveis 

dependentes) que foram estatisticamente significantes na etapa anterior e tentar verificar 

a validade da hipótese do trabalho neste contexto.    

 De acordo com os resultados das estimações ponderadas, também não foram 

encontradas evidências de que haja uma descontinuidade no ponto de corte. Desta vez, 

para a regressão não-paramétrica foram consideradas 329 observações abaixo do ponto 

de corte, e 266 acima dele. A largura ótima da banda foi calculada em 0.214 abaixo e 

acima do ponto de corte.  

 Para que a hipótese do trabalho fosse confirmada, teria sido necessário encontrar 

resultados estatisticamente significantes e negativos para a dummy 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑖, pois 

isso representaria o fato de que com a entrada de uma prefeita mulher, os coeficientes 

estimados teriam um tamanho menor, mostrando que em municípios com prefeitas 

mulheres, o efeito da compensação de se ofertar mais trabalho informal por ganhar mais 

que o marido seria menor. Assim, com os dados que foram utilizados, não se pôde 

encontrar um resultado estatisticamente significante para apoiar a hipótese do trabalho, 

dessa forma, não foi possível afirmar que uma prefeita mulher teria influência sobre o 

comportamento das outras mulheres quanto à decisão de entrar no informal ou não, uma 

vez que  a  descontinuidade no ponto de corte não foi encontrada.  Os RD plots das 

estimações para o caso ponderado e não ponderado pela estatística T se encontram no 

apêndice A.3. 
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Tabela 4 - Estimações dos modelos sem a ponderação pela estatística T dos coeficientes estimados pelas regressões municipais  
Fonte: elaborada pelo autor a partir das estimações usando dados da base CepespData. 

 Variável dependente: coeficientes estimados nas regressões municipais 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Variáveis Linear Linear com Interação Quadrática Quadrática com Interações Cúbica Cúbica com Interações Não-Paramétrica 

        

prefmulher (dummy)  -0.008 -0.002 -0.004 0.014 0.003 0.017  

 (0.013) (0.013) (0.013) (0.017) (0.015) (0.021)  
Interação linear 

(Dummy*Margem_de_Vitória)  -0.159***  -0.460***  -0.485  

  (0.061)  (0.149)  (0.298)  
Interação quadrática 

(Dummy*Margem_de_Vitória²)    0.358*  0.594  

    (0.211)  (0.993)  
Interação cúbica 

(Dummy*Margem_de_Vitória³)      -0.081  

      (0.818)  
Regressão linear local (não-

paramétrica)       0.014 

       (0.023) 

Constante 0.116*** 0.126*** 0.118*** 0.129*** 0.114*** 0.128***  

 (0.008) (0.008) (0.008) (0.011) (0.009) (0.014)  

Observações 975 975 975 975 975 975 632 

R² 0.001 0.007 0.003 0.014 0.004 0.014   

Erros-padrão robustos à heterocedasticidade em parênteses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 5 - Estimações dos modelos com a ponderação pela estatística T dos coeficientes estimados pelas regressões municipais  
Fonte: elaborada pelo autor a partir das estimações usando dados da base CepespData. 

 

 Variável dependente: coeficientes estimados nas regressões municipais 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 

Variáveis Linear Linear com interação Quadrático Quadrático com interações Cúbico Cúbico com interações Não-Paramétrico 

        
Prefmulher (Dummy) 0.005 0.008 0.007 0.012 0.006 0.010  

 (0.014) (0.015) (0.015) (0.019) (0.017) (0.023)  
Interação Linear 
(Dummy*Margem_de_Vitória)  -0.102  -0.351**  -0.239  

  (0.066)  (0.156)  (0.296)  
Interação Quadrática 
(Dummy*Margem_de_Vitória²)    0.101  -0.050  

    (0.194)  (0.900)  
Interação Cúbica 
(Dummy*Margem_de_Vitória³)      0.356  

      (0.695)  
Regressão linear local (não-
paramétrica)       0.012 

       (0.026) 

Constante 0.223*** 0.229*** 0.224*** 0.237*** 0.224*** 0.235***  

 (0.008) (0.009) (0.008) (0.011) (0.009) (0.014)  

        
Observações 975 975 975 975 975 975 595 

R² 0.003 0.007 0.004 0.013 0.004 0.014   

Erros-padrão robustos à heterocedasticidade em parênteses  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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6. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho procurou fazer uma contribuição para a área de economia da 

identidade e política no Brasil. Junto com Barbosa (2015) e Brollo e Troiano (2016), este 

trabalho se propôs a encontrar uma diferença no comportamento das mulheres quando o 

gênero do prefeito dos municípios muda por meio de uma regressão descontínua (RDD). 

Mais especificamente, foram utilizados conceitos de economia da identidade para 

verificar se a forma como as mulheres tomam suas decisões no mercado de trabalho 

mudaria quando estas percebessem uma líder do mesmo gênero.  

Regressões municipais foram estimadas como em Codazzi et al (2018), Wieber e 

Holst (2015) e Bertrand et al. (2015), e os coeficientes responsáveis por captar o efeito 

da identidade de gênero na probabilidade de a mulher estar presente no mercado de 

trabalho informal foram armazenados e utilizados na regressão descontínua com a 

margem de vitória das candidatas mulheres como variável de interesse. Para isso, foram 

utilizados dados do Censo 2010 e das eleições municipais de 2008 (CepespData/TSE). 

A hipótese deste trabalho foi a de que prefeitas mulheres influenciariam e 

empoderariam outras mulheres a não mais seguir as normas sociais impostas pela 

identidade de gênero, fazendo com que elas não mais precisassem compensar seus 

maridos oferecendo mais trabalho informal quando essas fossem responsáveis por mais 

da metade da renda familiar. Para que ela pudesse ser confirmada, teria sido necessário 

encontrar uma descontinuidade negativa e estatisticamente significante quando a 

regressão descontínua fosse estimada, porém, com o estudo realizado, não foi possível 

comprová-la, já que não foram encontradas diferenças entre os coeficientes que captam o 

efeito da identidade de gênero independente dos gêneros dos prefeitos.  

Este resultado, assim como Barbosa (2015) também apresenta mais uma evidência 

do Teorema do Eleitor Mediano de Downs (1957), que postula que independente das 

características do candidato, ele deve se aproximar o máximo possível da mediana do 

espectro ideológico da sociedade para maximizar o número de votos. Uma consequência 

dele seria que não haveria distinção entre a forma de ação dos políticos, uma vez que eles 

ocupariam posições muito semelhantes para conseguir agradar o máximo de eleitores 

possível.  

Dito isto, apesar deste trabalho não ter chegado a um resultado estatisticamente 

significante para confirmar sua hipótese, sabe-se que o gênero impacta de forma bastante 

significativa não somente a forma de se fazer política, mas também, o modo como a 
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sociedade se organiza, e que análises futuras relacionadas a esta questão são necessárias 

para se chegar a um resultado mais contundente. Com a divulgação do Censo 2020, uma 

nova pesquisa poderá ser realizada com mais observações para contribuir com o resultado, 

que poderá ser analisado em períodos de tempo maiores.  
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A.  Apêndice 

A.1. Estatísticas Descritivas  

Variável Observações Média Desvio-Padrão Min Max 

      

Urbano 1,826,375 0.743603 0.4366436 0 1 

Idade 1,826,375 41.90314 11.64716 18 65 

Informal 1,826,375 0.3196129 0.4663267 0 1 

Branco 1,826,375 0.5525716 0.4972287 0 1 

Total de Filhos 1,826,375 2.719011 2.390221 0 31 

      

Dummies para Religião 

Sem Religião 1,826,375 0.0243493 0.1541313 0 1 

Católico 1,826,375 0.6804681 0.4662954 0 1 

Evangélico 1,826,375 0.2053527 0.4039592 0 1 

Espírita 1,826,375 0.0185969 0.1350967 0 1 

Outra Religião 1,826,375 0.0607613 0.2388921 0 1 

      

Variáveis de Educação 

Alfabetizado 1,826,375 0.9091704 0.2873668 0 1 

Sem Estudo 1,826,375 0.2168377 0.4120913 0 1 

Primário 1,826,375 0.1902282 0.3924812 0 1 

1º Grau 1,826,375 0.1408002 0.3478154 0 1 

2º Grau 1,826,375 0.2622468 0.4398563 0 1 

Superior 1,826,375 0.138223 0.345134 0 1 

      

Variáveis de Renda 

Renda Total 1,826,375 1003.173 3126.016 1 900000 

Renda Relativa 1,822,182 0.4013335 0.2431385 0.0000175 1 

Renda Cônjuge 1,826,375 1943.105 6516.232 1 3725000 

Tabela 6 - Estatísticas descritivas para mulheres casadas de 18 a 65 anos com renda positiva                             
usando dados do Censo 2010. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Variável Observações Média Desvio-Padrão Min Max 

      

Urbano 2,217,952 0.7877939 0.4088701 0 1 

Idade 2,217,952 44.0515 11.32994 18 65 

Informal 2,217,952 0.4114904 0.4921038 0 1 

Branco 2,217,952 0.5576667 0.4966635 0 1 

      

Dummies para Religião 

Sem Religião 2,217,952 0.0543199 0.226648 0 1 

Católico 2,217,952 0.6790025 0.4668599 0 1 

Evangélico 2,217,952 0.1826672 0.3863935 0 1 

Espírita 2,217,952 0.0160567 0.1256937 0 1 

Outra Religião 2,217,952 0.0576419 0.2330651 0 1 

      

Variáveis de Educação 

Alfabetizado 2,217,952 0.9108772 0.2849209 0 1 

Sem Estudo 2,217,952 0.2269725 0.4188747 0 1 

Primário 2,217,952 0.2217144 0.4154001 0 1 

1º Grau 2,217,952 0.1585327 0.3652399 0 1 

2º Grau 2,217,952 0.2510365 0.4336096 0 1 

Superior 2,217,952 0.0872661 0.2822247 0 1 

      

Variáveis de Renda 

Renda Total 2,217,952 1812.371 5394.279 1 1906523 

Renda Relativa 2,214,241 0.6468693 0.2516724 0.0000833 1 

Renda Cônjuge 2,217,952 1103.826 3384.787 1 1126592 

Tabela 7 - Estatísticas descritivas para homens casados de 18 a 65 anos com renda positiva                              

usando dados do Censo 2010 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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A.2. Histogramas das Rendas Relativas 

 

 

Figura 8 - Gráfico da distribuição de homens de acordo com a renda relativa usando dados do Censo 2010 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 
Figura 9 - Gráfico da distribuição de mulheres de acordo com a renda relativa usando dados do Censo 2010 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A.3. RD Plots dos dados  

 
Figura 10 - Ajuste polinomial para os dados não ponderados pela estatística T dos coeficientes municipais estimados 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

Figura 11 - Ajuste polinomial para os dados ponderados pela estatística T dos coeficientes municipais estimados 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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