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Dentre os objetivos secundários da pesquisa estão a análise de diferenças salariais entre 

sexos, ocupações e das regiões brasileiras. Tal objetivo é percorrido através da análise qualitativa 

e quantitativa, a partir de dados secundários da RAIS. A metodologia utilizada na pesquisa se 

baseia na decomposição de Oaxaca, consolidada em Oaxaca e Ranson (1994, 1999), a ser 

empregada para a análise estatística das diferenças inter-regionais, entre ocupacionais, bem como 

entre sexos. 

A fundamentação teórica da pesquisa é a principal vertente da teoria do capital humano, 

que, a partir da formulação da teoria do capital humana lançada por Gary Becker (1957, 1975), 

parte do suposto de que a educação formal e o treinamento no emprego determinam as 

habilidades cognitivas. A relação entre essas habilidades e a produtividade que a distribuição de 

salários seja interpretada como reflexo da distribuição de habilidades cognitivas. O 

desenvolvimento técnico que se segue a essa vertente teórica são as funções mincerianas - a partir 

de Mincer (1974) – que fornecem um escopo básico para avaliação quantitativa dos retornos da 

educação (por exemplo, Ashenfelter and Rouse, 1998) e para a mensuração do impacto da 

experiência profissional sobre o diferencial salarial entre grupos de trabalhadores (ver, por 

exemplo, Card and Krueger, 1992). 

Adicionalmente, a metodologia de Oaxaca e Ramson (1994) permite analisar as 

diferenças de médias salariais entre grupos, separando os determinantes das diferenças entre 

aqueles associados aos atributos de produtividade e aqueles associados à estrutura institucional 

do mercado de trabalho. No caso da presente pesquisa, esses fatores são de três tipos: 

discriminação por gênero, estrutura de demanda e oferta de trabalho com qualificações 

específicas e diferenças regionais. 

Especificamente, a análise em termos ocupacionais, na presente pesquisa, se refere a um 

segmento fundamental dos mercados de trabalho das economias modernas, referido nos países da 

OCDE como STEM (Science, Technology, Engeneering and Mathmatics). A literatura 

internacional tem destacado que os trabalhadores STEM recebem maiores salários do que os 

demais – chamado prêmio-STEM e que essa vantagem salarial é maior para as mulheres, embora 

estas tenham uma reduzida participação laboral no grupo de postos de trabalho STEM.  

Embora as mulheres ocupem cerca da metade de todos os empregos na economia dos 

EUA, elas ocupam menos de 25% dos empregos STEM. Porém, as mulheres nos empregos 

STEM ganham 33% a mais do que mulheres comparáveis e empregos não-STEM. Além disso, as 

mulheres STEM possuem maior média de grau de escolaridade do que os homens. 
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Os dados permitem destacar que a participação feminina no grupo de ocupações STEM é 

pouco maior do que 20% em todas as regiões, sendo a região centro-oeste a que apresenta maior 

participação feminina. Também é esta a região com maior proporção de empregados STEM em 

relação à força de trabalho regional. Já a região norte possui a menor proporção STEM. 

 

Tabela 1 Número de Trabalhadores em Milhares - 2015 
 Total STEM Total Não-STEM Percentagem 

STEM 

Participação 

Feminina – STEM 

Nordeste 103.164 12.388.083 0.83% 22.10% 

Norte 25.185 3.897.502 0.64% 22.20% 

Sudeste 246.882 35.121.656 0.70% 24.60% 

Sul 121.169 12.615.976 0.95% 20.40% 

Centro-Oeste 65.101 6.220.095 1.04% 23.36% 

Brasil 561.501 70.424.251 0.79% ------- 

Fonte: Elaboração a partir da RAIS 

Nota: Nos Estados Unidos, em 2009, os STEM eram 5.5% da força de trabalho  

 

Os gráficos da Figura 1 ilustram a escolaridade da população STEM brasileira. Destaca-se 

que as mulheres da região norte possuem a maior média de escolaridade com 0% de 

trabalhadoras com menos de ensino médio e a maior porcentagem com ensino superior completo 

– 89%. Já as mulheres da região sul contêm a maior percentagem de mulheres com menos do que 

o ensino médio e com o ensino superio incompleto. 

Figura 1- Escolaridade dos trabalhor STEM 

 

Fonte: Microdados da RAIS – 2015: ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/RAIS/2015 

Dentre os homens STEM, a região norte possui menor porcentagem de homens com 

menos do que o ensino médio, homens com ensino médio e com ensino superior incompleto. Esta 

também possuí a maior porcentagem de homens com ensino superior, e junto com a região 

sudeste, a maior porcentagem de homens com pós-graduação (4%). 


