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RESUMO 
 
A investigação do perfil socioeconômico da força de trabalho tem sido objeto 
recorrente da sociologia do trabalho no Brasil. Contudo, o perfil 
socioeconômico do grupo que contrata, organiza e controla a força de trabalho 
não foi suficientemente analisado. A posição estruturalmente favorável dos(as) 
empregadores(as) nas relações capitalistas de produção os(as) coloca nos 
estratos sociais de remuneração mais alta. A literatura tradicional sobre 
discriminação salarial no mercado de trabalho, seja em relação à raça ou 
gênero, trata o(a) empregador(a) como o(a) agente da discriminação de 
salários. Entretanto, também é possível verificar desníveis de rendimentos 
vinculados às características de raça e gênero entre os(as) empregadores(as), 
que são marcados por diferenças de características produtivas, de inserção em 
setores mais ou menos dinâmicos da economia, em empreendimentos formais 
ou informais, com maior ou menor número de trabalhadores empregados e 
com maior ou menor estabilidade. O objetivo do presente trabalho é traçar o 
perfil do(a) empregador(a) no Brasil, apontando disparidades de cor/raça e 
sexo vinculadas às características que a literatura julga estarem relacionadas 
com os rendimentos provenientes do trabalho. 
Palavras-chave: empregadores(as), desigualdade, rendimentos. 
 

 

Introdução 

 

Diferentes sociedades ao redor do mundo apresentam diferentes perfis 

quanto à distribuição de bens e recursos escassos entre a população. A 

distribuição desses bens e recursos frequentemente gera hierarquias sociais 

vinculadas à distribuição de poder, riqueza e prestígio (GRUSKY, 2001). De 

acordo com Lima (2012) a análise desses processos de distribuição pode se 

dar de duas formas: a primeira é o exame das variáveis fundamentais para 

entender a distribuição desigual de recursos e de oportunidades, bem como a 

concentração desses recursos e oportunidades; a segunda é a análise das 

causas, usos, estruturas e efeitos da hierarquia social decorrente dos 

processos de distribuição, ou seja, a análise de como, por quê e com quais 

consequências se distinguem categorias de pessoas socialmente diferentes. 
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Nas sociedades modernas atuais, prevalece uma ideologia segundo a qual as 

causas das desigualdades de recursos e oportunidades estariam relacionadas 

com o desempenho ou a performance individual. Contudo, há também 

desigualdades adscritas, que não se relacionam com as diferenças de 

performances, mas são as desvantagens produzidas historicamente entre 

grupos sociais baseadas na idéia de diferença inatas entre homem/mulher, 

branco/negro, etc. (LIMA, 2012). Tais desigualdades apresentam uma 

persistência substantiva nas sociedades contemporâneas, podendo ser 

compreendidas como desigualdades duráveis (TILLY, 1999), uma vez que não 

envolvem critérios de aquisição de capacidades.  

 Nesse sentido, as características adscritas ganham destaque na 

explicação das desigualdades sociais. Já que não estão diretamente 

relacionadas com as diferenças de capacidades ou desempenhos individuais, 

mas consolidadas nas desvantagens historicamente produzidas entre os 

grupos sociais, étnicos e de gênero, tornam-se preditoras das chances de 

sucesso dos indivíduos (GRUSKY, 1994; THERBONR, 2006). As 

características adscritas ajudam a compreender os mecanismos e processos 

de produção e reprodução das desigualdades, na medida em que evidenciam a 

relação entre características individuais e estrutura social, entre experiência 

biográfica e ordem societária (LIMA, 2012). 

Esta comunicação pretende abordar as desigualdades de rendimentos e 

inserções ocupacionais entre empregadores brancos e negros que, por suas 

posições privilegiadas no plano da relação capital-trabalho, supostamente 

também ocupariam posições de classe superiores, bem como compartilhariam 

determinados atributos relativos não apenas à esfera econômica, mas também 

à esfera política e à cultura. O objetivo, portanto, é apresentar o perfil dos(as) 

empregadores(as) negros(as) e brancos(as) no Brasil, demonstrando as diferenças e 

desigualdades de rendimentos e inserção na estrutura do mercado de trabalho. 

 

 

Raça, classe e desigualdade no mercado de trabalho 

 

 Nas três últimas décadas do século XX diversos pesquisadores 

passaram a questionar as antigas teses de que a modernização política e 



 
 

econômica, com uma consequente distribuição mais equitativa dos recursos e 

oportunidades, viria a extinguir a desigualdade racial remanescente do Brasil 

colonial e fazer vigorar os critérios de classificação de uma moderna sociedade 

de classes. Surgiram, contudo, demonstrações empíricas da existência e da 

persistência da discriminação racial no acesso a oportunidades de mobilidade 

social, dentre elas as inserções ocupacionais virtuosas (e.g., HASENBALG, 

1979; HASENBALG, SILVA, 1988; HASENBALG, SILVA e LIMA, 1999). 

Grosso modo, as sucessivas “ondas teóricas” sobre a questão racial no Brasil, 

a despeito de suas nuanças e diferenças, procuraram articular a discriminação 

racial e a posição de classe nos processos de mobilidade social. Entretanto, 

não se trata mais de eleger a formação social brasileira de base escravista 

como a fonte única das desigualdades atuais, mas de sustentar que 

discriminação e o preconceito assumem novos significados e funções dentro 

das estruturas pós-escravistas, especialmente no campo da educação e do 

trabalho, e mantém uma relação funcional com a preservação de privilégios, 

ganhos materiais e simbólicos que os brancos obtêm da qualificação 

competitiva com não-brancos. Assim, fica evidente que a mudança do critério 

racial para o preenchimento de posições na estrutura de classes depende mais 

de fatores políticos de mobilização dos dominados e das divisões no grupo 

dominante do que de uma lógica inerente ao desenvolvimento da sociedade de 

classes. 

Os estudos quantitativos sobre a inserção de brancos e negros no 

mercado de trabalho no Brasil demonstraram que os negros estão sempre em 

desvantagem em relação aos brancos nas chances de mobilidade social, pois 

estão mais submetidos a um “ciclo de desvantagens acumulativas”, que remete 

às desigualdades presentes na origem social ou, mais precisamente, na 

ocupação e nível educacional dos pais, e que permanece nas esferas da 

educação e do trabalho nas trajetórias de vida dos negros (HASENBALG, 

SILVA, 1998; 2003). Outro fator componente das desvantagens acumulativas é 

a distribuição geográfica desigual de grupos de cor no território brasileiro, com 

os brancos ocupando majoritariamente o sul e o sudeste e os negros as 

regiões historicamente menos desenvolvidas do ponto de vista econômico, 

numa distribuição resultante da dinâmica da escravidão no Brasil e da política 

de migração europeia que introduziu os trabalhadores brancos europeus 



 
 

principalmente no sul e sudeste. Desiguais também são as oportunidades de 

qualificação, que se cruzam com diferenças de sexo e cor na construção de 

trajetórias ocupacionais que conduzem à estruturação desigual do mercado de 

trabalho (CACCIAMALI, HIRATA, 2005; LIMA, 2001). 

A desigualdade de inserção no mercado de trabalho entre negros e 

brancos está, portanto, relacionada à desigualdade de origem social e de 

oportunidades de acesso à educação formal, em um primeiro momento. No 

mercado de trabalho, posteriormente, os negros são discriminados com base 

em critérios que envolvem competência, habilidade, escolaridade formal, 

aparência, todos eles vinculados ideologicamente à cor. Essa discriminação 

limita a capacidade de ascensão social e cria guetos ocupacionais negros em 

torno das ocupações subalternas (ABRAMO, 2010; HASENBALG, 2005; 

HASENBALG, SILVA, 2003; HASENBALG, SILVA, LIMA, 1999; BENTO, 1992). 

Lima (2001) ressalta que, no ambiente de trabalho, a discriminação se revela 

pela incompatibilidade entre a formação do trabalhador negro e a sua posição 

na ocupação, por piadas e brincadeiras racistas que reproduzem estereótipos e 

estigmas raciais, redundando às vezes na autodepreciação de alguns 

trabalhadores negros, que terminam por se considerar incapazes de ocupar 

determinadas posições. Os diferentes padrões de participação de negros e 

brancos no mercado de trabalho relacionam-se com uma valorização muito 

desigual do trabalho de cada um, que reflete no status e nas oportunidades que 

são conferidas de forma desigual aos diferentes grupos de cor.  

 Para Tilly (1998), a família e o sistema escolar se interpõem entre as 

diferentes posições na estrutura de classes e as oportunidades padronizadas 

de mobilidade social relativas a elas. Além dos efeitos de características tais 

como raça e sexo, a família e a educação ajudam a produzir e distribuir 

características – habilidades técnicas e cognitivas, traços de personalidade, 

modos de auto-apresentação e credenciais – que o mercado de trabalho 

converte em desigualdade de renda e hierarquias ocupacionais. Sob a 

ideologia da igualdade de oportunidades, representada por um sistema amplo 

de ensino, tal processo reproduz a divisão social do trabalho disfarçando o grau 

em que as posições de classe são transmitidas de geração em geração 

(HASENBALG, SILVA, 2003; CARNEIRO, 2011).  



 
 

  O debate em torno das influências de raça e de classe na desigualdade 

brasileira marcou as Ciências Sociais ao longo do século XX. Os estudos sobre 

desigualdades raciais têm sido resenhados por diversos pesquisadores nos 

últimos anos (GUIMARÃES, 1999; LIMA, 2001; OSÓRIO, 2003, 2004; TELLES, 

2003; AGUIAR, 2008; SANTOS, 2007; JACCOUD, 2008; RIBEIRO, 2009). A 

maioria deles percebem três abordagens da questão racial no Brasil, que se 

sucedem no tempo a partir de 1940: os estudos influenciados pela perspectiva 

da Escola de Chicago na Bahia nas décadas de 1940 e 1950; os estudos da 

chamada “escola de sociologia paulista”, liderados por Florestan Fernandes, 

nas décadas de 1950 e 1960; e os estudos quantitativos feitos por Carlos 

Hasenbalg e Nelson do Valle Silva nas décadas de 1970 e 1980. Todas fazem 

referência a uma condição de origem ou ponto inicial, que é a Abolição da 

escravidão no Brasil e a consequente situação na qual a população negra 

passou a se encontrar. Além disso, perpassa os trabalhos das três gerações a 

preocupação de articular o peso da discriminação racial e da posição de classe 

nos processos de mobilidade social para a explicação da desigualdade racial. 

Todos eles compartilham da afirmação de que os negros, no momento em que 

se despojaram dos grilhões da escravidão, tornando-se indivíduos livres e 

presumidamente iguais em direitos com relação aos brancos, encontravam-se 

em um ponto de partida muito inferior e atrasado em relação à maioria dos 

brancos, dada a origem social vinculada visceralmente à pobreza, à 

vulnerabilidade e à marginalidade característica da condição de escravo. 

 Não há espaço aqui para resenhar as pesquisas que constituem essas 

três gerações, mas cabe ressaltar que a principal tese que deriva desses 

estudos é que o preconceito e a discriminação raciais estão intimamente 

associados à competição por posições na estrutura social, e produzem 

diferenças entre os grupos de cor na apropriação de posições na hierarquia 

social. Tais estudos têm apontado que, independente da raça, há uma forte 

rigidez na estrutura social brasileira. Essa rigidez se apresenta como rigidez 

racial na tentativa de aquisição ou manutenção de status elevado, nas chances 

de mobilidade ascendente, na maior desigualdade racial entre os mais 

escolarizados, em posições ocupacionais de maior status e na maior 

probabilidade de perder posição social (LIMA, 2012; RIBEIRO, 2009; 

FIGUEIREDO SANTOS, 2005; OSÓRIO, 2004). 



 
 

 As pesquisas têm mostrado que, em condições de extrema pobreza, o 

atributo racial se destaca pouco, exceto em relação ao desemprego, o que 

indica que a cor consiste em um estigma na busca pelo emprego. A variável 

sexo, por sua vez, tem demonstrado força semelhante ao longo da distribuição 

de renda. Quanto mais rico é o contexto investigado, maior o peso do atributo 

racial na explicação das disparidades entre indivíduos negros e brancos 

intraclasse. Desse modo, a raça reflete tanto posições individuais de status – 

definido pela cor da pele – quanto a rede de relações na sociedade, 

configurando-se como uma variável estrutural (LIMA, 2001). 

 

 

Renda e ocupação e posição na ocupação como indicadores de posição 

de classe 

 

Uma das formas de manifestação das desigualdades de raça e sexo é a 

desigualdade de renda. Importantes diferenciais de rendimento separam 

negros e brancos, sejam homens ou mulheres. Ao afirmar isso, não se assume 

aqui que a renda é a única ou mais importante variável dependente que indica 

a desigualdade. Vários indicadores ou variáveis podem cumprir esse papel, 

tendo em vista as especificidades dos contextos socioeconômicos, políticos ou 

culturais de interesse. O que confere à renda um caráter explicativo 

interessante é o seu poder de se converter em vários outros bens sociais, 

sejam materiais ou não. 

Segundo Erikson & Goldthorpe (2002), até recentemente os sociólogos 

se interessavam quase exclusivamente pela classe, em detrimento da renda. O 

interesse pela classe e pela mobilidade de classe é tradicional não apenas 

como variável dependente (a ser explicada), mas também como independente 

(variável explanatória), usando-a em concorrência com outras variáveis, 

incluindo a renda e a mobilidade de renda, em sua capacidade de influenciar a 

variação em um amplo espectro de chances de vida e escolhas de vida. É 

possível, para Erikson & Goldthorpe (2002) – que consideram as posições de 

classe como sendo determinadas pelas relações de trabalho – considerar a 

classe como uma boa proxy para o rendimento permanente. Além disso, seu 



 
 

poder explanatório reside no fato de que está apta a capturar importantes 

aspectos das relações sociais da vida econômica. 

Entretanto, para Myles (2001), a renda é fundamental para a 

compreensão sociológica da desigualdade porque alterações na distribuição de 

renda tanto entre as posições de classe quanto dentro de uma mesma classe 

podem influenciar a distribuição de riqueza, poder e prestígio. Para este autor, 

o legado dos sociólogos do século XIX, como herança da economia política, é 

o entendimento de que a estrutura da desigualdade é construída sobre a 

divisão do trabalho, como uma teoria da “estrutura dos espaços vazios”. Essa 

formulação é falha, para Myles (2001), porque ela “coloca todos os ovos na 

mesma cesta analítica”, ou seja, na demanda por trabalho, quando na verdade, 

como demonstrara a tendência de pesquisa atual, a oferta de trabalho é 

igualmente importante. As mudanças parecem ocorrer com mais frequência e 

profundidade dentro das classes e grupos ocupacionais, e não entre eles. Em 

suma, as mudanças na estrutura da desigualdade de renda nem sempre estão 

relacionadas com as mudanças observadas na estrutura de classe (MYLES, 

2003).  

Sorensen (2000), no esforço de retomar a análise de classe baseado em 

uma teoria da renda, se ocupou dos padrões contemporâneos de crescimento 

da desigualdade dentro das classes e grupos ocupacionais. Ele e outros 

autores demonstraram que nos anos 1980 a desigualdade cresceu na base da 

distribuição. Nos anos 1990, a desigualdade cresceu no topo da distribuição 

(SORENSEN, 1999; DiPRETE, 2001;ATKINSON, 2003; CARD, DINARDO, 

2002; PIKETTY, SAEZ, 2003). Com base nas contribuições desses autores, 

considero a renda como uma variável dependente legítima e apta a ser 

utilizada não apenas como proxy da posição de classe, mas também – e 

principalmente – como indicador de desigualdades dentro de uma mesma 

classe, definida a partir das relações sociais de produção. 

É possível perceber uma redução, ainda que lenta, da desigualdade 

entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Entretanto, ao associarmos 

sexo e cor, estratégia adotada em vários outros trabalhos, fica nítida a 

hierarquia do mercado de trabalho com homens brancos invariavelmente no 

topo, homens negros e mulheres brancas se alternando na posição 

intermediária – a depender da ocupação – e mulheres negras com salários 



 
 

significativamente menores. Mesmo diante da maior escolarização das 

mulheres brancas em relação aos homens brancos, e das mulheres negras em 

relação aos homens negros, os homens continuam auferindo as rendas mais 

altas (SOARES, 2001; GUIMARÃES, 2002; FIGUEIREDOSANTOS, 2005, 

2008, 2009). 

A ocupação parece ser, na atualidade, o fator central para a discussão 

da classe. Entretanto, não há um consenso em torno de sua operacionalização. 

Além disso, a teoria sociológica tem demonstrado exaustivamente a 

importância da educação na definição de classes sociais. O mercado de 

trabalho privilegia, além das características produtivas relacionadas ao 

desempenho de uma ocupação, características não produtivas, como, por 

exemplo, a raça. As classes são o conceito nuclear das principais teorias da 

estratificação social. Entretanto, nessas teorias, não existe um único conceito 

de classes; ao contrário, há controvérsia a respeito de como essa categoria 

deve ser definida. Sendo a estratificação social a estrutura da distribuição de 

riqueza, poder, privilégios e prestígio entre os indivíduos, as classes revelam 

tais distinções, fundamentando-se, predominantemente no mercado de 

trabalho – abarcando tanto os fatores que conduzem a uma posição no 

mercado de trabalho quanto os resultados do desempenho dos indivíduos 

nesse mercado. A classe reflete as condições de vida de um grupo em função 

de sua inserção na esfera produtiva e está diretamente relacionada com o 

poder.  

É importante não confundir ocupação com classe social. Como ficará 

explícito adiante, a definição de classe adotada neste trabalho extrapola o 

alcance da ocupação, já que se define pela relação comum com a produção da 

vida material. Nesse entendimento, não seria a ocupação – não obstante a sua 

importância – o principal elemento para compreender a inserção de classe dos 

indivíduos, mas sim a posição que se ocupa na estrutura da produção – em 

relação à posse dos meios de produção, ao direito sobre o produto do trabalho, 

ao controle sobre as atividades do trabalho e à compra e venda de força-de-

trabalho. Na visão de Wright (1985), essa perspectiva permite compreender a 

classe não apenas a partir do status ocupacional, mas principalmente da 

extração de mais-valia e da exploração. Na nossa visão, a ocupação, nesse 

sentido, contribuiria mais para a definição de uma determinada “situação de 



 
 

classe”, que definiria a distância social – em termos de condições de vida – de 

um indivíduo perante seus pares da mesma classe, primeiramente, e em 

relação aos demais indivíduos de outras classes, de maneira secundária. 

“Empregador”, do ponto de vista sociológico, corresponde a uma 

categoria de classe. O conceito de classe é um dos conceitos mais debatidos 

nas ciências sociais, dada a sua complexidade e os diversos sentidos que 

adquire no interior de diversas perspectivas teóricas. Considerando as 

perspectivas clássicas das relações de classe, é possível distinguir três das 

principais abordagens, a de orientação marxista, a de orientação weberiana e 

aquela elaborada por Bourdieu. Alem disso, existem também abordagens 

baseadas nas formulações de Durkheim (GRUSKY, GALESCU, 2004) e David 

Ricardo (SORENSEN, 2004) que, por uma questão de espaço, não serão 

abordadas aqui. 

Na abordagem marxista, classe tende a ser definida como uma posição 

estrutural da sociedade, resultante das relações sociais em torno da produção 

da vida material. Nesse sentido, diferentes classes corresponderiam a 

diferentes grupos em posições estruturais complementares, no sentido de 

composição parcial da estrutura social, mas também opostas, no sentido dos 

interesses antagônicos que inevitavelmente manifestam, uma vez que posições 

de classe diferentes indicam posições diferentes (e desiguais) em relação ao 

controle, administração e exploração dos meios de produção. Se a classe dos 

que controlam os ativos de produção é necessariamente e constitutivamente 

relacionada à classe que vende sua força de trabalho para colocar em 

processo a produção, elas também se contrapõem, pois suas posições de 

classe se antagonizam em suas oportunidades de realização econômica, 

exercício de poder e interesses os mais variados. 

Na abordagem weberiana, por outro lado, a classe não é compreendida 

predominantemente como uma posição de classe estrutural, e sim como uma 

condição de classe, ou seja, o grupo ao qual pode ser aplicado o termo classe 

consiste em um conjunto de indivíduos que se encontram em uma situação 

semelhante e claramente distinta da situação na qual se encontram outros 

grupos, do ponto de vista das relações de mercado. Nesse entendimento, a 

dinâmica do mercado, mais do que a estrutura das posições sociais, tende a 

influenciar a composição das classes, já que são as situações de mercado e 



 
 

não a propriedade dos meios de produção o que vão aproximar e agrupar 

indivíduos em uma determinada “condição”, que envolve, além do aspecto 

econômico estrito, também características como o status. 

Bourdieu (1974), na tentativa de articular ambas as perspectivas, a 

marxista e a weberiana, pergunta em que medida as partes constitutivas de 

uma sociedade estratificada por classes ou status formam uma estrutura, ou 

seja, não caracterizam apenas uma justaposição, mas manifestam 

propriedades resultantes do seu pertencimento à totalidade, das suas relações 

com as outras partes, da sua posição no sistema completo de relações que 

comanda o sentido de cada relação particular. Do ponto de vista estrutural, 

cada classe (parte) ocupa uma posição na estrutura e é afetada pelas relações 

que a une às outras classes constitutivas (partes complementares), e deve a 

essas relações certas “propriedades” de posição, relativamente independentes 

de propriedades intrínsecas, como certo tipo de prática profissional. Contudo, 

tais “propriedades” de posição não podem ser dissociadas de “propriedades” 

de situação (ou condição) a não ser por uma operação analítica, pois a 

situação (ou condição) de classe “pode também se definir como posição no 

sistema das relações de produção e sobretudo porque a situação de classe 

define a margem de variação, geralmente muito estreita, que é deixada para as 

propriedades de posição. No entanto, a única maneira de medir o valor dessa 

distinção consiste em experimentar sua fecundidade heurística” (BOURDIEU, 

1974, p. 53). 

 Considerando, no entanto, também as abordagens mais 

contemporâneas da sociologia do trabalho, que consideram, para além da 

diferenciação entre posição ou situação de classe, características como 

autonomia-subordinação, dependência-independência, cujos aspectos se 

refletem também na definição jurídica de empregador, adotaremos a definição 

a partir da proposição de Wright (1977). O sociólogo parte de uma perspectiva 

marxista segundo a qual a classe é definida pelas relações sociais de 

produção, e parece ser a que melhor se adéqua à consideração da importância 

da posição na ocupação para a compreensão das desigualdades de renda. 

O conceito de classe, na perspectiva marxista, segundo Wright (1977), 

envolvetrês importantes proposições: a) classes constituem posições comuns; 

b) as posições são relacionais; c) as relações são enraizadas na organização 



 
 

social da produção. Classes não são, entretanto, apenas espaços vazios na 

estrutura social, que se ordenam hierarquicamente. Na perspectiva marxista, 

classes não são divisões unitárias em sistemas de estratificação social, mas 

constituem posições comuns em relações de produção. O autor operacionaliza 

seu modelo de categorias de classe a partir de três perguntas que geram 

quatro categorias de classe. As perguntas são: 1) Na maior parte do seu tempo 

de trabalho, você trabalha para você mesmo ou para outra pessoa?;2) Se você 

é auto-empregado, tem alguma pessoa que trabalha para você e é paga por 

isso?; 3) você supervisiona alguém como parte do seu trabalho? (WRIGHT, 

1977). 

A análise tradicional marxista tem como centro três critérios de 

ordenamento das relações de produção: 1) a propriedade dos meios de 

produção; 2) a compra de força de trabalho de outros; 3) a venda da própria 

força de trabalho. Esses critérios geram quatro categorias de classe na 

sociedade capitalista: 1) empregadores (capitalistas), que possuem seus 

próprios meios de produção, compram força de trabalho de outros e não 

vendem sua própria força de trabalho; 2) trabalhadores, que não possuem os 

meios de produção, não compram a força de trabalho de outros, mas vendem 

sua própria força de trabalho aos empregadores; 3) a pequena burguesia, que 

não compra a força de trabalho dos outros nem vende sua força de trabalho, 

mas possuem seus próprios meios de produção e 4) os gerentes, ou gestores 

(managers), que não possuem os meios de produção, mas controlam a força 

de trabalho de outros, e fazem isso vendendo sua força de trabalho para os 

empregadores. Os gerentes representam a emergência de uma estrutura de 

autoridade dentro da empresa capitalista que é parcialmente diferenciada da 

propriedade.  

A propriedade dos meios de produção constitui um complexo sistema de 

relações sociais, de realização de direitos e reivindicação de aparatos de 

produção. Há, na verdade, uma integração entre o proprietário e o gerente, 

pela qual a propriedade perde a dimensão individual e ganha uma dimensão 

coletiva, coordenada. Assim, mantém-se a estrutura de classe e o 

antagonismo. Dispostas em um quadro, é possível ter clareza de como as 

variáveis abordadas permitiram operacionalizar as categorias de classe. 

 



 
 

 Critério de posição de classe 

 

Proprietário 
dos meios de 
produção 

Compra a 
força de 
trabalho de 
outros 

Controla a 
força de 
trabalho de 
outros 

Vende sua 
própria força 
de trabalho 

 

Empregadores Sim Sim Sim Não 

Gerentes Não Não Sim Sim 

Trabalhadores Não Não Não Sim 

Peq. 
Burguesia 

Sim Não Não Não 

Fonte: WRIGHT (2005) 

 

Conforme indica a definição de Wright (1977), o fato de a posição de 

empregador corresponder a uma posição na estrutura social com base em 

relações sociais de produção não implica que esta seja uma categoria 

homogênea. Ao contrário, a categoria dos empregadores comporta uma 

heterogeneidade muito grande, abarcando realidades empíricas muito distintas 

e, por vezes, contraditórias e difíceis de classificar nos parâmetros 

teoricamente definidos. No caso brasileiro, país de industrialização tardia e que 

tem experimentado nas últimas duas décadas um processo de 

desindustrialização, acompanhado de forte crescimento de um setor informal, 

em boa medida ligado ao comércio e ao setor de serviços, essa 

heterogeneidade parece ser ainda maior, o que coloca desafios complexos 

para a definição e operacionalização da categoria analítica de empregador. 

Existem trabalhadores muito bem pagos e também os miseráveis; existem 

capitalistas ricos e também os pequenos capitalistas locais; altos gerentes e 

pequenos encarregados, etc. No entanto a existência de diferenças internas 

não invalida a importância das classes como categorias estruturais. 

A posição de classe é uma variável crítica de mediação entre a origem 

social e a renda. Então, a posição de classe afeta não apenas a renda da 

posição ocupacional, mas também a extensão na qual as características de 

origem, elas mesmas, podem ser convertidas em renda. Em particular, a 

posição de classe influencia fortemente a extensão na qual a educação 

influencia a renda. A especificidade dos empregadores é que a sua renda, 

teoricamente, é conseqüência da quantidade de propriedade (capital) 

controlado pelo empregador, mais do que a educação do empregador. 

Portanto, a educação importará para a renda dos empregadores somente se, 



 
 

entre os empregadores, existir uma forte relação entre a quantidade de 

propriedade e o nível de educação (WRIGHT, 1977). 

 Negros em geral recebem menos renda por incremento educacional do 

que os brancos, ou seja, os negros têm um retorno educacional menor. Se é 

verdade que os negros estão mais concentrados entre os trabalhadores, então 

poderíamos esperar que muito da diferença nos retorno da educação dos 

negros e dos brancos se deve à distribuição das raças ao longo das categorias 

de classe. Portanto,comparar os retornos da educação de negros e de brancos 

dentro da mesma categoria de classe permite controlar o efeito da composição 

de classe.  

 É importante ressaltar que o efeito mais significativo das categorias de 

raça e sexo é, sem dúvida, operar por meio de mecanismos que classificam as 

pessoas em várias categorias de classe, em primeiro lugar. Tanto homens 

negros quanto mulheres são sub-representados na categoria de empregador, e 

isto deve ser considerado na análise. 

 Então, quando examinamos diferenças de renda nas categorias de raça 

e sexo entre empregadores, temos que ter em mente que essas diferenças 

ocorrem depois dos efeitos do racismo e do sexismo já terem operado para 

manter certas pessoas totalmente fora do mercado de trabalho, para evitar que 

algumas encontrassem empregos estáveis em tempo integral, e para 

influenciar a distribuição de raça e sexo entre as classes, impedindo que parte 

dos homens negros, mulheres negras e mulheres brancas alcançassem a 

posição de empregador. 

  

 

Perfil dos empregadores(as) no Brasil 

 

 O objetivo desta seção é delinear o perfil dos(as) empregadores(as) no 

Brasil. Para isto, foram utilizados os microdados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD) do ano de 2013, produzidos pelo IBGE. A 

exposição a seguir lançará mão de tabelas simples e gráficos que ilustram, de 

forma descritiva, as principais características dos empregadores, enfatizando 

características que estão teoricamente relacionadas com os rendimentos . 



 
 

 Para começar a traçar o perfil dos(as) empregadores(as), é possível 

identificar na tabela 1 que as mulheres, de forma geral, são mais escolarizadas 

que os homens. Isto também é válido para a força de trabalho como um todo, 

como bem demonstraram Bruschini (2007) e Abramo (2010). A representação 

da mulher como “força de trabalho” secundária é confrontada por essas autoras 

justamente pelo fato de que houve uma mudança muito importante de perfil da 

força de trabalho feminina ao longo das três últimas décadas que colocaram as 

mulheres à frente dos homens em termos de qualificação geral. Contudo, como 

também pode ser verificado na literatura, o sexismo ainda opera no mercado 

de trabalho fazendo com que os anos de estudos das mulheres sejam menos 

remunerados do que os alcançados pelos homens.  

 

 

 

 

 Por outro lado, há uma disparidade racial na realização socioeducacional 

(LIMA, 2001; HASENBALG, SILVA, LIMA,1999). Tanto entre os homens quanto 

entre as mulheres, ser negro(a) está ligado a uma escolarização mais baixa. A 

literatura sociológica e pedagógica, entretanto, têm produzido cada vez mais 

pesquisas que indicam que essa disparidade não está relacionada apenas à 

origem social, mas também ao preconceito e discriminação enfrentados pelas 

crianças negras em contextos escolares marcados pelo racismo 

(CAVALLEIRO, 2000). 

 Outra característica importante que interfere, do ponto de vista teórico, 

no aumento nos níveis de renda e bem-estar é o tempo de experiência no 

mercado de trabalho. Estima-se que a renda, em alguma medida, acompanha 

o incremento da experiência, pela qual, presume-se, o(a) trabalhador(a) 

adquire um volume maior de habilidades relacionadas a sua função no mundo 

Tabela 1 - Empregadores(as) - Média de 
anos de estudo, por cor/raça e sexo - 

Brasil 2013 

 
Homens Mulheres Total 

Brancos 11.8 13.0 12.2 

    Negros 9.6 11.9 10.1 

    Total 11.00 12.6 11.5 

Fonte: Microdados da PNAD 2013 (IBGE). Elaboração própria. 



 
 

da produção. É de se esperar, é claro, que assim como acontece com outras 

variáveis, a experiência seja afetada pela conjuntura do mercado de trabalho. 

No entanto, a experiência está relacionada em alguma medida com a 

possibilidade de ascensão profissional.  

 

Tabela 2 - Empregadores(as) - Média de anos 

de experiência, por cor/raça e sexo - Brasil 

2013 

  Homens Mulheres Total 

Brancos 31.3 26.7 29,9 

    Negros 30.5 26.4 29.5 

    Total 31.1 26.6 29.8 

Fonte: Microdados da PNAD 2013 (IBGE). Elaboração própria. 

 

 Na tabela 2 é possível perceber que os homens têm, em média, 5 anos 

mais de experiência do que as mulheres, o que os coloca hipoteticamente em 

vantagem, ainda que essa vantagem possa não ser muito ampla a ponto de 

justificar uma desigualdade substantiva nos rendimentos do trabalho. Detecta-

se também um pequeno diferencial por raça, tanto entre homens quanto entre 

mulheres, cujo efeito pode ser considerado quase nulo. A disparidade entre os 

sexos diminui se considerarmos a experiência exclusivamente no trabalho 

principal desenvolvido pelo(a) empregador(a), como mostra a tabela 3. Essa 

variável é importante porque está relacionada diretamente com habilidades e 

capacidades profissionais específicas da atividade desempenhada pelos 

sujeitos em questão. 

 

Tabela 3 - Empregadores(as) - Média de anos de 

experiência no trabalho principal, por  cor/raça e sexo 

- Brasil 2013 

  Homens Mulheres Total 

Brancos 13,7 11,1 13 

    Negros 12,3 9,5 11,6 

    Total 13,2 10,6 12,4 

Fonte: Microdados da PNAD 2013 (IBGE). Elaboração própria. 

 



 
 

 Quanto à diferença racial, como na tabela anterior, a diferença continua 

sendo pequena para justificar uma disparidade significativa de rendimentos. 

 Um indicador importante possibilidade de obtenção de rendimentos 

pelos(as) empregadores(as) é o tamanho do empreendimento comandado por 

eles(as). Como não há nos registros estatísticos da PNAD nenhuma 

informação direta sobre o tamanho dos empreendimentos, utilizo a variável 

número de empregados (v9048) como proxy do tamanho do empreendimento, 

supondo que quanto maior o número de empregados, maior o tamanho do 

empreendimento e, por conseguinte, maior o montante de investimento e de 

lucro passível de ser auferido. Na tabela 4 é possível notar que o grupo dos 

brancos tem empreendimentos com número médio de empregados maior do 

que os empreendimentos chefiados por negros e negras. Apesar de 

aparentemente pequena, a diferença pode se tornar significativa quando 

expandida para o mercado de trabalho como um todo, considerando as 

especificidades de nível de produtividade de cada ramo de trabalho. Em suma, 

os brancos têm empreendimentos com número médio superior ao dos negros, 

o que indica que têm, em média, empreendimentos maiores, com mais 

investimentos e, provavelmente, maior nível de lucratividade. Entre os brancos, 

cabe destacar a diferença de 0.5 a favor dos homens, indicando que além da 

disparidade racial, há também na posse e controle de capital, uma influência de 

gênero. 

 

Tabela 4 - Empregadores(as) - Número médio 

de empregados, por cor/raça e sexo - Brasil 

2013 

  Homens Mulheres Total 

Brancos 5.9 5.4 5.7 

    Negros 4.8 4,8 4.8 

    Total 5.5 5.3 5.4 

Fonte: Microdados da PNAD 2013 (IBGE). Elaboração própria. 

 

 Outro aspecto relevante a ser considerado quando se pensa a respeito 

das desigualdades de acesso rendimentos é aquele contido na tese da 

segmentação do mercado de trabalho. A idéia central contida nesta teoria é a 



 
 

de que os processos de complexificação da divisão do trabalho conduzem a 

divisões dos mercados de trabalho em grupos de ocupação e áreas de 

atividade com maior ou menor nível de qualificação, condições de trabalho e 

remuneração. Tal segmentação tende a se reproduzir em função de fenômenos 

socioespaciais, como movimentos migratórios e processos de periferização ou 

gentrificação do espaço urbano. Todo esse conjunto afeta a distribuição da 

força de trabalho dentro dos grupos de atividade, que comporta em si várias 

diferenciações, mas talvez as principais sejam entre rural e urbano e entre 

trabalho com maior e menor qualificação, com mostra a tabela 5. 

 

Tabela 5 - Empregadores(as) - Distribuição dos empregadores(as) nos 

grupamentos de atividade do trabalho principal, por cor/raça e sexo - 

Brasil 2013 

 

Homem 
negro 

Mulher 
negra 

Homem 
branco 

Mulher 
branca Total 

      Agrícola 11.68 1.65        8.88 1.87 7.55  
Outras atividades 
industriais 0.61 0.21        0.27 0.00 0.30  
Indústria de 
transformação 9.84 10.52       13.65 11.90 12.06  

Construção 17.08 0.41       10.10 1.62 9.32  

Comércio e reparação 36.07 40.00       35.15 35.80 35.93  
Alojamento e 
alimentação 8.54 17.53        6.79 12.16 9.24  
Transporte, 
armazenagem 3.76 1.03        4.46 2.13 3.51  
Educação, saúde e 
serviços 1.78 9.28        4.50 11.48 5.64  
Outros serviços 
coletivos 2.80 11.96        2.63 10.37 5.05  

Outras atividades 7.86 7.42       13.57 12.67 11.41  

Total 100.00 100.00 100.00 100.00   
Fonte: Microdados da PNAD 2013. Elaboração 
própria.         

 

 Do ponto de vista da distribuição dos grupos de sexo e cor/raça nos 

grupos de atividade, é possível perceber o claro domínio do grupamento de 

comércio e reparação para todos os grupos de sexo/cor, seguido da indústria 

de transformação, da construção civil e de alojamento e alimentação. O 

crescimento do setor de serviços, demonstrado por vasta literatura, certamente 

está por trás desse resultado. A multiplicação de empreendimentos nesse setor 



 
 

da economia vem marcando as últimas décadas, implicando na geração de 

empregos mas também no incremento do número de empregadores(as), 

principalmente pequenos(as) empregadores(as). Cabe destacar, como 

demonstrado na tabela 5, que o grupamento de atividades de comércio e 

reparação é o mais permeável à mulher negra, que constitui o grupo mais 

gravemente sub-representado entre os(as) empregadores(as). Entretanto, é um 

grupamento no qual os índices de informalidade tendem a ser altos, e os 

empreendimentos tendem a ser menores, apresentando uma menor 

probabilidade de alcançar altos rendimentos. 

 Olhando pelo prisma da proporção por sexo/cor em cada grupamento de 

atividade, há uma nítida masculinização das atividades industriais, sejam de 

transformação ou de outra natureza, da construção, do comércio e reparação, 

do transporte e armazenagem e do grupamento agrícola. Além da 

masculinização, há uma clivagem racial nítida no grupamento agrícola, na 

indústria de transformação e no grupamento de educação, saúde e serviços. 

Ou seja, há um predomínio do homem branco nos grupamentos de atividade 

que geram mais riqueza e envolvem a posse da terra e o controle dos meios de 

produção industrial. No outro extremo está a mulher negra, cuja representação 

mais expressiva se dá no grupamento de alojamento e alimentação outros 

serviços coletivos, estando sub-representada em praticamente todos os demais 

grupos de atividade. Entre o homem branco e a mulher negra, o homem negro 

e a mulher branca se revezam, a depender da maior influencia do gênero ou da 

cor/raça no conjunto dos grupos de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 6 - Empregadores(as) - Distribuição dos empregadores(as) nos 

grupamentos de atividade do trabalho principal segundo cor ou raça e 

sexo - Brasil 2013 

 

Homem 
negro 

Mulher 
negra 

Homem 
branco 

Mulher 
branca Total 

      
Agrícola 39.40 1.84 53.69 5.07 

100.0
0 

Outras atividades 
industriais 52.94 5.88 41.18 0.00 

100.0
0 

Indústria de 
transformação 20.78 7.36 51.66 20.20 

100.0
0 

Construção 46.64 0.37 49.44 3.54 
100.0

0 

Comércio e reparação 25.57 9.39 44.65 20.39 
100.0

0 
Alojamento e 
alimentação 23.54 16.01 33.52 26.93 

100.0
0 

Transporte, 
armazenagem 27.23 2.48 57.92 12.38 

100.0
0 

Educação, saúde e 
serviços 8.02 13.89 36.42 41.67 

100.0
0 

Outros serviços 
coletivos 14.14 20.00 23.79 42.07 

100.0
0 

Outras atividades 17.53 5.49 54.27 22.71 
100.0

0 

Total 25.47 8.44 45.63 20.46 
 Fonte: Microdados da PNAD 2013. Elaboração própria. 

 

 Deixando de lado os grupos de atividade econômica e passando a 

consider agora os grupamentos ocupacionais, percebe-se a continuidade do 

padrão de diferenciação/disparidade por cor/raça e sexo. A grande maioria dos 

empregadores enquadram-se nas ocupações ligadas à direção, gerência e 

supervisão, independente do sexo ou cor/raça. É importante destacar a 

participação das mulheres, principalmente as mulheres negras, como 

empregadoras nas ocupações de serviços. O significado aparentemente 

positivo do dado pode disfarçar a ligação dessas empregadoras à uma 

trajetória de trabalho em serviços subalternos e precarizados, os quais foram 

desenvolvidos ao longo da vida dessas mulheres proporcionando em algum 

momento de suas trajetórias a possibilidade de deixar de ser empregada e se 

tornar empregadora. Esse grupo também comporta as ocupações relacionadas 

à beleza e à estética, desenvolvidas principalmente em salões de beleza e 

afins, atividades bastante feminizadas. 



 
 

 No caso das mulheres brancas, é importante ressaltar sua participação 

nas ocupações ligadas às ciências e às artes. Dado o seu nível de 

escolaridade, a presença incisiva das mulheres brancas nessas ocupações já 

era esperada. Os homens negros, por sua vez, se destacam como 

empregadores nas ocupações vinculadas à produção de bens e serviços, que 

incluem os chamados serviços industriais que dão suporte principalmente à 

industria de transformação, mas também uma gama de serviços ou produção 

de bens secundários cada vez mais sujeitos à lógica da terceirização, tanto por 

parte das indústrias, quanto por parte do Estado no que tange ao serviços 

público. 

 

Tabela 7 - Empregadores(as) - Distribuição dos empregadores(as) nos 
grupamentos ocupacionais do trabalho principal segundo cor ou raça e 
sexo - Brasil 2013 

 

Homem 
negro 

Mulher 
negra 

Homem 
branco 

Mulher 
branca Total 

      Dirigentes em geral 47.68 69.90 60.20 67.77 59.38 
Profissionais das ciências e das 
artes 4.92 9.07 10.56 14.46 9.79 

Técnicos de nível médio 2.66 1.65 3.09 2.98 2.84 
Trabalhadores de serviços 
administrativos 0.27 0.00 0.30 0.94 0.40 

Trabalhadores dos serviços 3.69 13.20 2.48 8.42 4.91 
Vendedores e prestadores de 
serviço do comercio 1.30 0.82 0.57 0.26 0.71 

Trabalhadores agrícolas 11.48 1.44 8.62 1.79 7.34 
Trabalhadores da produção de 
bens e serviços  28.01 3.92 14.18 3.40 14.63 

      Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
 Fonte: Microdados da PNAD 2013. Elaboração própria. 

 

 Quanto à proporção por cor/raça e sexo em cada grupo ocupacional, é 

possível afirmar que, assim como se verificou em relação aos grupamentos de 

atividade, o grupo dos brancos desponta como empregador a partir de 

ocupações vinculadas ao exercício do controle sobre o trabalho de outrem, 

bem como à produção do conhecimento. O grupo dos homens, por sua vez, 

desponta a partir de ocupações ligadas a prestação de serviço do comercio, 

produção de bens e serviços, direção/gerência e ocupações agrícolas. 

Enquanto isso, a mulher negra aparece convincentemente sobre-representada 



 
 

apenas nas ocupações de serviços, e as hipóteses para isso já foram 

colocadas acima. 

 

Tabela 8 - Empregadores(as) - Distribuição dos empregadores(as) nos 

grupamentos ocupacionais do trabalho principal segundo cor ou raça e 

sexo - Brasil 2013 

 

Homem 
negro 

Mulher 
negra 

Homem 
branco 

Mulher 
branca Total 

      Dirigentes em geral 20.45 9.93       46.26 23.35 100.00  
Profissionais das ciências e das 
artes 12.79 7.82       49.20 30.20 100.00  

Técnicos de nível médio 23.93 4.91       49.69 21.47 100.00  
Trabalhadores de serviços 
administrativos 17.39 0.00       34.78 47.83 100.00  

Trabalhadores dos serviços 19.15 22.70       23.05 35.11 100.00  
Vendedores e prestadores de 
serviço do comercio 46.34 9.76       36.59 7.32 100.00  

Trabalhadores agrícolas 39.81 1.66       53.55 4.98 100.00  
Trabalhadores da produção de 
bens e serviços  48.75 2.26       44.23 4.76 100.00  

      Total 25.47 8.44       45.63 20.46   

Fonte: Microdados da PNAD 2013. Elaboração própria. 

 

 Por meio dessas tabelas nos aproximamos de resultados bastante claros 

que, em nível descritivo, apontam para uma hierarquização do mercado de 

trabalho com os homens brancos na ponta virtuosa, as mulheres brancas e os 

homens negros revezando-se nas posições intermediárias, e a mulher negra 

invariavelmente na ponta precária. Isto também é válido para a força de 

trabalho em geral, o que indica que alcançar condição de empregador, vis a vis 

a condição de empregado, não é suficiente para escapar à desigualdade de 

condições de vida, pois sa posição no conflito entre capital e trabalho é 

fundamental para compreender a divisão de classes nas sociedades 

capitalistas, por outro lado ela não explica toda a complexidade da hierarquia 

que se consolida na interação da classe social com características adscritas, 

como a cor/raça e o sexo, na determinação da renda e do nível de bem-estar 

que os indivíduos têm chance de alcançar. Os resultados também indicam que 

os grupo dos empregadores é heterogêneo e comporta em si uma hierarquia 

de cor/raça e sexo que perpassa a sociedade como um todo. Em outras 



 
 

palavras, sexo e cor/raça são critérios que interferem não só na distribuição de 

indivíduos entre as classes, mas também na diferenciação de indivíduos no 

interior de uma mesma classe, mesmo quando essa classe é a classe que 

ocupa o lugar dominante nas relações sociais de produção. 

 A tabela 9 mostra, então, as diferenças observadas nas médias dos 

rendimentos mensais do trabalho principal para os empregadores no Brasil, por 

cor/raça e sexo. Como se pode ver, o grupo das mulheres empregadores tem 

rendimento mensal médio 24% inferior ao auferido pelo grupo dos homens, e o 

grupo dos negros empregadores tem rendimento médio mensal 33% inferior ao 

auferido pelos empregadores brancos. Não se trata aqui de apontar se a 

discriminação de cor/raça é maior ou menos que a discriminação por sexo. 

Busca-se mostrar que ambas as desigualdades são significativas entre os(as) 

empregadores(as) e se influenciam mutuamente, criando uma hierarquia que 

faz com que a empregadora negra receba um rendimento médio mensal menor 

do que a metade do rendimento recebido pelo empregador branco. 

Evidentemente, essa diferença de rendimentos sofre influência dos diferenciais 

de escolaridade, experiência, tamanho do empreendimento, dentre outros 

fatores. Entretanto, se por um lado a literatura aponta que os próprios 

diferenciais de características produtivas são influenciados pelo racismo  

 

Tabela 9 - Empregadores(as) - Média do rendimento mensal do trabalho 

principal segundo cor ou raça e sexo - Brasil 2013 

    Homens Mulheres 
Total 

(linha) 
 

Diferença % 

Brancos 
Média 6.174,43 4.554,98 5.673,12 

 
1.619,45 

-
26,2 

Desvio 
Padrão 10.031,30 6.011,52 9.011,67 

   

Negros 
Média 4.011,68 2.987,55 3.756,83 

 
1.024,13 

-
25,5 

Desvio 
Padrão 7.110,36 3.344,59 6.398,85 

   
Total 

(coluna)    
Média 5.399,72 4.097,30 5.023,36 

 
1.302,42 

-
24,1 

Desvio 
padrão 9.152 5.418 8.269 

   

 
Diferença 2.162,75 1.567,43 2.612,82 

   
  % 

-         
35,03 

-        
34,41 

-            
33,78 

   Fonte: Microdados da PNAD 2013. Elaboração própria. 



 
 

que perpassa a origem social e a trajetória escolar dos indivíduos, supõe-se 

que a discriminação no mercado de trabalho contribua com parcela significativa 

da desigualdade entre  brancos e negros e entre homens e mulheres na 

medida em que alcançar a posição de empregador(a) consiste, no Brasil, em 

estar “fora do lugar” para mulheres e negros(as). 

 Para terminar, cabe destacar que a desigualdade de rendimentos entre 

empregadores atinge toda a distribuição. O gráfico 1 demonstra isto por meio 

da curva de Lorenz, que indica qual proporção da renda cabe a cada proporção 

dos(as) empregadores(as). O gráfico indica que há nítida desigualdade pois 

50% da renda auferida pelos(as) empregadores(as) está concentrada nas 

mãos de apenas 12% deles(as), enquanto que 50% dos(as) empregadores(as) 

detém apenas 10% da renda. Considerando o perfil dominante dos brancos, é 

possível entrever que a concentração da renda entre os empregadores 

favorece os homens brancos, em detrimento dos(as) demais. 

 

Gráfico 1 – Curva de Lorenz dos rendimentos dos(as) empregadores(as) 

no Brasil 2013 

 

FONTE: microdados da PNAD 2013. Elaboração própria. 
NOTA: A reta azul representa a curva da perfeita igualdade na distribuição dos rendimentos e a curva 
vermelha representa a distribuição real, com base nos dados. Quanto maior a distância entre a curva e a 
reta, maior a desigualdade na distribuição dos rendimentos, pois indica concentração dos rendimentos 
nas mãos de uma pequena proporção de indivíduos. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

 d
a 

re
n

d
a 

ac
u

m
u

la
d

a

Porcentagem acumulada dos(as) empregadores(as)

Igualdade

Curva de Lorenz



 
 

 

Considerações finais 

 

 A influência da discriminação racial, historicamente incorporada às 

relações sociais como um todo e, em especial, ao mercado de trabalho, faz 

com que empregadores(as) negros(as) não alcancem os mesmos rendimentos 

de empregadores(as) brancos(as), mesmo quando suas características 

produtivas são semelhantes.  

 Para o entendimento adequado dos resultados, é preciso levar em conta 

a tese – sustentada fortemente pela literatura sobre desigualdade no mercado 

de trabalho – de que a discriminação racial se efetiva em diferentes etapas da 

vida dos negros, desde a sua origem social, passando pela escolarização, pela 

transição da escola para o trabalho, pela inserção ocupacional, até chegar aos 

rendimentos. Assim, muito dos efeitos da discriminação já se colocaram como 

barreiras para que os negros pudessem alcançar a posição de empregador. 

Amparados pelos resultados das estatísticas descritivas, que demonstram que 

os brancos são maioria nos estratos ocupacionais mais elevados, podemos 

concluir que discriminação educacional e a segmentação do mercado de 

trabalho exercem um efeito anterior ao da discriminação que atinge os negros 

que se encontram na classe dos empregadores, apresentando-se, portanto, na 

forma de efeitos indiretos sobre os seus rendimentos.  

 Ao considerar indivíduos de uma mesma classe social, controlamos o 

efeito da composição de classe sobre a desigualdade, comparando indivíduos 

com diversas características comuns. No entanto, a heterogeneidade que 

caracteriza os empregadores pode ser em grande parte explicada por um 

padrão societário que institucionalizou a discriminação na estrutura das 

relações sociais de forma que, sub-repticiamente, negros e mulheres vão 

acumulando prejuízos ao longo da vida que se refletem sobre suas 

recompensas mesmo quando alcanças as classes mais elevadas. 

 Isto demonstra que a desigualdade entre brancos e negros, decorrente 

da discriminação no mercado de trabalho, é significativa não apenas quando se 

compara a distribuição por raça entre os grupos ocupacionais e as posições de 

classe, mas também dentro dos grupos ocupacionais e dentro das classes. 

Consideramos significativo o fato de que, entre os empregadores, as 



 
 

desigualdade racial demonstra a mesma tendência verificada entre os 

empregados, dado que este último grupo tende a ser mais heterogênero, 

enquanto o primeiro se caracteriza por requisitos mais específicos. 
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