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RESUMO 

 

Este trabalho investiga o diferencial de rendimento entre o trabalhador do setor 

financeiro vinculado a empregador público daquele vinculado a empregador privado. 

O diferencial de rendimentos pagos pelo setor público e pelo setor privado é relevante 

tema de estudo na área de economia aplicada e de maneira geral a literatura 

demonstra que o setor público paga um salário maior ao trabalhador quando 

comparado ao setor privado. A abordagem teve por base as equações mincerianas 

onde utilizamos o método dos mínimos quadrados ordinários e a decomposição 

Oaxaca Blinder.  A base de dados utilizada foi extraída da RAIS, para os anos 2013, 

2015 e 2017. Os resultados demonstraram que há um hiato salarial favorável aos 

trabalhadores bancários vinculados a instituições financeiras sob controle público, 

convergindo com a literatura sobre o tema e ainda que este hiato aumentou ao longo 

do intervalo de tempo estudado de 37% para 41%. Quando consideramos os fatores 

decompostos, tanto a parcela explicada pelas dotações como a parcela não explicada 

apresentaram variações com o tempo. Em 2013 e 2015 o efeito coeficiente, parcela 

não explicada, representou em torno de 50% do total do hiato salarial público privado. 

Já em 2017 esta parcela não explicada chegou a representar 62,7% do diferencial 

salarial total. Quanto ao efeito dotação, parcela do hiato salarial explicada pelas 

características médias dos trabalhadores vinculados a empregador público, em 2013 

e 2015 explicou em torno de 24% do diferencial salarial e em 2017 explicou em torno 

de 35% do hiato salarial. 

Palavras-Chave: Mercado de trabalho, Diferencial de rendimentos, Setor financeiro, 

Equações mincerianas, Decomposição Oaxaca Blinder. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper investigates the income differential between the financial sector worker 

linked to the public employer of that linked to the private employer. The differential of 

incomes paid by the public sector and by the private sector is a relevant study subject 

in the applied economics area and in general, literature shows that the public sector 

pays a higher wage to the worker compared to the private sector. The approach was 

based on the Mincerian equations in which we use the ordinary least squares method 

and the Oaxaca Blinder decomposition. The database used was extracted from the 

RAIS for the years 2013, 2015 and 2017. The results showed that there is a favorable 

wage gap for bank workers linked to financial institutions under public control, 

converging with the literature on the subject and even though this gap increased over 

the studied period from 37% to 41%. When we consider the decomposed factors, both 

the portion explained by the appropriations and the unexplained portion showed 

variations over time. In 2013 and 2015 the coefficient effect, unexplained portion, 

represented around 50% of the total private public wage gap. In 2017, this unexplained 

portion represented 62.7% of the total wage differential. As for the endowment effect, 

the share of the wage gap explained by the average characteristics of the workers 

linked to the public employer in 2013 and 2015 explained around 24% of the wage 

differential and in 2017 explained around 35% of the wage gap. 

Keywords: Labor market, Income differential, Financial sector, Mincerian 

equations, Oaxaca Blinder Decomposition.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diferencial de rendimentos entre o setor público e o setor privado é 

relevante tema de estudo na área de economia do trabalho. De maneira geral a 

literatura demonstra que o setor público paga um salário maior ao trabalhador quando 

comparado ao salário pago pelo setor privado.   

Segundo Foguel et al (2000), os hiatos salariais são relativamente altos e 

ainda os trabalhadores empregados no setor público são em média mais 

escolarizados, mais velhos e possuem maior tempo de experiência do que os 

trabalhadores do setor privado.  Ao comparar os servidores entre as esferas de 

governo, conforme a atividade, gênero, idade, experiência e raça, os autores 

constataram que cerca de 70% da diferença salarial público-privada era explicada 

pelos fatores instrução, experiência e tempo no emprego.  

 Pesquisas mais recentes como Tenoury e Filho (2017) analisaram a 

evolução desse diferencial salarial público-privado no Brasil entre os anos de 1995 e 

2015, e concluíram que ao longo desse período houve uma elevação da vantagem 

salarial pública em todas as esferas, portanto, o hiato salarial não apenas persiste 

como se acentua ao longo do tempo. A evolução mais marcante foi observada na 

esfera federal, especialmente dentre aqueles trabalhadores com maior instrução. Em 

suma, o salário do setor público se elevou enquanto os salários privados se 

mantiveram estagnados. 

Dentro deste contexto, este trabalho propõe-se a buscar evidências desse 

diferencial de rendimentos público privado a partir da análise dos salários pagos ao 

trabalhador do setor financeiro, mais especificamente dos bancários1. Este mercado 

caracteriza-se pela convivência entre instituições financeiras sob controle público e 

instituições financeiras sob controle privado, culminando com o setor público com forte 

presença como empregador além do setor privado.  

O sistema financeiro é quem promove toda a intermediação financeira 

realizada pelas pessoas, empresas e governo no país. No Brasil o sistema financeiro 

                                            
1 O termo bancários será utilizado neste trabalho de forma estrita ao bancário vinculado aos bancos 
múltiplos com carteiras comerciais, bancos comerciais e caixas econômicas. 
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nacional é formado por entidades e instituições que estão organizadas conforme 

sua(s) função(s) no sistema, quais sejam: agentes normativos, supervisores e 

operadores. Os bancos são operadores, isto é, são instituições especializadas que 

atuam intermediando o dinheiro entre poupadores e tomadores de empréstimos, além 

de custodiar os ativos.  

Conforme informações do Banco Central, as instituições bancárias estão 

categorizadas de acordo com seu foco de atuação quais sejam: bancos de câmbio, 

banco comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos 

múltiplos, caixa econômica federal e banco nacional de desenvolvimento econômico. 

Este trabalho tem como base as instituições que atuam como bancos 

comerciais e múltiplos2 uma vez que neste mercado observamos a presença de 

instituições financeiras privadas e públicas atuando como empregadores. 

Conforme dados extraídos de relatórios publicados pelo Banco Central, em 

maio/2017, os conglomerados financeiros sob o controle do setor público detinham 

44% do ativo total do segmento enquanto os conglomerados financeiros sob o controle 

do capital privado nacional e estrangeiro detinham respectivamente 40,55% e 14,64% 

dos ativos no período. 

Pelo lado do bancário temos que este é um mercado de trabalho 

predominantemente formal que tem características diferentes do setor de serviços ao 

qual faz parte.  Os trabalhadores são mais bem remunerados, mais qualificados e 

mais jovens quando comparados aos trabalhadores do setor de serviços de forma 

geral o que justifica um estudo específico do setor financeiro. Ainda observamos o uso 

intensivo de tecnologia no segmento que por sua vez demanda profissionais cada vez 

mais qualificados.  

A base de dados utilizada neste trabalho foi a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) referente aos anos de 2013, 2015 e 2017. A RAIS é uma 

base com periodicidade anual bastante utilizada para estudos e pesquisas e se 

constitui hoje uma das principais fontes de informação sobre o mercado de trabalho 

formal no Brasil.   

                                            
2 Bancos Múltiplos com carteira comercial. 
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O presente trabalho tem como objetivo geral investigar o diferencial de 

rendimento entre o bancário vinculado a empregador público e o vinculado a 

empregador privado. Onde entende-se que o empregador público são as instituições 

financeiras sob controle público e empregador privado as instituições financeiras sob 

controle privado. Pretende-se também verificar quanto desse diferencial encontrado 

advém de diferenças relacionadas as características pessoais do trabalhador e quanto 

está associado a outros fatores. Ademais, o trabalho investiga como essa relação se 

comportou considerando os anos de 2013, 2015 e 2017. 

Os objetivos específicos do estudo são verificar os impactos das variáveis 

(i) gênero, (ii) escolaridade, e (iii) idade e (iv) tempo de emprego sobre o rendimento 

médio do trabalhador do setor objeto de estudo.  

Além desta introdução o presente estudo está dividido em mais seis 

seções. Na próxima seção apresentamos um panorama do setor financeiro. Na 

terceira seção apresentamos uma breve revisão sobre a literatura relacionada ao tema 

que contextualiza a contribuição deste trabalho. Na quarta seção apresentamos a 

base da dados e suas estatísticas descritivas e na seguinte será apresentada a 

metodologia utilizada no trabalho. Na sexta seção são apresentados os resultados e 

finalizamos com sétima seção onde apresentamos as conclusões do trabalho. 
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2 SETOR FINANCEIRO BRASILEIRO 

 

Toda intermediação financeira realizada no país, seja por pessoas físicas, 

jurídicas e governo são promovidas pelo Sistema Financeiro Nacional (SFN). Esta 

estrutura vem sofrendo transformações ao longo da última década no que se refere a 

quantidade de instituições em operação e ao volume de operações realizadas. 

Entre os anos de 2008 e 2018, conforme Relatório de Economia Bancária 

(2018), o número de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central diminuiu 

passando de 2.423 para 1.677 instituições.  Deste universo de 1.677 instituições em 

operação em 2018 temos: 172 bancos, 141 instituições de crédito não bancárias, 977 

cooperativas de crédito, 225 sociedades de intermediação, 10 instituições de 

pagamento e 152 sociedades administradoras de consórcio. Esta redução na 

quantidade de instituições autorizadas está ligada ao movimento do próprio mercado 

em busca de eficiência e escala. 

 Pelo lado do crédito neste mesmo intervalo de tempo o saldo de crédito passou 

de 40% do PIB em 2008 para 47,4% do PIB em 2018, chegando a 53,7% em 2015. 

Quanto ao tipo de controle das instituições financeiras, temos que em 

dezembro de 2018 em torno de 89% das instituições autorizadas estavam sob controle 

privado nacional, 2,3% sob controle público e restante 8,7% sob controle de capital 

estrangeiro. Estas instituições detinham respectivamente 44%, 40% e 16% dos ativos 

totais do sistema.  

Para monitorar o nível de concentração do setor o Banco Central têm utilizado 

desde 2017 o índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado (IHHn)3 e a Razão de 

Concentração dos Cinco Maiores (RC5) participantes nos agregados contábeis ativos 

totais, operações de crédito e depósitos totais no Brasil. Considerando os anos de 

2016, 2017 e 2018, o índice IHHn ficou relativamente estável  atingindo números 

classificados como moderada concentração. Vale ressaltar que há uma diferença 

considerável quando o índice agrega todo o seguimento bancário e não bancário, e 

                                            
3 O Banco Central considera que mercados que registram valores correspondentes ao IHHn situados 
entre 0 e 0,1000 são considerados de baixa concentração; acima de 0,1000 até 0,1800, de moderada 
concentração; e acima de 0,1800 até 1, de elevada concentração. 
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quando agrega apenas o setor bancário, quando o indicador atinge números mais 

altos chegando a 0,17(Deposito total dez/2016)4.  

Quanto a Razão de Concentração dos Cinco Maiores (RC5) temos que ao 

longo dos anos 2016, 2017 e 2018 esta razão também apresentou comportamento 

estável. Similar ao índice IHHn, quando consideramos apenas o setor bancário 

comercial temos que os cinco maiores bancos concentraram 84,8 das operações de 

crédito, 83,8% dos depósitos totais, e 81,2% dos ativos totais em dezembro de 20185.  

As instituições financeiras são consideradas um subsetor do setor de Serviços 

conforme classificação econômica da atividade. Conforme dados do CAGED6, ao final 

de 2017 o setor de serviços tinha um estoque de 16.747.401 empregos dos quais 

646.330 foram gerados no subsetor financeiro. O setor de serviços gerou em torno de 

40% dos empregos no ano de 2017.  

  

                                            
4 Conforme relatório econômico do Banco Central (2018) 
5 Conforme relatório econômico do Banco Central (2018) 
6 CAGED (2017) 



16 
 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

  

O estudo sobre o diferencial de remuneração entre o setor público e privado 

é tema bastante estudado na economia do trabalho com vasto material publicado na 

literatura nacional e internacional.  

Na literatura internacional os autores Gregory e Borland (1999) fizeram um 

levantamento de estudos sobre o diferencial de rendimento público privado em vários 

países. Este estudo primeiramente identificou a presença de um diferencial de 

rendimento público privado e que ele estava presente em vários países. Este hiato 

salarial está associado a um padrão onde uma parcela do diferencial está associada 

as características do trabalhador e outra parcela não é explicada pela diferença de 

produtividade dos trabalhadores. Ainda, o maior salário pago ao empregado do setor 

público parecia estar principalmente associado às mulheres e ao emprego no governo 

central.  

Mais recentemente Salto et al (2013) publicaram o estudo sobre o tema no 

âmbito dos países da União Europeia e a conclusão geral aponta que o salário do 

setor público frente ao privado é maior para trabalhadores mais velhos e com menor 

escolaridade. Salários negativos são encontrados para os trabalhadores públicos em 

cargos mais altos. Sendo assim o diferencial salarial médio público privado está 

fortemente associado aos postos mais baixos do setor público. No que se refere ao 

gênero os autores não encontraram evidências de um maior diferencial salarial para 

as mulheres.  

Relevantes estudos sobre o tema no Brasil partem da teoria do capital 

humano e suas equações mincerianas de determinação de salário para estimar o 

diferencial de salários entre o setor público e privado por meio de uma variável binária 

representando o setor escolhido. Este modelo inicial foi adaptado e temos variantes 

que utilizam esta teoria como base de pesquisa sobre o diferencial salarial público 

privado no Brasil. 

Foguel et al (2000) publicaram estudos sobre o hiato salarial público 

privado brasileiro onde compararam servidores de diferentes esferas de governo, 

conforme a atividade exercida no estado, gênero, idade, experiência e raça. Os 

resultados apontaram que cerca de 70% do diferencial salarial público privado é 
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explicada pelos fatores: escolaridade, experiência e tempo de emprego. Os 

trabalhadores do setor público são em média mais velhos e mais escolarizados do 

que os trabalhadores do setor privado. Os autores associaram este hiato salarial a 

dois efeitos distintos quais sejam: o diferencial de remuneração entre trabalhadores 

de mesma produtividade nos dois setores e a diferença ligada as características na 

composição da força de trabalho no setor público e privado. 

Belluzzo, Pazello e Anuatti-Neto (2005), introduziram no Brasil a análise do 

diferencial de remuneração público privado por quantis de distribuição de salário por 

meio de modelo de regressão quantílica. Os resultados obtidos revelaram que o 

diferencial a favor do setor público é maior na cauda inferior da distribuição de salários, 

declinando constantemente à medida em que nos deslocamos em direção à cauda 

superior. 

Vaz e Hoffmann (2007) investigaram o hiato salarial entre funcionários 

públicos e empregados do setor privado com carteira assinada ocupados no setor 

terciário. Mediante o uso da metodologia Oaxaca Blinder, que também será utilizada 

nesta pesquisa, os autores identificaram quanto do diferencial de salário público 

privado é explicado pela habilidade individual do trabalhador do setor terciário e 

quanto está associado a outros fatores e ainda verifica como se comporta este hiato 

salarial ao longo de um período. O resultado importante deste trabalho aponta que o 

crescimento do hiato salarial público privado em grande parte está associado a 

parcela não explicada pelas características individuais do trabalhador. 

Braga, Firpo e Gonzaga (2009) investigaram o diferencial de rendimento 

público privado para diferentes níveis de escolaridade. Primeiramente utilizando o 

rendimento principal como variável dependente foram encontrados hiatos de 

rendimentos favoráveis aos trabalhadores do setor público com baixa escolaridade. 

Para trabalhadores mais qualificados este hiato tende a desaparecer ou mesmo 

inverter-se e a favor dos trabalhadores do setor privado. Por segundo, os autores 

inovam ao considerar como variável dependente uma medida de rendimentos ao 

longo da vida do indivíduo, considerando a parcela relativa à aposentadoria. Os 

resultados encontrados apontam que o diferencial dos rendimentos é favorável ao 

trabalhador do setor público mesmo considerando os indivíduos com elevados níveis 

de escolaridade.    
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Recentemente Tenoury e Menezes Filho (2017) realizaram estudo sobre o 

tema considerando um intervalo de 20 anos (1995/2015) observando todas as esferas, 

municipal, estadual e federal, e os resultados sugerem um aumento do salário público 

sobre o privado. Sendo que o os trabalhadores das esferas federais foram os que 

mais se beneficiaram ao longo dos anos. As elevações deste hiato salarial parecem 

ser maiores entre os indivíduos com média e alta instrução quando comparados com 

os indivíduos de baixa escolaridade.  

No que refere a estudos setoriais Barbosa Filho, Pessoa e Afonso (2009) 

se propuseram a investigar os diferenciais salariais entre professores vinculados a 

rede pública e privada.  Analisando somente os salários, o trabalho aponta que o hiato 

é na maior parte favorável ao setor privado. No entanto esta conclusão se altera 

quando os autores levaram em consideração a renda auferida durante a vida ativa 

somada a aposentadoria. O trabalho conclui que os retornos do setor público são 

maiores que o do setor privado.  

Estudos setoriais sobre o diferencial de rendimento público privado são 

relativamente restritos na literatura e representam amplo campo para aprofundamento 

de pesquisas como é o caso deste estudo que tem como foco o setor financeiro. 
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4 BASE DE DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Os dados utilizados neste trabalho foram extraídos da RAIS - Relação 

Anual de Informações Sociais, referente aos anos de 2013, 2015 e 2017. Esta é uma 

base de dados bastante utilizada para estudos e pesquisas, acompanhamento do 

mercado de trabalho e avaliação de políticas públicas. A RAIS tem periodicidade anual 

e é gerada a partir das declarações individuais dos empregadores, desse modo, se 

constitui hoje uma das principais fontes de informação sobre o mercado de trabalho 

formal no Brasil7.  

Os microdados estão disponíveis para consulta e download público no site 

da secretaria do Trabalho do Ministério da Economia e foram importados para um 

software estatístico para tratamento econométrico.  

Dessa base foram coletadas as remunerações mensais médias do ano 

auferidas pelos trabalhadores vinculados a instituições bancárias que operam como 

bancos comerciais e múltiplos8 localizados nas cinco regiões brasileiras, para cada 

ano, totalizando 1.093.0889 observações.  

Foram coletadas informações tais como: idade, escolaridade, tempo de 

emprego, horas contratadas por semana e gênero que compõem as variáveis 

explicativas do modelo. 

No que se refere aos bancos, eles estão classificados conforme a natureza 

jurídica da instituição, qual seja: empresa pública, sociedade de economia mista e 

sociedade anônima. Consideramos instituições sob comando público as empresas 

públicas e sociedade de economia mista e instituições sob comando privado as 

sociedades anônimas. Esta é uma variável dummie para mensuração do diferencial 

de rendimento público privado.  

As variáveis que serão utilizadas no modelo estão descritas na Tabela 1. 

                                            
7 Estudos com foco no mercado formal utilizam a RAIS como base de dados tais como recentemente 
Stein, Zylberstajn e  Zylberstajn(2017). 
8 Foram extraídos os dados das instituições bancárias que operam como bancos múltiplos com carteira 
comercial, bancos comerciais e caixas econômicas, uma vez que neste mercado temos a presença 
tanto de instituições públicas como privadas como empregadoras, aderente ao objetivo deste trabalho. 
9 Consideramos os trabalhadores com a idade até 69 anos e com rendimento a partir de meio salário 
mínimo do ano relativo aos dados. 
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Tabela 1 – Variáveis do Modelo 

VARIÁVEL DEPENDENTE DESCRIÇÃO 

Log da Remuneração/Horas 
contratadas por semana Ln(Sal) 

Logaritmo da remuneração mensal média do ano em valor 
nominal, com duas casas decimais dividida pela quantidade de 
horas contratuais de trabalho por semana10 

 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS DESCRIÇÃO 

Idade (Id) Idade do trabalhador no respectivo ano 

Idade ² (Id²) Idade o quadrado para capturar retornos da variável 

Tempo de Emprego (Temp) Tempo de emprego do trabalhador em meses11 

Tempo de emprego ² (Temp²) 
Tempo de emprego ao quadrado para capturar retornos da 
variável 

 

VARIÁVEIS DUMMIES DESCRIÇÃO 

Empregador Público / Privado 
(Pub) 

Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública = 1 ;  
Sociedade Anônima Aberta = 0  

Gênero (Gen) Gênero do trabalhador: Se homem = 1 , Se mulher = 0 

Região (Reg) 

1 para bancários que residem na região Nordeste e 0 caso 
contrário;  
1 para bancários que residem na região Sudeste e 0 caso 
contrário;  
1 para bancários que residem na região Sul e 0 caso contrário;  
1 para bancários que residem na região Centro Oeste e 0 caso 
contrário;  

Escolaridade (Esc) 

Escolaridade em cinco níveis: Fundamental incompleto base; 
Indivíduos com Fundamental completo = 1 e 0 caso contrário; 
Indivíduos com ensino Medio completo = 1 e 0 caso contrário; 
Indivíduos com Superior completo = 1 e 0 caso contrário e  
Indivíduos com Mestrado e/ou Doutorado = 1 e 0 caso contrário. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cabe ressaltar que este modelo é restrito uma vez que não quantifica o efeito 

sobre o rendimento de variáveis não observadas tais como: força sindical, aspectos 

políticos, modo de ingresso no emprego e produtividade do trabalhador12. Esta 

restrição, no entanto, não inviabiliza os resultados da pesquisa uma vez que o modelo 

                                            
10 A padronização da remuneração por horas semanais neutraliza as distorções causadas por 
diferentes jornadas de trabalho semanais comuns no setor. Este procedimento foi aplicado em Braga, 
Firpo e Gonzaga(2009) dentre outros estudos. 
11 Consideramos o tempo de emprego como uma variável que representa a experiência do bancário.  
12 As variáveis modo de ingresso no emprego e produtividade do trabalhador são temas tratados por 
Café(2018). 
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utilizado, baseado nas equações mincerianas, conforme visto na revisão da literatura 

subsidiou relevantes estudos sobre diferencial de rendimentos tanto no Brasil como 

na literatura internacional.  

 

4.1 Estatísticas Descritivas 

 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas do bancário referente ao 

ano de 2017 conforme as variáveis do modelo. A primeira coluna apresenta todas as 

variáveis, a segunda coluna apresenta as informações gerais da base, e as colunas 

(A) e (B) apresentam respectivamente as informações dos trabalhadores bancários 

vinculados a Instituições financeiras sob controle público e privado13. 

Tabela 2 - Estatísticas Descritivas 2017 

Variáveis 

Geral Controle Público Controle Privado 

Média 
Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

Renda média R$7.885,09 5.850,05 R$9.058,44 6.066,479 R$6.134,61 5.025,685 

Ln Remuneração 
Padronizada 5,24 0,60 5,45 0,57 4,92 0,49 

Horas Contratadas/sem. 34,76 5,15 32,70 4,47 37,83 4,53 

Idade 38,65 9,92 41,17 9,34 34,89 9,56 

Idade² 1592,30 817,28 1.782,53 810,76 1.308,50 741,13 

Tempo emprego 96,01 103,78 102,77 102,48 85,93 104,90 

Tempo² 19989,04 40327,31 21063,01 40152,83 18386,8 40533,51 

Fundamental Completo 0,59% 0,08 0,50% 0,07 0,73% 0,09 

Médio Completo 23,10% 0,42 19,18% 0,39 28,95% 0,45 

Superior Completo 75,42% 0,43 79,02% 0,41 70,04% 0,46 

Mestrado/Doutorado 0,83% 0,09 1,26% 0,11 0,18% 0,04 

Homem 53,59% 0,50 57,54% 0,49 47,70% 0,50 

Nordeste 15,29% 0,36 18,63% 0,39 10,31% 0,30 

Sudeste 51,17% 0,50 42,46% 0,49 64,18% 0,48 

Sul 16,85% 0,37 15,80% 0,36 18,43% 0,39 

Centro oeste 12,00% 0,32 17,17% 0,38 4,28% 0,20 

Observações 350.465 209.822 140.643 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017      
 

                                            
13 As estatísticas descritivas referente aos anos de 2013 e 2015 estão no Apêndice ver Tabelas 10 e 
11. 
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Conforme as estatísticas acima observamos que tanto a média quanto o 

desvio padrão da renda média dos trabalhadores vinculados a instituições sob 

controle público é maior do que estas mesmas estatísticas para o setor privado. A 

diferença bruta entre a renda média público/privado é extremamente alta, cerca de 

47%. 

Os dados sinalizam que o hiato se acentua quando consideramos as horas 

contratadas por semana do trabalhador pois a jornada média semanal dos indivíduos 

vinculados a instituições privadas está acima da média dos vinculados a instituições 

sob controle público. Quando realizamos o cálculo da diferença bruta salarial entre os 

dois grupos considerando a fração renda média dividida pelas horas semanais 

contratadas observamos que o salário dos trabalhadores vinculados a instituições sob 

o controle público é cerca de 74% superior ao do setor privado o que evidencia que 

parte do diferencial do rendimento padronizado é explicado pela diferença de jornada 

de trabalho. 

Observamos que os bancários vinculados a empregador público são em 

média mais velhos e mais qualificados do que aqueles vinculados a empregador 

privado convergindo com que é visto na literatura14. A idade média do bancário 

vinculado a instituições sob controle público é aproximadamente 41 anos contra cerca 

de 34 para aqueles vinculados a instituições privadas.  

Em relação à escolaridade, temos que em torno de 80% dos trabalhadores 

vinculados a bancos sob controle público possuem nível superior, mestrado ou 

doutorado enquanto cerca de 70% daqueles vinculados a instituições privadas 

possuem nível superior, mestrado ou doutorado. Assim, as diferenças de idade e de 

escolaridade explicam ao menos em parte o hiato salarial a favor de funcionários 

públicos, uma vez que é natural atribuir maiores rendimentos a indivíduos com maior 

nível de escolaridade e experiência15. 

Os indivíduos vinculados aos bancos sob controle público possuem maior 

tempo médio de emprego possivelmente devido a legislação trabalhista do setor que 

impõem regras mais rígidas para demissão do trabalhador. A relativa estabilidade do 

                                            
14 Ver Foguel (2000), Vaz e Hoffmam (2007) 
15 Conforme Barbosa, Barbosa Filho e Lima(2013) 



23 
 

emprego nestas instituições financeiras sob controle público é um fator de atratividade 

para o trabalhador que não será explorada neste estudo. 

Com relação a distribuição espacial dos trabalhadores bancários, há uma 

grande concentração de bancários vinculados a instituições privadas na região 

sudeste, aproximadamente 64% e pouco mais de 35% dos bancários restantes 

distribuídos pelas demais regiões somadas16. Esta realidade é bem diferente da vista 

entre os trabalhadores bancários vinculados a instituições sob controle público onde 

temos quase 58% dos trabalhadores distribuídos entre as regiões Norte, Nordeste, 

Sul e Centro Oeste enquanto os demais 42% estão empregados na região sudeste. 

Estes últimos bancários estão espacialmente menos concentrados que os primeiros. 

A maior parte dos trabalhadores bancários do setor privado é formada por 

mulheres que representam em torno de 52% do universo de trabalhadores do setor, 

enquanto nos bancos sob controle público as mulheres representam quase 43% da 

força de trabalho. 

Na Tabela 3 trazemos estatísticas descritivas por gênero onde podemos 

observar que os homens vinculados a instituições sob controle público levam o maior 

salário, seguido das mulheres vinculadas ao mesmo setor. As bancárias vinculadas a 

bancos privados por sua vez recebem o menor salário. Apesar de receberem um 

salário menor as mulheres são mais escolarizadas que os homens de maneira geral. 

 

Tabela 3 - Estatísticas Descritivas Por Gênero   

Variáveis 

Inst. Sob 
Controle 
Público 

Inst. Sob 
Controle 
Privado 

Inst. Sob 
Controle 
Público 

Inst. Sob 
Controle 
Privado 

  Homem Homem Mulher Mulher 

Renda media 9.690,79 6.895,67 8.201,37 5.440,37 

Log Renda 5,50 5,00 5,38 4,85 

Hora contrada/sem 32,97 38,07 32,33 37,62 

Idade 41,54 35,62 40,68 34,22 

Tempo de emprego 103,17 92,32 102,23 80,10 

Fundamental Completo 0,66% 0,96% 0,29% 0,52% 

Médio Completo 22,22% 32,17% 15,07% 26,00% 

Superior Completo 75,68% 66,56% 83,55% 73,22% 

Mestrado/Doutorado 1,39% 0,19% 1,08% 0,17% 

                                            
16 82% das sedes das instituições financeiras do país estão localizadas nas regiões sul e sudeste 
conforme Relatório de Economia Bancária (2018). 
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Nordeste 20,59% 11,37% 15,99% 9,34% 

Sudeste 39,80% 61,61% 46,06% 66,53% 

Sul 15,60% 19,14% 16,06% 17,79% 

Centro oeste 17,86% 4,70% 16,22% 3,90% 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017    
 

Quando consideramos todos os trabalhadores da base estudada, conforme 

Tabela 4, verificamos que a renda média dos bancários (R$ 7.885,09) está bem acima 

da renda média nacional (R$ 2.973,23). Observamos que 75,4% dos trabalhadores 

bancários possuem nível superior completo e 23,1% nível médio completo, percentual 

bem acima da escolaridade nacional onde apenas 20,7% dos trabalhadores do país 

possuem nível superior completo e 46,8% possuem nível médio completo. 

 

 

Tabela 4 – Estatísticas Gerais   

  Bancário* 
Trabalhador 
Geral 

Renda média em 2017  R$     7.885,09   R$      2.973,23  

Ensino Médio 23,1% 46,8% 

Ensino Superior 75,4% 20,7% 

Outras Escolaridades 1,5% 32,5% 

Sudeste 51,1% 49,2% 

Demais Regiões 48,9% 50,8% 

Homem 53,6% 52,3% 

Mulher 46,4% 47,7% 

Fonte: Elaboração Própria  - RAIS 2017  
* Trabalhadores vinculados a bancos do tipo múltiplos e 
comerciais 

 

Observa-se uma concentração de trabalhadores bancários na região 

sudeste que concentra 51,1% do total. Esta concentração converge com os dados 

nacionais sobre emprego formal onde a região sudeste foi responsável por 49% de 

todos os empregos formais em 2017.  

Considerando estas especificidades é pertinente estudos que 

desagreguem o subsetor financeiro do setor de serviços, uma vez que os 

trabalhadores do setor financeiro possuem características diferenciadas dos demais 

trabalhadores do setor de serviços. 
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5 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta a metodologia utilizada neste trabalho.  

 

5.1 Modelo MQO de estimação do salário do bancário. 

 

Primeiramente partimos do modelo econométrico baseado nas equações 

mincerianas onde estimamos por meio do método dos mínimos quadrados ordinários 

(MQO) os determinantes dos rendimentos dos trabalhadores do setor bancário em 

função das variáveis explicativas idade, escolaridade, tempo de emprego, gênero e 

região de residência do trabalhador. As equações de rendimento foram ajustadas 

separadamente para cada ano.  

Acrescentamos a variável dummie para o tipo de empregador, se público 

ou privado para mensurar o hiato salarial público privado objetivo geral do trabalho. 

Modelo Econométrico Log Lin: 

ln(𝑆𝑎𝑙𝑖) = 𝛽0 +  𝛽1𝐼𝑑𝑖 + 𝛽2𝐼𝑑𝑖
2 + 𝛽3𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖 + 𝛽4𝑇𝑒𝑚𝑝𝑖

2 + 𝛽5𝐸𝑠𝑐𝑖 + 𝛽6 𝐺𝑒𝑛𝑖 +

𝛽7𝑅𝑒𝑔𝑖 + 𝛽8𝑃𝑢𝑏𝑖 + 𝜇𝑖                                                                                         (1) 

Onde 𝜇𝑖 representa as variáveis não consideradas na equação e, portanto, 

o termo de erro. 

 

5.2 Método de decomposição Oaxaca Blinder. 

  

No segundo momento utilizamos o método de decomposição de Oaxaca 

Blinder que tem sido bastante utilizado na literatura para mensurar o diferencial de 

rendimentos relacionado a grupos, tais como: gênero, raça, localização geográfica, 

setores público e privado dentre outros.  

A estimação realizada pelo método MQO é restrita uma vez que não nos 

permite identificar qual parcela do diferencial da salários é explicada pelas 

características dos bancários vinculados a empregador público, que são melhores, 
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tais como: escolaridade, idade e tempo de emprego, da parcela atribuída ao simples 

fato do bancário estar vinculado a um empregador público ao invés de privado. 

O método Oaxaca Blinder propõe a decomposição das diferenças salariais 

em três partes: a parcela explicada pelas dotações, isto é, as características dos 

indivíduos relacionadas a sua produtividade, a parcela não explicada por estes fatores 

e, portanto, atribuídas ao fator discriminação e uma terceira parte que seria a interação 

entre a primeira e a segunda parcela. 

O método tem como base equações mincerianas matriciais para cada 

grupo: 

ln(𝑆𝑎𝑙𝑃𝑢𝑏) =  𝑋′𝑃𝑢𝑏𝛽𝑃𝑢𝑏 +  µ𝑃𝑢𝑏               (2) 

ln(𝑆𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑣) = 𝑋′𝑃𝑟𝑖𝑣𝛽𝑃𝑟𝑖𝑣 +  µ𝑃𝑟𝑖𝑣               (3) 

Onde é ln(𝑆𝑎𝑙𝑃𝑢𝑏) o logaritmo natural do salário dos bancários vinculados 

a instituições financeiras sob controle público e  ln(𝑆𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑣)  é o logaritmo natural do 

salário dos bancários vinculados a instituições financeiras sob controle privado. Onde 

𝑋′ é um vetor que contém variáveis explicativas do modelo, inclusive o intercepto, e 

µ𝑖  é o termo de erro. 

Tomamos a esperança das Equações (2) e (3) e calculamos a diferença 

entre os logaritmos dos rendimentos de cada grupo e temos a equação: 

(𝑋′𝑃𝑢𝑏𝛽𝑃𝑢𝑏)  −  (𝑋′𝑃𝑟𝑖𝑣𝛽𝑃𝑟𝑖𝑣)  =  𝐷 +  𝐶 +  𝐼              (4) 

A decomposição do diferencial de rendimentos é realizada a partir da 

reorganização da equação (4) em três partes. As variáveis independentes do modelo 

são desagregadas conforme características relacionadas a produtividade do 

indivíduo, definida como dotações (D); a parte não explicada por estes fatores, 

definida como discriminação (C); e um terceiro elemento (I) que representa a interação 

entre as parcelas explicada e não explicada. 

Desse modo temos o diferencial de rendimento público privado decomposto 

em três parcelas conforme equação abaixo: 
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(𝑿′𝑷𝒖𝒃𝜷𝑷𝒖𝒃) − (𝑿′𝑷𝒓𝒊𝒗𝜷𝑷𝒓𝒊𝒗) = (𝑋′𝑃𝑢𝑏−𝑋′𝑃𝑟𝑖𝑣)𝛽𝑃𝑟𝑖𝑣 + 𝑋′𝑃𝑟𝑖𝑣(𝛽𝑃𝑢𝑏 −  𝛽𝑃𝑟𝑖𝑣) +

 (𝑋′𝑃𝑢𝑏 − 𝑋′𝑃𝑟𝑖𝑣) (𝛽𝑃𝑢𝑏 −  𝛽𝑃𝑟𝑖𝑣)                                                                         (5)17 

Abaixo temos o que cada parcela representa nesta decomposição: 

𝐷 = (𝑋′𝑃𝑢𝑏 − 𝑋′𝑃𝑟𝑖𝑣) 𝛽𝑃𝑟𝑖𝑣  (Efeito Dotação)     (6) 

𝐶 = 𝑋′𝑃𝑟𝑖𝑣(𝛽𝑃𝑢𝑏 −  𝛽𝑃𝑟𝑖𝑣)  (Efeito Discriminação)    (7) 

𝐼 =  (𝑋′𝑃𝑢𝑏 − 𝑋′𝑃𝑟𝑖𝑣) (𝛽𝑃𝑢𝑏 −  𝛽𝑃𝑟𝑖𝑣) (Efeito Interação)    (8) 

A parcela referente ao efeito discriminação é o nosso objeto de interesse e 

refere-se a parte “não explicada” sobre o diferencial de rendimento público privado. 

                                            
17 A equação (5) é resultado da manipulação algébrica da equação (4) conforme Oaxaca Blinder. 



 
 

6 RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta os resultados das regressões realizadas nesta 

pesquisa conforme metodologia proposta. Primeiramente são demonstrados os 

resultados da estimação pelo método MQO considerando o tipo de empregador, se 

público ou privado, como variável dummie. Em seguida apresentamos os resultados 

das estimações pelo método de decomposição Oaxaca Blinder.   

 

6.1 Resultados da Estimação pelo método MQO 

 

A seguir são apresentados os resultados das regressões pelo método dos 

mínimos quadrados ordinários para 201718 utilizando as equações mincerianas para 

determinação do rendimento do bancário em função das variáveis explicativas (idade, 

escolaridade, tempo de emprego, gênero e região de residência do trabalhador). 

Acrescentamos a variável dummie para o tipo de empregador, se público ou privado 

a fim de capturar os diferenciais de rendimento público privado. 

O resultado do modelo básico é apresentado na Tabela 5 onde temos que 

todas as variáveis são estatisticamente significantes a 5% exceto a variável 

escolaridade fundamental completo. Os coeficientes atendem o que é visto na teoria, 

isto é, coeficientes positivos para idade e tempo de emprego e coeficientes negativos 

para as duas variáveis quadráticas indicando que os rendimentos crescem a taxas 

decrescentes conforme Vaz e Hoffmam (2007). 

O coeficiente idade indica que um ano a mais de idade tem um impacto 

positivo de 6,67% sobre o rendimento médio do bancário. Com relação ao tempo de 

emprego temos que cada mês adicional de vínculo no emprego atual tem um impacto 

de 0,14% no rendimento médio do trabalhador do setor.   

Com relação as variáveis quadráticas verificamos até que ponto os anos a 

mais de idade e meses a mais de tempo de emprego tem impactos positivos sobre o 

salário. Aproximadamente a partir de 49 anos os efeitos da idade sobre o salário 

                                            
18 No apêndice apresentamos a Tabela 9 que agrega os resultados das estimações realizadas para os 
anos de 2013, 2015 e 2017. 
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passam a ser nulos ou negativos.  No caso do tempo de serviço verificamos que o 

ponto máximo é bem superior a expectativa de vida de um indivíduo19 então 

consideramos apenas que os impactos positivos da variável no rendimento médio do 

trabalhador bancário cresçam a taxas decrescentes ao longo do tempo. 

Tabela 5 - Resultados MQO  

Variável Dependente - Log. Rendimento/hora  

Variável Coef.  

Idade 0,0668  

 [99,13]**  

Idade² -0,0007  

 [-80,62]**  

Tempo emprego 0,0014  
 [55,4]**  

Tempo² 0,0000  
 [-2,05]*  

Fund. completo -0,0125  
 [-0,34]  

Médio completo 0,2206  

 [6,26]**  

Superior completo 0,4613  

 [13,09]**  

Mestrado e/ou Doutorado 0,8991  
 [23,95]**  

Empregador Publico 0,3407  

 [185,83]**  

Homem 0,1357  

 [85,9]**  

Nordeste 0,0825  

 [20,45]**  

Sudeste 0,0640  

 [17,11]**  

Sul -0,0175  

 [-4,37]**  

Centro oeste 0,2564  

 [59,76]**  

_cons 2,8439  
  [76,05]**  

Número de Observ. 350.465  

Prob > F 0,0000  

R² 0,4078  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS 2017  

Notas: Coeficientes foram estimados pelo método de MQO. 
Estatísticas-t entre colchetes. ** Significante a 1%. * Significante a 
5%. Erros-padrão foram estimados de maneira robusta 

                                            
19 O ponto exato onde os efeitos do tempo de emprego sobre o rendimento médio tornam-se nulos ou 
negativos é 430 anos. Para os anos de 2013 e 2015 o ponto exato é respectivamente 48 e 71 anos. 



 
 

  
O principal resultado do modelo neste estudo é demonstrar o diferencial 

médio de renda entre o trabalhador bancário vinculado a instituição sob controle 

público e sob controle privado. Conforme coeficiente estimado na tabela 5, os 

trabalhadores bancários vinculados a instituições sob controle público receberam em 

média um salário 34% superior aos trabalhadores com as mesmas características 

observáveis vinculados a instituições privadas no ano de 2017. Apresentamos uma 

estimação mais exata deste diferencial de rendimento público privado calculada por 

meio da aproximação logaritma20 e chegamos a um percentual onde o salário público 

foi aproximadamente 41% maior que o salário privado para o ano de 2017 no setor 

objeto de estudo. 

Quando acompanhamos este diferencial médio da renda entre os anos de 

2013, 2015 e 201721, temos respectivamente 32%, 32% e 34% e, portanto, verificamos 

que este hiato não apenas persiste ao longo dos anos estudados como teve um 

incremento no ano de 201722.  Por aproximação logaritma este hiato ficou em torno 

de 37% para os anos de 2013 e 2015 chegando a 41% em 2017. 

Quanto a escolaridade os coeficientes da Tabela 5 apresentam os impactos 

de cada variável sobre o grupo de controle fundamental incompleto. Observamos que 

quanto maior a escolaridade maior os reflexos no salário conforme literatura 

correlata23. Quando fazemos uma estimação mais exata, por aproximação logaritma24, 

os impactos dos maiores níveis de escolaridade se potencializam sobre o rendimento 

médio do trabalhador bancário. Para os níveis médio completo, superior completo e 

mestrado e/ou doutorado os impactos da variável escolaridade geram impactos no 

rendimento médio de aproximadamente 24,7%, 58,6% e 145,7% respectivamente.  

  

6.2 Resultados da Decomposição pelo método Oaxaca Blinder  

 

                                            
20 Conforme Wooldridge, Introdução a Econometria. 
21 No apêndice apresentamos a Tabela 9 que agrega os resultados das estimações realizadas para os 
anos de 2013, 2015 e 2017. 
22 Conforme Tenoury e Filho (2017) 
23 Teoria do Capital Humano. 
24 Conforme Wooldridge, Introdução a Econometria. 
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A seguir são apresentados os resultados das regressões ajustadas 

conforme método de decomposição do diferencial de salários de Oaxaca Blinder para 

o ano de 2017.  

Tabela 6 - Resultados MQO por Grupo 

Variável Dependente - Log. Rendimento/hora 

  Sob Controle Público Sob Controle Privado 

Idade 0,0590 0,0660 

 [56,98]** [61,23]** 

Idade² -0,0006 -0,0005 

 [-52,39]** [-36,74]** 

Tempo de emprego 0,0031 -0,0007 

 [87,25]** [-18,27]** 

Tempo² -0,0000 -0,0000 

 [-26,16]** [16,66]** 

Fund. completo 0,5972 -0,3789 

 [8]** [-10,99]** 

Médio completo 0,5507 0,0628 

 [7,51]** [1,99]* 

Superior completo 0,8025 0,2710 

 [10,95]** [8,59]** 

Mestrado/doutorado 1,2637 0,6076 

 [16,97]** [11,76]** 

Homem 0,1376 0,1381 

 [65,15]** [63,38]** 

Nordeste 0,1284 -0,0625 

 
[26,12]** [-10,94]** 

Sudeste 0,0986 -0,0587 

 [21,36]** [-11,23]** 

Sul 0,0246 -0,1603 

 [4,94]** [-28,34]** 

Centro oeste 0,3292 -0,0323 

 [64,93]** [-4,94]** 

_cons 2,9371 3,1521 

  [38,83]** [86,09]** 

N° de Observações 209.822 140.643 

Prob > F 0,0000 0,0000 

R² 0.2875 0.3452 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS 2017  

Notas: Os grupos foram estimados individualmente pelo método de MQO 

Estatísitcas-t entre colchetes. ** Significante a 1%. * Significante a 5%.  

Erros-padrão foram estimados de maneira robusta 

 



 
 

Primeiramente estimamos separadamente as equações mincerianas para 

cada grupo conforme metodologia apresentada no item 4.2 deste trabalho e 

posteriormente realizamos a decomposição do diferencial em parcela explicada e não 

explicada.  

Na Tabela 6 apresentamos os resultados das equações de rendimento para 

cada grupo de trabalhadores bancários: vinculados a instituições sob controle público 

e sob controle privado. Todos os coeficientes são estatisticamente significantes a 1%, 

exceto, o coeficiente da variável ensino médio completo, vinculado empregador 

privado, que é estatisticamente significante a 5%. Os coeficientes atendem o que é 

visto na teoria, exceto a variável tempo de emprego para os trabalhadores do setor 

privado possivelmente devido a maior rotatividade de empregados neste grupo. 

Os coeficientes relativos à idade diferem entre os grupos de forma que há 

cada um ano a mais na idade proporciona um impacto positivo de 5,9% e 6,6% sobre 

o rendimento médio do trabalhador bancário vinculado a instituições sob controle 

público e sob controle privado respectivamente. Este rendimento médio atinge um 

valor máximo aproximadamente com a idade de 46 anos para o bancário vinculado 

ao setor público e 61 anos para o aquele vinculado ao setor privado.   

Observamos que os homens, tanto aqueles vinculados a instituições sob 

controle público como sob controle privado, tem rendimento médio cerca de 15%25 

superior ao das mulheres, mesmo que estas tenham um conjunto de características 

semelhantes ao dos homens. Segundo Vaz e Hoffmam (2007), o fator gênero deveria 

ser neutro na carreira pública, uma vez que o ingresso no setor se dá por meio de 

concurso público, no entanto, a discriminação por gênero persiste e possivelmente 

pode estar associada a menor presença de mulheres em cargos no topo da hierarquia 

da administração 

As estimativas relacionadas a escolaridade convergem com a literatura 

correlata demonstrado que quanto maior a escolaridade maior os reflexos nos 

rendimentos a partir da conclusão do ensino médio. No entanto, no grupo de bancários 

vinculados a empregadores públicos, os efeitos da educação sobre o rendimento 

médio são bem superiores quando comparados aos efeitos da variável sobre o 

rendimento médio dos bancários vinculados a empregadores privados. Quando 

                                            
25 Utilizamos aproximação logaritma conforme Wooldridge, Introdução a Econometria  
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fazemos uma estimação mais exata, por aproximação logaritma, os efeitos da 

conclusão do ensino superior, por exemplo, no setor público é 123% enquanto no 

setor privado é 31%. 

Na Tabela 7, temos os quantis do log renda média por grupo de bancários 

conforme empregador, se público ou privado. 

 

Tabela 7 - Log Renda Média por Quantis      

Quantis Q1 Q2 Q3 Média 

Empregador Privado 4,62 4,81 5,13 4,91 

Empregador Público 5,02 5,38 5,85 5,45 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017 
 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados da decomposição dos fatores pelo 

método Oaxaca Blinder estimada para os anos 2013, 2015 e 2017 e a participação 

percentual daquele fator sobre o hiato salarial total no respectivo ano. Na última linha 

da tabela apresentamos o diferencial de rendimentos ajustados por aproximação 

logaritma. 

 

Tabela 8 - Decomposição do Diferencial de Renda Público Privado 

Decomposição/Ano 2013 2015 2017 

D - Efeito Dotação -0,110 -0,112 -0,187 
Efeito Dotação sobre Total  23,6% 24,4% 35,1% 

C - Efeito Coeficiente -0,261 -0,230 -0,334 
Efeito Coeficiente sobre Total 56,4% 50,3% 62,7% 

I - Efeito Interação -0,092 -0,116 -0,012 
Efeito Interação sobre o Total 19,9% 25,3% 2,2% 

Diferencial Total -0,463 -0,458 -0,533 

Diferencial Ajustado 37% 37% 41% 

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS 2013, 2015 e 2017   

Notas: Decomposição pelo método Oaxaca Blinder   

Estatísitcas-t significantes a 1%     

Erros-padrão foram estimados de maneira robusta   

 

Os resultados totais do diferencial de rendimentos médios encontrado 

foram similares aos percentuais encontrados pela estimação realizada pelo método 



 
 

MQO na primeira parte desta pesquisa. O hiato total sobre o salário pago ao bancário 

vinculado a empregador público e aquele vinculado a empregador privado vem 

crescendo ao longo do intervalo estudado de 37% para 41%. Apesar de modesto o 

intervalo de tempo estudado, esta elevação da vantagem salarial pública ao longo do 

tempo converge com os resultados apontados por Tenoury e Menezes Filho (2017) 

Quando consideramos os fatores decompostos observamos que a parcela 

não explicada pelas dotações, atribuída ao simples fato de o empregado estar 

vinculado a empregador público ao invés de privado, o chamado efeito coeficiente, 

apresentou variação no período estudado. Em 2013 e 2015 esta parcela não explicada 

representou em torno de 50% do total do hiato salarial público privado. Já em 2017 

esta parcela não explicada teve uma variação chegando a representar 62,7% do 

diferencial salarial total. Este resultado converge com Vaz e Hoffmann (2007) cuja 

pesquisa apontou que o crescimento do hiato salarial público privado em grande parte 

está associado a parcela não explicada pelas características individuais do 

trabalhador. 

Quanto ao efeito dotação, que representa a parcela do hiato salarial 

explicada pelas características médias dos trabalhadores vinculados a empregador 

público, que são mais velhos, tem melhor escolaridade e ainda maior tempo de 

emprego, em 2013 e 2015 este efeito explicou em torno de 24% do diferencial salarial. 

Em 2017 esta parcela explicou em torno de 35% do hiato salarial. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo investigar se há uma um diferencial de 

rendimento médio entre o bancário vinculado a instituições sob controle público e sob 

controle privado por meio das equações mincerianas utilizando o método MQO e a 

decomposição Oaxaca Blinder e tendo como variável dependente o logaritmo da 

remuneração média padronizada dos bancários. 

Os resultados convergem com o que é visto na literatura onde o setor 

público paga um salário maior que o setor privado. Encontramos evidências de que 

os bancários vinculados a empregador público tiveram um salário em média 41% 

maior que o bancário vinculado a empregador privado no ano de 2017. 

Quando consideramos os anos de 2013, 2015 e 2017 observamos que este 

diferencial salarial persiste e ainda se elevou ao longo do período estudado passando 

de 37% em 2013 até atingir 41% em 2017.Estes resultados convergem com a 

literatura correlata. 

Quando este diferencial salarial foi decomposto em parcela explicada pelas 

dotações e parcela não explicada, conforme método proposto por Oaxaca Blinder 

encontramos algumas variações ao longo de período estudado. 

A parcela explicada pelas características médias dos bancários vinculados 

ao empregador público, tais como: melhor escolaridade, maior idade e tempo de 

emprego, explicaram em torno de 24% do diferencial sobre o rendimento médio do 

trabalhador vinculado ao setor público em 2013 e 2015. Já em 2017 esta parcela 

explicou 35% do diferencial salarial.  

O efeito coeficiente, isto é, a parcela não explicada pelas dotações, e 

possivelmente associada ao fato do bancário ser vinculado a empregador público ao 

invés de privado, em 2013 e 2015 representou em torno de 50% hiato total salarial 

público privado. Já em 2017 esta parcela não explicada aumentou chegando a 

representar 62,7% do diferencial salarial público privado.  
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APÊNDICE  

 

Tabela 9 - Resultados MQO 2013, 2015 e 2017 

Variável Dependente - Log. Rendimento/hora 

Variável 2013 2015 2017 

Idade 0,0413 0,0490 0,0668 

 [67,71]** [72,99]** [99,13]** 

Idade² -0,0003 -0,0005 -0,0007 

 [-42,16]** [-53,91]** [-80,62]** 

Tempo de emprego 0,0017 0,0016 0,0014 

 [61,13]** [56,82]** [55,4]** 

Tempo² 0,0000 0,0000 0,0000 

 [-19,80]** [-12,92]** [-2,05]* 

Fund. completo -0,1199 -0,1414 -0,0125 

 [-6,05]** [-4,19]** [-0,34] 

Médio completo 0,2649 0,1323 0,2206 

 [15,36]** [4,09]** [6,26]** 

Superior completo 0,4806 0,3671 0,4613 

 [27,88]** [11,35]** [13,09]** 

Mestrado/doutorado 0,8395 0,6603 0,8991 

 [32,61]** [17,6]** [23,95]** 

Publico 0,3201 0,3156 0,3407 

 [197,82]** [169]** [185,83]** 

Homem 0,1280 0,1401 0,1357 

 [91,89]** [89,14]** [85,9]** 

Nordeste 0,0308 0,0461 0,0825 

 [8,27]** [11,26]** [20,45]** 

Sudeste 0,0045 0,0081 0,0640 

 [1,29] [2,11]* [17,11]** 

Sul -0,0207 -0,1091 -0,0175 

 [-5,65]** [-26,35]** [-4,37]** 

Centro oeste 0,0067 0,0281 0,2564 

 [1,57] [5,91]** [59,76]** 

_cons 3,0450 3,2050 2,8439 

  [149,84]** [92,55]** [76,05]** 

Número de Observ. 401,414 341,209 350.465 

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 

R² 0,4280 0,3941 0,4078 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS 2013, 2015 e 
2017  

Notas: Coeficientes foram estimados pelo método de MQO. 

Estatísitcas-t entre colchetes. ** Significante a 1%. * Significante a 5%.  

Erros-padrão foram estimados de maneira robusta 
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Tabela 10 - Estatísticas Descritivas 2013 

Variáveis 

Geral Controle Público Controle Privado 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Renda média  R$   5.382,52  3950,75 6.210,84 4.086,19 4.394,45 3.537,70 

Ln Remuneração Padronizada 4,868 0,57 5,08 0,56 4,62 0,48 

Horas Contratadas/sem. 34,57 5,01 32,69 4,41 36,81 4,75 

Idade 37,12 10,50 40,04 10,21 33,64 9,75 

Idade² 1.488,49 828,77 1.707,84 844,16 1.226,85 728,22 

Tempo emprego 94,45 110,26 99,30 114,70 88,67 104,4 

Tempo² 21077,51 41082,64 23016,02 43369,12 18765,10 38047,62 

Fundamental Completo 0,69% 0,08 0,49% 0,07 0,93% 0,10 

Médio Completo 29,70% 0,46 28,08% 0,45 31,62% 0,46 

Superior Completo 69,12% 0,46 70,67% 0,46 67,26% 0,47 

Mestrado/Doutorado 0,32% 0,06 0,55% 0,07 0,04% 0,02 

Homem 51,03% 0,50 56,65% 0,50 44,33% 0,50 

Nordeste 15,57% 0,36 19,86% 0,40 10,45% 0,31 

Sudeste 58,33% 0,49 46,55% 0,50 72,38% 0,45 

Sul 16,78% 0,37 22,39% 0,42 10,10% 0,30 

Centro oeste 5,40% 0,23 6,35% 0,24 4,28% 0,20 

Observações 401,414 218,36 183,054 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2013 
     

 

Tabela 11 - Estatísticas Descritivas 2015 

Variáveis 

Geral Controle Público Controle Privado 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Renda média  R$   6.604,70  4.878,55 7.390,43 4.912,68 5.291,70 4.526,20 

Ln Remuneração Padronizada 5,07 0,58 5,24 0,56 4,783 0,49 

Horas Contratadas/sem. 34,64 5,12 33,14 4,80 37,146 4,62 

Idade 38,12 10,51 40,68 10,04 33,839 9,85 

Idade² 1.563,53 851,69 1.755,84 850,87 1.242,163 750,09 

Tempo emprego 98,64 110,19 101,97 110,89 93,07 108,78 

Tempo² 21871,72 42819,5 22695,39 43296,83 20495,33 41973,85 

Fundamental Completo 0,73% 0,08 0,63% 0,079 0,88% 0,09 

Médio Completo 28,72% 0,45 25,04% 0,43 34,86% 0,48 

Superior Completo 70,09% 0,46 73,71% 0,44 64,04% 0,48 

Mestrado/Doutorado 0,39% 0,06 0,59% 0,08 0,06% 0,02 

Homem 53,13% 0,50 56,65% 0,50 47,25% 0,50 

Nordeste 16,72% 0,37 19,99% 0,40 11,26% 0,32 

Sudeste 56,19% 0,50 46,15% 0,50 72,97% 0,44 

Sul 17,36% 0,38 22,33% 0,42 9,04% 0,29 

Centro oeste 5,45% 0,23 6,43% 0,25 3,81% 0,19 

Observações 341,209 213,466 127,743 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2015 
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Tabela 12 - Resultados MQO por Grupo 2013 

Variável Dependente - Log. Rendimento/hora 

  Sob Controle Público Sob Controle Privado 

Idade 0,0278 0,0719 

 [31,38]** [74,52]** 

Idade² -0,0002 -0,0006 

 [-20,85]** [-45,37]** 

Tempo de emprego 0,0036 -0,0011 

 [100,36]** [-28,44]** 

Tempo² 0,0000 0,0000 

 [-47,82]** [19,99]** 

Fund. completo 0,2699 -0,4045 

 [10,95]** [--14,05]** 

Médio completo 0,4712 0,0399 

 [24,64]** [1,53]*** 

Superior completo 0,7181 0,1941 

 [37,62]** [7,46]** 

Mestrado/doutorado 1,0686 1,0514 

 [39,82]** [13,24]** 

Homem 0,1295 0,1352 

 [67,66]** [72,46]** 

Nordeste 0,0575 -0,0423 

 [12,02]** [-8,26]** 

Sudeste 0,0260 -0,0483 

 [5,75]** [-10,36]** 

Sul -0,0384 -0,0155 

 [-8,24]** [-3]** 

Centro oeste 0,0267 -0,0458 

 [4,82]** [-7,81]** 

_cons 3,3634 2,8372 

  [132,75]** [92,23]** 

N° de Observações 218,36 183,054 
Prob > F 0 0 

R² 0.3595 0.3647 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS 2013  

Notas: Os grupos foram estimados individualmente pelo método de MQO 

Estatísitcas-t entre colchetes. ** Significante a 1%.   

Estatísitcas-t entre colchetes. *** Não Significante.   

Erros-padrão foram estimados de maneira robusta 
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Tabela 13 - Resultados MQO por Grupo 2015 

Variável Dependente - Log. Rendimento/hora 

  Sob Controle Público Sob Controle Privado 

Idade 0,0393 0,0634 

 [41,48]** [55,06]** 

Idade² -0,0004 -0,0005 

 [-34,7]4** [-29,53]** 

Tempo de emprego 0,0032 -0,0008 

 [82,96]** [-19,72]** 

Tempo² 0,0000 0,0000 

 [-32,1]** [11,07]** 

Fund. completo 0,3640 -0,3281 

 [6,39]** [-9,32]** 

Médio completo 0,4608 0,0767 

 [8,29]** [2,37]* 

Superior completo 0,7155 0,2577 

 [12,88]** [7,98]** 

Mestrado/doutorado 1,0103 0,8951 

 [17,21]** [10,44]** 

Homem 0,1408 0,1471 

 [68,75]** [66,48]** 

Nordeste 0,0843 -0,0813 

 [16,81]** [-14,16]** 

Sudeste 0,0276 -0,0681 

 [5,78]** [-13,07]** 

Sul -0,1270 -0,0508 

 [-25,3]** [-8,77]** 

Centro oeste 0,0454 -0,0415 

 [7,8]** [6,18]** 

_cons 3,3522 3,0784 

  [57,68]** [81,04]** 

N° de Observações 213,466 127,743 
Prob > F 0 0 

R² 0.3078  0.3854 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS 2015  

Notas: Os grupos foram estimados individualmente pelo método de MQO 

Estatísitcas-t entre colchetes. ** Significante a 1%. * Significante a 5%.  

Erros-padrão foram estimados de maneira robusta 
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Gráfico 1 - Log Renda Homem X Mulher 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017   

 
 

Gráfico 2 - Renda Média 

 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017       
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Gráfico 3 – Trabalhador por Escolaridade, Região e Gênero 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017 

 
 
 
 
Gráfico 4 - Rendimentos Decrescentes Idade X Log Renda Média 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017 
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Gráfico 5 - Logaritmo da Renda Média por Quantis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017 

 

 

Gráfico 6 - Densidade do Logaritmo Renda Média 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria - RAIS 2017 
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