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Linderson Pedro da Silva Filho (Faculdade Maurício de Nassau) linderson pedro@uol.com.br 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo a discussão das desigualdades salariais no 

Brasil entre brancos e não-brancos, divisão esta orientada conforme os critérios do 

IBGE. São utilizadas para o embasamento teórico a Teoria do Capital humano e as 

políticas de igualdade de oportunidades, cuja aplicação neste trabalho tem como 

objetivo esclarecer problemas relacionados aos recursos humanos nas organizações 

brasileiras. O estudo foi baseado em técnicas quantitativas e os dados utilizados para 

os testes das hipóteses provêem das Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílios 

(PNAD’s) dos anos de 1982,1988 e 1996, sendo que a amostra deriva de indivíduos que 

estavam empregados de modo formal ou informal em organizações públicas e privadas 

na semana de referência de cada Pnad. Os resultados indicam que o salário médio dos 

brancos é significativamente maior do que os não-brancos; o diferencial líquido de 

salários entre os brancos e não-brancos não vem reduzindo ao longo dos anos; a taxa 

de retorno da escolaridade é maior para os brancos e que a diferença na taxa de 

retorno salarial da escolaridade entre brancos e negros sofreu uma redução a partir da 

década de 1990, com a aceleração das políticas de igualdade de oportunidades.  

Palavras-chave Raça; Igualdade; Escolaridade. 
 
1-Introdução 
                O presente estudo tem como objetivo analisar as desigualdades salariais 
existentes no Brasil entre os trabalhadores brancos e não-brancos, divisão esta orientada 
conforme os critérios do IBGE. Esta discussão terá como embasamento a teoria do 
Capital humano e as polítias de igualdade de oportunidades, destacando-se as políticas 
da ação afirmativa, sendo estas aplicadas no contexto do mercado de trabalho brasileiro, 
principalmente no nordestino. Serão utilizados para os testes das hipóteses aqui 
apresentadas os dados provenientes das Pesquisas Nacionais por Amostras de 
Domicílios (PNAD’s) dos anos de 1982, 1988 e 1996. Foram aplicados modelos 
estatísticos de regressão linear de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e seus 
derivados. Foram aplicados modelos de regressão linear de mínimos quadrados e seus 
derivados.  
                A amostra deriva de indivíduos que estavam empregados de modo formal ou 
informal em organizações públicas e privadas na semana de referência de cada Pnad. Os 
resultados indicam que o salário médio dos brancos é significativamente maior do que 
os não-brancos; o diferencial líquido de salários entre os brancos e não-brancos não vem 
reduzindo ao longo dos anos; a taxa de retorno da escolaridade é maior para os brancos 
e que a diferença na taxa de retorno salarial da escolaridade, que foi o grande achado do 
trabalho, entre brancos e negros sofreu uma redução a partir da década de 1990, com a 
aceleração das políticas de igualdade de oportunidades.  
                 Este trabalho é dividido em cinco partes, além desta introdução. A segunda 
parte contém o referencial teórico, junto com as hipóteses a serem testadas. O capítulo 
subseqüente é a descrição da metodologia e das variáveis que foram aplicadas no 
estudo. A quarta parte é a análise dos resultados e a última refere-se às conclusões do 
trabalho.  
. 
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2-Teorias 
A teoria do Capital Humano estabelece que quanto maior o estoque de 

capital humano desenvolvido por uma pessoa, maiores serão os seus ganhos ao longo da 
sua vida, pressupondo que exista um mercado de trabalho competitivo e funcionando 
em perfeito equilíbrio. Esta teoria é empregada em diferentes áreas do conhecimento 
científico, destacando a sociologia, a economia e a política. Sandroni (1994, p.41) 
afirma que: 

Capital humano é o conjunto de investimentos destinados à formação 
educacional e profissional de determinada população. O termo é 
utilizado também para designar as aptidões e habilidades pessoais que 
permitem ao indivíduo auferir uma renda. Esse capital deriva de 
aptidões naturais ou adquiridas no processo de aprendizagem. Nesse 
sentido, o conceito de capital humano corresponde ao de capacidade 
de trabalho. 
 

 Schultz (1961) nos diz que existem cinco categorias de investimento para 
acumular este capital: 

a) cuidados médicos, alimentação e habitação; 
b) treinamento no trabalho; 
c) educação formal; 
d) programas de estudo para adultos; 
e)migração do indivíduo e família para se ajustarem às alterações nas 

oportunidades de emprego. 
 Schultz (1961) afirma que a diferença nas quantidades que cada individuo 

possui dessas qualidades, ou em outras palavras fontes, são determinantes principais das 
diferenças entre os rendimentos das pessoas, onde o investimento é um sacrifício atual 
com vistas a ter ganhos maiores no futuro. Baixos salários então refletem investimentos 
inadequados por parte dos trabalhadores em educação e saúde (FERNANDES & 
NEVES, 2003). Contudo, vários autores afirmam que a principal variável existente 
nesta teoria é a escolaridade (NEVES & FERNANDES, 2002), principalmente a 
educação de cunho formal, sendo esta a fonte principal do capital humano 
(MEDEIROS, 1973). Almeida & Pereira (2003) fortalecem a afirmação anterior quando 
dizem que uma educação adicional elevará os rendimentos futuros, e, neste sentido, a 
aquisição de educação é da natureza de um investimento privado em rendimentos 
futuros. Havendo indicações que nas economias ocidentais modernas o grau de 
instrução correlaciona-se positivamente com os rendimentos adquiridos ao longo da 
carreira. A partir daí, pode-se dizer que o acúmulo de educação, principalmente a 
formal, não é absolutamente uma despesa, mas um investimento cujos frutos serão 
colhidos posteriormente, informação esta corroborada com o que dizem Samuelson e 
Nordhaus (1988, p.710): 

                 Informações recentes mostram que um indivíduo de 18 anos e do sexo 
masculino que venha a obter um diploma do ensino superior virá a 
ganhar (até os 65 anos de idade), aproximadamente, 2 milhões e meio 
de dólares (Para preços e níveis de rendimento de 1984). Os membros 
da mesma geração que terminem apenas o ensino secundário virão a 
ganhar 1,7 milhões de dólares. Os que não acabam o ensino secundário 
ganharão, em média, apenas 1,2 milhões de dólares. 

 De acordo com Cattani (1997), esta teoria apresenta-se sob duas 
perspectivas, a primeira através da lente empresarial e a segunda sob a percepção do 
trabalhador. Na primeira perspectiva, o capital humano é um fator de aumento sensível 
de produtividade, graças ao treinamento intensivo e o aumento gradual de escolaridade, 
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que na maioria das vezes significa um incremento significativo da capacidade 
intelectual e crítica dos trabalhadores, gerando ganhos e aumento de produtividade para 
o mercado. A segunda perspectiva nos mostra que o capital humano é uma estratégia de 
vida de não aleatória do trabalhador, sendo que o mesmo é produto de decisões 
pessoais, pode-se dizer, com o vocabulário incorporado da teoria econômica, que deriva 
de escolhas racionais, onde o investimento em treinamento e principalmente aumento da 
escolaridade, faz aquele refletir quais serão os seus ganhos, não só financeiros quanto 
motivacionais, a partir das decisões em investir ao longo da sua vida. 

Medeiros (1973) reforça essas afirmações quando afirma que a sociedade 
ganha em duas frentes, através da oportunidade de maiores ganhos para determinados 
indivíduos e através de uma redução da disparidade de ganhos em conseqüência de 
aumento de mão - de- obra com maior escolaridade.  

    No Brasil, conforme Cattani (1997), a Teoria do capital humano 
influenciou uma série de autores ligados ao movimento militar de 1964, influenciando 
algumas políticas públicas, onde a idéia é que através dessas políticas, principalmente 
educacionais, haveria um grande incremento no desenvolvimento econômico, 
acompanhando políticas desenvolvidas em uma série de países em desenvolvimento ao 
redor do mundo. Medeiros (1982, p.19) afirma que: 

 ... a partir de 1968, houve uma significativa expansão do número de 
matrículas nos níveis de ensino mais altos, em especial no superior. 
Tais alterações na política educacional partem da premissa que mais 
educação implica necessária e automaticamente, maiores ganhos. 
 

A teoria do capital humano, entretanto, ainda é muito criticada, apesar de 
alcançar nos últimos dez anos um grande prestígio, principalmente ao ser muito ligada 
ao modelo neoliberal atualmente existente no mundo. Há críticas muito pontuais a esta 
teoria, podendo ser destacado o que foi dito por Cattani (1997 p.38): 

 
A crítica à Teoria do Capital Humano no plano internacional 
desenvolveu-se já nos anos 70 (v. indicações de FRIGOTTO, 1995, 
p.45-28). Essas críticas apontam para insuficiências empíricas na 
fundamentação da Teoria e para a visão equivocada sobre o sistema 
escolar e sobre os limites do livre arbítrio na constituição do capital 
pessoal. 
 

As principais críticas à teoria são as seguintes: 
• Tratamento do homem como mero insumo econômico; 
• A variação de ganhos dentro de determinada população, influenciada 

por outros fatores como o background familiar e talentos naturais; 
• Dificuldade em mensurar o retorno do investimento em capital 

humano; 
• Utilização política da teoria por governantes de modo equivocado ou 

intencional, privilegiando políticas educacionais dúbias; 
• Privilégio às famílias mais abastadas e preparadas que podem dar o 

suporte econômico e social maiores para seus integrantes, o que 
implica em desigualdade na competição por melhores empregos e 
salários; 

• Crença equivocada de que somente a escolaridade e a formação 
profissional venham a determinar aumento da produtividade marginal 
do individuo, não levando em conta outros fatores coletivos e 
individuais. 
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Conforme dito anteriormente, a educação formal é o principal fator de 

capital humano. Então, a tendência é que quanto maior escolaridade do indivíduo, 
maiores serão os seus rendimentos no futuro. No Brasil, em particular, a educação tem 
sido um fator tradicionalmente associado às possibilidades que enfrentam brancos e 
negros no mercado de trabalho, determinando a inserção ocupacional e a possibilidade 
de mobilidade social (VALENZUELA, 1999). Onde se estima que cada ano de 
escolaridade adicional traz uma tendência a elevar o nível salarial médio de um 
trabalhador em 15%. Entretanto, percebe-se que as oportunidades de trabalho são 
maiores para os brancos, pois os mesmos, corroborando com a Teoria do Capital 
Humano têm uma maior educação formal do que os não-brancos. Neste ponto, percebe-
se um grande paradoxo, pois os não-brancos aumentaram significativamente sua 
participação na educação formal brasileira, destacando-se o aumento na educação básica 
e na média. A explicação para este fato não é meramente econômica ou meritocrática, 
pois Fraser, (1997,p.35) comenta o seguinte: 

A raça também estrutura a divisão do trabalho entre ocupações de baixo 
perfil, fundamentalmente manuais e menor valorização social e 
remuneração, onde se concentram as pessoas negras, e as ocupações 
com um alto perfil, fundamentalmente de escritórios e melhor 
remuneração, onde si situam preferencialmente os brancos. Essa 
divisão é um legado histórico do colonialismo e da escravidão, de onde 
se origina a categorização racial como forma de justificar novas 
apropriações e explorações. Como conseqüência, está vigente até os 
dias de hoje uma estrutura política econômica que gera modos de 
exploração, marginalização e pobreza especificamente racistas. 
 

A partir desta idéia, percebe-se que os não-brancos, independente de 
aumento ou não de escolaridade, ocupam cargos de menor remuneração, concentrando-
se em atividades econômicas onde os salários são mais baixos e também em regiões 
geográficas de menor nível de desenvolvimento econômico.  

Uma análise dos indicadores sociais que o IBGE publicou em 1999, permite 
aferir que a população branca ocupada tinha um rendimento médio de 5 salários 
mínimos, enquanto os negros e pardos alcançavam valores em torno de 2 salários 
mínimos; ou seja, menos da metade dos rendimentos médios dos brancos. Estas 
informações confirmam a existência e a manutenção de uma significativa desigualdade 
de renda entre brancos e não-brancos na sociedade brasileira.  

Além disso, temos que do total dos universitários, 97% são brancos, sobre 
2% de negros e 1% de descendentes de orientais. Sobre 22 milhões de brasileiros que 
vivem abaixo da linha da pobreza, 70% deles são (SILVA, 1996). 

As distorções sobre os fatos citados acima são objetos de estudos e 
preocupações por uma boa parcela da sociedade brasileira. Objetivando reduzir os graus 
de diversidade e/ou mudar as bases, basicamente sociais, que tentam justificar aqueles 
fatos, foram colocadas em prática algumas políticas de igualdade de oportunidades. Para 
este trabalho, serão utilizadas como embasamento das políticas de igualdade, as práticas 
de ação afirmativa. 

Mullen (1998,p.244) afirma que: 
 

A ação afirmativa pode definir-se como tentativas para efetuar 
progressos por uma igualdade de oportunidades substantiva, mais do 
que meramente formal, para aqueles grupos, tais como mulheres ou 
minorias raciais, que atualmente encontram-se pouco representados em 
importantes posições da sociedade, considerando de forma explícita as 
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características definidas (sexo ou raça), que foram a base da 
discriminação. 
 

Este tipo de política de igualdade de oportunidades surgiu nos Estados 
Unidos, a partir da década de 1960, não ficando estas políticas restritas a este país, mas 
em todo o planeta (MOEHLECKE, 2002). 

No Brasil, as políticas de ação afirmativa têm como característica uma 
perspectiva social, com medidas redistributivas ou assistenciais contra a pobreza, 
baseadas em concepções de igualdade, objetivando levar as minorias a minorias as 
chances de participar das dinâmicas de mudança na sociedade  (Munanga, 1996). 

A partir da década de 1970, destacando-se o período da redemocratização no 
país, houve um parcial reconhecimento por parte do poder público  da existência de um 
problema de discriminação racial, étnica, de gênero e de restrições em relação aos 
portadores de deficiência física no país.  Entretanto, efetivamente nada foi colocado em 
prática. 

As mudanças foram trazidas a partir da década de 1990, onde houve uma 
aceleração nas práticas de ação afirmativa no país. Foram criadas políticas com respeito 
aos seguintes pontos: 

¾�Políticas de reparação 
¾�Concessão de créditos 
¾�Concessão de bolsas de estudo 
¾�Política de cotas para ingresso em faculdades  

 
Moehlecke ( 2002) comenta o seguinte sobre estas mudanças: 

Dentre as justificativas que legitimam os projetos, encontramos 
referência à importância atribuída à educação, vista como um 
instrumento de ascensão social e de desenvolvimento do país; a 
exposição de dados estatísticos que mostram o insignificante acesso 
da população pobre e negra ao ensino superior brasileiro e a 
incompatibilidade dessa situação com a idéia de igualdade, justiça e 
democracia; o resgate de razões históricas, como a escravidão ou o 
massacre indígena, que contribuíram para a situação de desigualdade 
ou exclusão dos negros e índios e implicam uma dívida do Poder 
Público para com esses setores. 

Percebe-se a importância do aumento da escolaridade dos não-brancos, não 
só para o seu desenvolvimento e inserção social, mas também para o crescimento do 
país. 

               
As hipóteses, baseadas na discussão das teorias apresentadas, a serem 

testadas serão: 
Hipótese 1: A primeira hipótese é que, mesmo controlando as variáveis do capital 
humano, o salário médio dos brancos é significativamente maior do que os dos não-
brancos.  
Hipótese 2: A segunda hipótese é que o diferencial líquido de salário entre brancos e 
não-brancos sofreu uma redução a partir da década de 1990, com a aceleração de 
políticas de igualdade de oportunidades. 
Hipótese 3: Esta hipótese vai testar  se a taxa de retorno salarial da escolaridade é maior 
para brancos do que para não-brancos. 
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Hipótese 4: A última hipótese é que a diferença na taxa de retorno salarial da 
escolaridade entre brancos e não-brancos sofreu uma redução a partir da década de 
1990, com a aceleração de políticas de igualdade de oportunidades. 
3 – Metodologia 

3.1 - Dados 

                 Os dados utilizados para os testes das hipóteses provêem das Pesquisas 
Nacionais por Amostras de Domicílios (PNAD’s) dos anos de 1982,1988 e 1996, pois 
estas têm as variáveis necessárias para este estudo. Conforme metodologia específica do 
IBGE foram utilizados para as análises, todos os indivíduos com no mínimo 14 anos de 
idade, indivíduos estes que compõem a população Economicamente Ativa do Brasil. 
Nas análises deste trabalho, será utilizado como critério básico, a utilização de um 
coeficiente p no mínimo de 0,05 que trará uma consistência maior para os resultados 
estatísticos. A amostra, para cada PNAD, será reduzida para os indivíduos que estavam 
empregados, de modo formal ou informal, em organizações públicas ou privadas na 
semana de referência da pesquisa.  
 
3.2 - Modelo e variáveis 

Para testar as hipóteses previamente estruturadas, serão aplicados modelos 
estatísticos de regressão linear de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e seus 
derivados (ver, entre outros, MARTINS, 1990; MORETTIN, 1999; STEVENSON, 
1987).A variável dependente será o logaritmo neperiano do salário do entrevistado, 
função esta proposta por MINCER (1974). O modelo a ser utilizado terá a seguinte 
forma: 

LnSalário = �0����1 �(VFRODULGDGH�����2(Experiência) –��3 ( Experiência)² + �4(Sexo) + 
�5��(VFRODULGDGH�GR�3DL�����6 (Escolaridade da Mãe) + �7 (Posição Ocupacional do pai) 
���8 (Raça) + �9 �/Q�GDV�KRUDV�WUDEDOKDGDV�QD�VHPDQD�����10 ( Empregabilidade formal) 
�� � �11 (Posição Ocupacional do indivíduo) �� �12 (Posição de classes) + �13 
(Raça*Escolaridade)   r  

As Variáveis a serem utilizadas nestes modelos serão: 

Salário do indivíduo: aplica-se o modelo de função de salário proposto por 
MINCER (1974), que utiliza o logaritmo neperiano do salário nominal do entrevistado, 
sendo esta a variável dependente.  

Escolaridade do indivíduo: número de anos de escolaridade bem sucedidos 
alcançados pelo entrevistado; 

Experiência: é dada pelo número de anos durante os quais o entrevistado 
encontra-se no mercado de trabalho. Esta variável não está explícita nas PNAD’s. A 
criação desta é feita através da subtração entre a idade atual do entrevistado e a idade 
com que o mesmo começou a trabalhar.  

Experiência ao quadrado: esta variável é incluída devido ao efeito quadrático 
da experiência sobre o salário, pois a idade até certo ponto é um fator positivo para a 
empregabilidade, depois passa a exercer um efeito negativo sobre esta; 
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Sexo: variável indicadora (dummy), onde feminino = 1 e masculino = 0; 

Escolaridade do Pai: número de anos de escolaridade bem sucedida 
alcançados pelo pai do entrevistado; 

Escolaridade da Mãe: número de anos de escolaridade bem sucedida 
alcançados pela mãe do entrevistado; 

 Posição ocupacional do pai: ocupação formal do pai no momento em que o 
entrevistado ingressou no mercado de trabalho. Para esta variável foi aplicado o Índice 
Sócio-Econômico das ocupações desenvolvido por Pastore & Valle Silva (2000); 

Raça: aplicação dos grupos raciais do IBGE, onde os brancos serão 
representados pelos brancos e amarelos e os não-brancos pelos índios, pardos e negros; 

Logaritmo neperiano das horas trabalhadas na semana: Foi utilizado o 
logaritmo natural das horas trabalhadas efetivamente na semana de referência; 

Empregabilidade formal: Esta variável assume valor 0 para os não ocupados 
(incluindo os desempregados) ou informalmente ocupados e valor 1 para os 
formalmente ocupados.   

Posição ocupacional: ocupação formal do indivíduo no momento da 
pesquisa. Para esta variável foi aplicado o Índice Sócio-Econômico das ocupações 
desenvolvido por Pastore & Valle Silva (2000). 

Posição de classes: Corresponde a posição gerencial do indivíduo no 
momento da pesquisa, podendo o mesmo ser gerente/supervisor ou trabalhador 
operacional. Para esta variável foi aplicada a tipologia comparativa de posições de 
classes desenvolvida por Santos (2002); 

Interação Raça * Escolaridade: Variável criada para testar as hipóteses que 
tratam da possível diferença entre os efeitos da escolaridade sobre a raça. 

4 - Resultados 
                  Para a análise dos resultados foram construídas tabelas objetivando uma 
melhor visualização por parte do leitor dos modelos de regressão. Em cada tabela, há os 
resultados dos coeficientes não-padronizados das variáveis independentes, o intercepto, 
o R ao quadrado, o R ajustado e a quantidade de casos através do N. As tabelas foram 
feitas para cada ano das PNAD’s, que neste caso são os anos de 1982, 1988 e 1996. Os 
resultados baseiam-se na comparação entre os coeficientes não-padronizados das 
variáveis “raça” e “interação raça e escolaridade” para cada ano da PNAD. Não houve 
problemas em relação à multicolinearidade, normalidade e homocedasticidade. 
                 A hipótese 1 foi aceita. Mesmo quando se controlam as variáveis de capital 
humano, o salário médio dos brancos é significativamente maior do que o dos 
trabalhadores não brancos. 
                 A hipótese 2 é rejeitada. O diferencial líquido de salários entre brancos e não-
brancos não diminuiu a partir da década de 1990, com a aceleração de políticas de 
igualdade de oportunidades. 
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                 A terceira hipótese também é aceita, pois a taxa de retorno salarial da 
escolaridade é maior para brancos do que para não-brancos. 
                  A última hipótese é que a diferença na taxa de retorno salarial da 
escolaridade entre brancos e não-brancos sofreu uma redução a partir da década de 
1990, com a aceleração de políticas de igualdade de oportunidades. Esta hipótese foi 
aceita. 
 
    

Tabela 1 - Coeficientes de Regressão Não-Padronizados das variáveis independentes para os dois 
modelos da PNAD 1982 

 
Variáveis independentes Coeficientes 

Escolaridade 0,101 
Experiência 0,004606 
Experiência ao quadrado -0,0000114 
Sexo -0,619 
Escolaridade do pai 0,01749 
Escolaridade da mãe 0,01976 
Posição ocupacional do pai 0,001957 
Raça 0,149 
Ln das horas trabalhadas na semana 0,548 
Empregabilidade formal 0,389 
Posição ocupacional do indivíduo 0,01662 
Posição de classes do indivíduo 0,224 
Interação raça * escolaridade 0,01274 
Intercepto 7,240 
R ao quadrado 0,640 
R ajustado 0,640 
N 58662 

                                        
                                        Fonte: PNAD 1982. 
                                   Nota 1: Todos os coeficientes foram significativos a 0,01; 
                                   Nota 2: Variável dependente = Logaritmo neperiano do salário; 
 

 

 
 
 
 
 

Tabela 2 - Coeficientes de Regressão Não-Padronizados das variáveis independentes para os dois 
modelos da PNAD 1988 

 
 

Variáveis independentes Coeficientes 
Escolaridade 0,116 
Experiência 0,009361 
Experiência ao quadrado -0,0000725 
Sexo -0,649 
Escolaridade do pai 0,02329 
Escolaridade da mãe 0,02166 
Posição ocupacional do pai 0,001426 
Raça 0,151 
Ln das horas trabalhadas na semana 0,548 
Empregabilidade formal 0,498 
Posição ocupacional do indivíduo 0,05029 
Posição de classes do indivíduo 0,390 
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Interação raça * escolaridade 0,009162 
Intercepto 7,367 
R ao quadrado 0,574 
R ajustado 0,574 
N 38294 

                                          Fonte: PNAD 1988.  
                                     Nota 1: Todos os coeficientes foram significativos a 0,01; 
                                     Nota 2: Variável dependente = Logaritmo neperiano do salário; 
 

Tabela 3 - Coeficientes de Regressão Não-Padronizados das variáveis independentes para os dois 
modelos da PNAD 1996 

 
Variáveis independentes Coeficientes 

Escolaridade 0,108 
Experiência 0,01446 
Experiência ao quadrado  0,000149 
Sexo -0,504 
Escolaridade do pai 0,005168 
Escolaridade da mãe 0,005350 
Posição ocupacional do pai 0,0001073 
Raça 0,243 
Ln das horas trabalhadas na semana 0,354 
Empregabilidade formal 0,284 
Posição ocupacional do indivíduo 0,00002030* 
Posição de classes do indivíduo 0,570 
Interação raça * escolaridade 0,008993 
Intercepto 4,050 
R ao quadrado 0,529 
R ajustado 0,529 
N 49291 

                                       FONTE: PNAD 1996. 
                                  Nota 1: ** coeficientes nos quais  p < 0,05, todos os outros foram significativos a               

0,01; 
                                  Nota 2: Variável dependente = Logaritmo neperiano do salário;    
 
    5 - Conclusão 
                 Este estudo foi baseado na aplicação de importantes teorias no mercado de 
trabalho brasileiro com o objetivo de entender as desigualdades salariais existentes entre 
brancos e não-brancos, apesar da aceleração de políticas, a partir da década de 1990, 
que visavam diminuir o abismo salarial e social existente entre estas classes. 
                 As hipóteses do artigo foram construídas com base nas teorias do capital 
humano e na adoção no Brasil de políticas de igualdade de oportunidades. 
                 Foram utilizados modelos estatísticos de regressão linear de Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO) e seus derivados, onde para cada PNAD foi utilizado o 
modelo de equação proposto. Os resultados baseiam-se na comparação entre os 
coeficientes da variável posição de classes para cada ano da PNAD, que neste artigo 
foram as de 1982,1988 e 1996. A metodologia neste estudo teve um viés quantitativo. 
Richardson (1999) nos diz que o método quantitativo representa em princípio, a 
intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 
interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências. È 
freqüentemente aplicado nos estudos descritivos, naqueles que procuram descobrir e 
classificar a relação ente as variáveis, bem como nos que investigam a relação de 
casualidade entre fenômenos.  
                          A hipótese 1 foi aceita. Mesmo quando se controlam as variáveis de 
capital humano, o salário médio dos brancos é significativamente maior do que o dos 
trabalhadores não brancos. 
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                 A hipótese 2 é rejeitada. O diferencial líquido de salários entre brancos e não-
brancos não diminuiu a partir da década de 1990, com a aceleração de políticas de 
igualdade de oportunidades. 
                 A terceira hipótese também é aceita, pois a taxa de retorno salarial da 
escolaridade é maior para brancos do que para não-brancos. 
                  A última hipótese é que a diferença na taxa de retorno salarial da 
escolaridade entre brancos e não-brancos sofreu uma redução a partir da década de 
1990, com a aceleração de políticas de igualdade de oportunidades. Esta hipótese foi 
aceita. 

Conclui-se que apesar da aceleração do processo de adoção de políticas de 
igualdade de oportunidades e do aumento e do aumento da participação dos não brancos 
na escolaridade formal brasileira, os resultados estatísticos e empíricos indicam que este 
processo, incrementado a partir dos anos de 1990, não trouxe modificações substanciais 
importantes para aqueles trabalhadores. Não houve aumento significante de 
rendimentos, nem houve modificação da estrutura trabalhista no Brasil, pois aqueles que 
não são brancos continuam a ocupar cargos de menor remuneração, concentrando-se em 
atividades econômicas onde os salários são mais baixos e também em regiões 
geográficas de menor nível de desenvolvimento econômico.  
                  O aumento de escolaridade dos não-brancos não apresentou resultados 
significativos, pois esta taxa é maior para brancos do que para este conjunto de 
trabalhadores, ou seja, quanto maior a escolaridade para os brancos, maior será o seu 
retorno financeiro. Estes resultados satisfazem apenas em parte a teoria do capital 
humano, pois para esta, aquele retorno independe de raça, classe ou condição social, já 
que deve derivar de escolhas racionais do indivíduo ao longo dos anos.  
                  O grande achado do trabalho está na aceitação da hipótese quatro, que indica 
que houve  uma redução na diferença da taxa de retorno salarial da escolaridade entre os 
grupos, ou seja, para os não-brancos houve um discreto aumento da importância da 
educação para estes, apesar desta taxa, conforme a aceitação da hipótese 3, ser ainda 
maior para os brancos. Quando há a comparação do efeito da escolaridade na renda, há 
indicações que estas políticas de igualdade de oportunidades, principalmente aquelas 
baseadas no aumento da educação, podem estar no caminho certo para reduzir as 
desigualdades salariais existentes no Brasil. 
                  Este trabalho apesar de não ser conclusivo, já que seria necessário um 
acompanhamento longitudinal e novas pesquisas relacionadas ao tema, procura trazer 
uma contribuição para os estudos sobre o mundo do trabalho e subsídios aos 
profissionais de RH no entendimento da diferenciação da remuneração entre as 
categorias estudadas. 
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