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

Nordeste do Brasil entre trabalhadores operacionais e gerentes. São utilizadas para o 

embasamento teórico as teorias da abordagem flexível americana, a teoria radical da 

segmentação econômica e a teoria neomarxista de classes, cuja aplicação neste 

trabalho tem como objetivo esclarecer problemas relacionados aos recursos humanos 

nas organizações brasileiras. O estudo foi baseado em técnicas quantitativas, que têm a 

intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 

interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências.  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, 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, ao contrário do que 

prega a teoria pós-fordista americana, não houve benefícios financeiros para os 

trabalhadores operacionais do Nordeste brasileiro, apesar do processo de aceleração 

da flexibilização do trabalho no Brasil. 
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1-Introdução 
                O presente estudo tem como objetivo analisar o processo de flexibilização do 
trabalho e a sua influência na determinação de salários no nordeste do Brasil. Esta 
discussão terá como embasamento a teoria neomarxista de classes, a teoria radical da 
segmentação econômica e a teoria pós-fordista americana, sendo estas teorias 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 diferencial líquido de 
salários entre os gerentes e trabalhadores operacionais no nordeste brasileiro não vem 
reduzindo ao longo dos anos e que a diferença na taxa de retorno salarial da 
escolaridade entre gerentes e trabalhadores operacionais não sofreu uma redução a partir 
da década de 1990, mesmo com a aceleração da flexibilização do trabalho no Brasil.  
                 Este trabalho é dividido em cinco partes, além desta introdução. A segunda 
parte contém o referencial teórico e uma breve ambientação da economia nordestina, 
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 região Nordeste é uma das mais pobres do Brasil, tendo uma população 
de 47 milhões de habitantes (em torno de 27% da população do país) e participa com 
apenas 13,12% do PIB brasileiro. Nesta região, os desequilíbrios são enormes, já que 
apenas três estados, Bahia, Pernambuco e Ceará respondem por mais de 75% das 
riquezas regionais, agravado pelo fato que há uma distribuição de renda regional pior do 
que a média do país. A economia do Nordeste é predominantemente agrícola, 
destacando-se a agroindústria do açúcar e em menor proporção a indústria têxtil 
algodoeira (ARAUJO, 1997). A partir da década de 1960, houve a acomodação da 
estrutura econômica nordestina à brasileira através transferência de capitais produtivos 
para a região mediante a ação do Estado, iniciando a partir daí uma fase de vigoroso 
dinamismo, objetivando a implantação de novos projetos e modernização de processos 
industriais. O dinamismo que se instalou a partir de então repercutiu na economia 
nordestina ensejando transformações que levaram a expansão do produto regional com 
taxas de crescimento superiores às da economia brasileira como um todo, tais mudanças 
traduziram-se em ponderável participação do investimento na renda interna e, portanto, 
em notável capacidade de acumulação no período 1965-1979. Em segundo lugar, ao 
alterarem a estrutura produtiva, introduziram novos processos de trabalho que 
trouxeram, de um lado, redução da demanda de mão-de-obra em determinados 
subsetores da indústria como a têxtil; de outro, a expansão dessa mesma demanda, em 
decorrência dos investimentos em atividades industriais anteriormente inexistentes.Por 
último, essas transformações, ao modificarem a natureza da competição inter-regional, 
redefiniram os limites da interdependência regional ao conferirem novos papéis aos 
setores novos e àqueles modernizados, e introduziram mudanças na composição da 
oferta e da procura.Essa fase dinâmica da economia regional foi o reflexo de um 
período de três décadas de intenso crescimento da economia brasileira que se 
desacelerou, no início dos anos 80, com a interrupção quase abrupta das fontes de  
financiamento externas e a incapacidade do Estado de gerar fontes alternativas de 
poupança, mergulhado que estava numa crise financeira aguda (ARAUJO, 1997). Como 
ocorreu no resto do Brasil, houve a implantação tardia do fordismo e posteriormente do 
processo de flexibilização do trabalho, que trouxe, principalmente as mazelas deste 
processo, tais como: um alto grau de terceirização e aumento do desemprego, tendo este 
quadro agravado pelas, em geral, péssimas condições sociais e econômicas desta região 
(PAMPLONA, 2001). Deve-se destacar que estas mudanças foram causadas não apenas 
pelas políticas macroeconômicas, mas também nas mudanças tecnológicas, no processo 
de reestruturação produtiva e na incapacidade do Estado de gerar mecanismos 
incentivadores da formalização das relações de trabalho. 
                    Há uma opinião diversa e significativa de que o modo fordista de gestão e 
produção entrou em decadência a partir do início dos anos de 1970, levando ao 
surgimento de um novo modelo, para muitos, bastante diferente, que vem a ser chamado 
de pós-fordismo ou processo de flexibilização do trabalho. Este modelo tem como 
características principais a utilização em massa da informática, o trabalho em equipe, a 
diversificação da produção e a assunção de um novo trabalhador que tem por obrigação 
ser polivalente e multifuncional, com uma ampla visão da produção. Este empregado 
precisa estar preparado não só para operacionalizar a máquina, mas também para mantê-
la, consertá-la e mudá-la de acordo com as necessidades da produção (HARVEY, 
1992). 
                 A abordagem pós-fordista americana, também chamado de especialização 
flexível, é um conceito consagrado por vários autores, que dão suporte ao suposto 
paradigma emergente do pós-fordismo. Este modelo veio com a derrocada do fordismo, 
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pois se diferencia das técnicas de produção dos produtos massificados. O modelo da 
especialização flexível tem características que interagem e se complementam, 
destacando-se o uso da microinformática, os novos padrões de demanda e novo modo 
de relacionamento entre operários e patrões (BARROS, 2001). Tal qual o fordismo, este 
paradigma não só influenciou a produção, mas a sociedade em geral, como argumenta 
Bonanno (1999 p.32): 

Novos padrões de diferenciação sociocultural e também a 
homogeneização sociocultural são estimulados pelo pós-fordismo 
global rompendo com a estrutura de acumulação do pós-guerra e com 
os novos padrões distintos de estruturas e processos socioculturais... 
gera uma crise de representação cultural, destrói as teorias e as 
políticas da modernização, apresenta diversos desafios para a ciência, 
para a tecnologia e para outras práticas culturais, alem de gerar novas 
teorias culturais sobre o fim da história e da modernidade, dos 
significados sem referências, de novos modos de representação  e de 
política cultural.  
 

Pode-se destacar como uma das supostas contribuições dessa abordagem o 
processo, não totalmente aceito, da quebra da hierarquia reinante e da intensidade do 
controle, não só no ambiente externo, apesar do processo intensivo de terceirização, 
mas, sobretudo, no interior das organizações (PIORE & SABEL, 1984). Espera-se que a 
diferenciação de classes entre os gerentes e os trabalhadores operacionais percam 
importância com este processo, através do advento de novas relações de trabalho, uma 
vez que o trabalho parece ser mais envolvente, participativo e com maiores autonomia e 
liberdade. Para este modelo, seus operários precisam ser polivalentes, extremamente 
qualificados e multifuncionais. O trabalhador começa a ter novas atribuições e 
responsabilidades, já que novos desafios são oferecidos aos mesmos, pois a empresa 
concede maior satisfação pessoal, mais participação, entretanto, de maneira subjetiva, 
exige diminuição de custos, mais rentabilidade e maior compromisso com a 
organização.  

Não se pode furtar a idéia de que além de pensar que o fordismo foi algo a 
mais que um modelo de gestão, tem-se que o mesmo foi para a época um movimento de 
controle societário, onde este não poderia ser instalado na época sem a ajuda do Estado 
e dos fundamentos da economia Keynesiana. Weakliem (1990), ao comentar os 
postulados de Keynes, afirma que quanto maiores os benefícios, incluindo salários e 
vantagens, maiores são as chances das organizações em atrair melhores trabalhadores, 
argumento este corroborado por England (1995) quando a mesma diz que a 
produtividade dos trabalhadores depende basicamente da quantidade de vantagens 
percebidas por estes. Havendo a exclusão das preferências individuais e fatores não 
econômicos, onde o poder de cada grupo “antagônico”, neste caso os trabalhadores e 
gerentes, utiliza os benefícios e a demanda por trabalho como moeda de troca, onde o 
papel do controle e da autoridade assume importância reduzida. Este controle foi 
desenvolvido, modificado e incrementado ao longo dos anos a partir da década de 1940. 
Onde nos níveis hierárquicos mais baixos há uma grande resistência a fazer concessões 
aos empregados, enquanto isto há uma negociação entre a gerência e os níveis 
hierárquicos mais altos, como cita Burawoy (1985 apud WEAKLIEM, 1990). 
Entretanto, a partir dos anos de 1970 houve uma estagnação dos benefícios e salários 
nos níveis mais altos e um decréscimo nos baixos. Para a teoria radical da segmentação 
econômica, os trabalhadores preocuparam-se demais com benefícios efêmeros e 
esqueceram do futuro (WEAKLIEN, 1990). Esta teoria discorda do caráter positivo dos 
defensores da especialização flexível, quando os mesmos alardeiam a diminuição do 
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controle e a igualdade de benefícios, inclusive salariais, entre os diversos níveis 
hierárquicos das organizações. 

A teoria neomarxista de classes compreende a expansão da tipologia 
marxista de classes, acrescentando a esta a formação de localizações privilegiadas de 
apropriação vinculadas à posse de ativos de qualificação e ao exercício de poder 
estratégico ou de autoridade na organização da produção, já que a abordagem marxista 
não consegue explicar sozinha as complexas relações existentes no interior das 
organizações capitalistas (SANTOS, 2002). Na tipologia neomarxista foram 
acrescentados os gerentes ou supervisores, que apesar de não possuírem a propriedade 
dos meios de produção, são mediadores de vital importância entre a alta gerência e o 
nível operacional, possuindo efetivamente o controle e a dominação sobre os ativos 
organizacionais. Este fato constitui a base para uma estrutura muito particular de 
relações, visando o controle e a exploração dentro das relações sociais de produção. 
Também é importante ressaltar o papel dos empregados de nível operacional que não 
tem nenhum poder decisório e são explorados por aqueles que detém os ativos 
organizacionais e financeiros. Esta teoria vem testar e dirimir conflitos entre as teorias 
da especialização flexível e da teoria radical da segmentação econômica a partir de uma 
função de remuneração apresentada por Wright e Perrone (1977, p.37) que estabelece o 
seguinte: 

 
                       Se a posição de classe é uma importante variável mediadora da 

relação entre o Background social, incluindo educação adquirida, e a 
renda, então dever-se-ia esperar que a posição de classe afetasse as 
formas pelas quais as características de background afetariam a 
renda, ou seja, nós hipotetizamos não apenas que a posição de classe 
tem um impacto independente sobre a renda de uma determinada 
posição ocupacional, mas também que afeta a magnitude na qual as 
características de background podem elas mesmas traduzirem-se na 
renda do individuo. Em particular, a expectativa é de que a posição 
de classe terá uma forte influência na magnitude do efeito da 
educação sobre a renda. 

         
A chegada do fordismo no Brasil foi de forma equivocada. A sua 

implantação deu-se basicamente no período do governo militar. O fordismo aqui 
implementado foi baseado na política e na sociedade americanas, deixando de lado as 
particularidades existentes no nosso país. Segundo Pamplona (2001), este processo foi 
caracterizado como restrito e autoritário. Restrito porque a produção e o consumo foram 
restritos geograficamente e setorialmente, principalmente na região sudeste. Autoritário 
devido a um arrocho salarial intenso, enfraquecimento dos sindicatos e forte 
intensificação do trabalho. Este tipo de fordismo, conhecido como periférico ou 
incompleto, impossibilita as características básicas do modelo que são a criação de um 
mercado de consumo em massa e o compromisso fordista, tendo ainda como 
características espúrias os baixos níveis de qualificação e escolaridade da força de 
trabalho, altos índices de rotatividade e baixos salários (LARANGEIRA, 1997). Estes 
fatores ainda aliaram-se a uma política que utilizou instrumentos de controle societários 
e limitação de direitos individuais. 

A chegada dos anos de 1990 trouxe para a economia brasileira um alento e 
um maior nível de esperança, depois do país ter passado a década de 1980 com 
problemas sérios na sua economia, com estagnação do PIB e grandes taxas de 
desemprego aberto, tendo o nível de emprego regredido para os padrões de 1973 
(ALVES, 2000). A partir de políticas desenvolvidas pelos governos da década de 1990, 
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houve, segundo Alves (2000), um salto qualitativo na reestruturação produtiva do país 
em seus principais pólos produtivos, regiões sudeste e sul, obrigando as empresas a se 
modernizarem e utilizarem-se de novos métodos de gestão, produção e flexibilização do 
trabalho. Pode-se dizer que a partir desta nova configuração, destacando-se a 
implantação maciça das idéias neoliberais, houve uma nova dinâmica de reestruturação 
produtiva. O Brasil, com um grande atraso, inseriu-se na realidade pós-fordista mundial. 
Pamplona (2001, p.193) comenta o seguinte: 

 
Assim nos anos 90, técnicas de produção flexível, poupadoras de 
mão-de-obra, foram estimuladas em diferentes tipos de empresas 
nacionais e multinacionais instaladas no Brasil. Siglas como JIT – 
Just in Time, CQT – Controle de Qualidade Total, TPM – 
Manutenção Preventiva Total, ISSO 9000, são cada vez mais comuns 
no meio empresarial brasileiro. 
 

È necessário colocar que esta dinâmica teve a implantação muito parecida 
com o contexto de implantação do fordismo no país. O modelo chegou tardiamente, 
inacabado e, acompanhado de problemas econômicos, trouxe, num primeiro momento, 
principalmente as mazelas que acompanham àquela orientação. Pamplona (2001, p.195) 
nos diz que: 

 
Os efeitos da crescente concorrência externa induzem a indústria 
brasileira a um processo de reestruturação produtiva: redução de 
custos, terceirização, flexibilização da força de trabalho, novos 
métodos de gestão, mais intensa utilização de máquinas e insumos 
importados (agora mais baratos). Esta reestruturação produtiva fez 
declinar a elasticidade-produto do emprego industrial. O produto 
industrial cresce, mas o emprego diminui. Adiciona-se a isto o quadro 
macroeconômico predominante na década de 90, caracterizado por 
sobrevalorização cambial, taxas de juros internas extremamente 
elevadas, deteriorização das finanças públicas, baixo crescimento... 
 

Conforme Singer (1998), o resultado conjunto dessas mudanças estruturais 
pelas quais o Brasil passou tem sido a elevação do desemprego e do subemprego, que é 
a pior das conseqüências da dinâmica pós-fordista, em todas as suas formas e o 
agravamento da exclusão social, principalmente nas regiões mais pobres do país, 
destacando-se de forma negativa a Nordeste e a Norte, que foram alijadas do processo e 
principalmente dos benefícios que a reestruturação produtiva poderia oferecer a sua 
combalida economia e aos seus trabalhadores. 

As hipóteses, baseadas na discussão das teorias apresentadas, a serem 
testadas serão: 
Hipótese 1: Baseado na teoria neomarxista de classes, testar-se-á a hipótese de que, 
mesmo controlando as variáveis de capital humano, o salário médio dos gerentes é 
significativamente maior do que o dos trabalhadores operacionais na região Nordeste. 
Hipótese 2: Baseado na abordagem pós-fordista da especialização flexível, testar-se-á a 
hipótese de que o diferencial líquido de salário entre gerentes e trabalhadores 
nordestinos sofreu uma redução a partir da década de 1990, com a aceleração da 
flexibilização do trabalho no Brasil. 
Hipótese 3: Baseado na teoria radical da segmentação econômica, testar-se-á a hipótese 
de que o diferencial líquido de salário entre gerentes e trabalhadores nordestinos não  
sofreu uma redução a partir da década de 1990, com a aceleração da flexibilização do 
trabalho no Brasil. 
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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 menor que 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) +  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; 

Sexo: variável indicadora (dummy), onde feminino = 1 e masculino = 0; 
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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); 

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 da 
variável posição de classes para cada ano da PNAD. Não houve problemas em relação à 
multicolinearidade, normalidade e homocedasticidade. 
                 A hipótese 1 baseia-se na teoria neomarxista de classes e a mesma foi aceita. 
Mesmo quando se controlam as variáveis de capital humano, o salário médio dos 
gerentes/supervisores é significativamente maior do que o dos trabalhadores 
operacionais. 
                 A hipótese 2 é rejeitada. O diferencial líquido de salários não diminuiu a 
partir da década de 1990, como pregado pela teoria pós-fordista da especialização 
flexível. 
                 A terceira hipótese baseada na teoria radical da segmentação econômica é 
aceita. O diferencial líquido de salários aumentou a partir da década de 1990, apesar da 
aceleração da flexibilização do trabalho no Brasil. 
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Tabela 1 - Coeficientes de Regressão Não-Padronizados das variáveis independentes para os dois 
modelos da PNAD 1982 

 
Variáveis independentes Nordeste 

Escolaridade 0,09903 
Experiência 0,002616 
Experiência ao quadrado - 0,000001613* 
Sexo - 0,802 
Escolaridade do pai 0,02077 
Escolaridade da mãe 0,02371 
Posição ocupacional do pai 0,003967 
Raça 0,04814 
Ln das horas trabalhadas na semana 0,622 
Empregabilidade formal 0,355 
Posição ocupacional do indivíduo 0,01978 
Posição de classes do indivíduo 0,175 
Intercepto 6,888 
R ao quadrado 0,643 
R ajustado 0,642 
N 12345 

                                        
                                        Fonte: PNAD 1982. 
                                   Nota 1: ** coeficientes nos quais  p < 0,05, todos os outros 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 Nordeste 
Escolaridade 0,122 
Experiência 0,008208 
Experiência ao quadrado - 0,006414* 
Sexo - 0,795 
Escolaridade do pai 0,03293 
Escolaridade da mãe 0,02846 
Posição ocupacional do pai 0,0001615 
Raça 0,05589 
Ln das horas trabalhadas na semana 0,0614 
Empregabilidade formal 0,481 
Posição ocupacional do indivíduo 0,06553 
Posição de classes do indivíduo 0,382 
Intercepto 6,949 
R ao quadrado 0,567 
R ajustado 0,566 
N 9752 

                                     Fonte: PNAD 1988.  
                                    Nota 1: ** coeficientes nos quais  p < 0,05, todos os outros 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 Nordeste 

Escolaridade 0,113 
Experiência 0,01421 
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Experiência ao quadrado - 0,000151 
Sexo - 0,573 
Escolaridade do pai 0,008673 
Escolaridade da mãe 0,007562 
Posição ocupacional do pai 0,0001586 
Raça 0,141 
Ln das horas trabalhadas na semana 0,416 
Empregabilidade formal 0,275 
Posição ocupacional do indivíduo 0,00006917* 
Posição de classes do indivíduo 0,643 
Intercepto 3,754 
R ao quadrado 0,544 
R ajustado 0,544 
N 12633 

                                       FONTE: PNAD 1982. 
                                  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 na região 
Nordeste com o objetivo de entender os resultados e conseqüências da implantação do 
fordismo e do processo de flexibilização nesta região, principalmente para os 
trabalhadores operacionais e os gerentes. Uma das conseqüências mais importantes do 
modelo de reestruturação produtiva que ocorreu no Brasil, principalmente a partir da 
década de 1990, é relacionado à desigualdade salarial que existia no país e o seu 
aprofundamento, confirmado pelas análises da amostra deste trabalho, a partir da 
aplicação das ferramentas do modelo no Brasil. 
                 As hipóteses do artigo foram construídas com base nas teorias da abordagem 
flexível americana, a teoria radical da segmentação econômica e a teoria neomarxista de 
classes e foram testadas com o objetivo de se ter um entendimento sobre o que ocorreu 
com os salários no Nordeste do Brasil, destacando-se a diferenciação salarial entre 
trabalhadores operacionais e gerentes. 
                 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, baseada na teoria neomarxista de classes, foi confirmada, ou 
seja, percebe-se que o salário médio dos gerentes é maior do que o dos trabalhadores 
operacionais no Nordeste.  
                 A hipótese 2, baseada na abordagem da especialização flexível, foi rejeitada. 
Não houve uma diminuição do diferencial líquido entre trabalhadores e gerentes na 
região Nordeste, ao contrário do que prega esta teoria, que prever esta redução ao longo 
da implantação do modelo em seu todo. 
                 A terceira hipótese, baseada na teoria radical da segmentação econômica, foi 
aceita. O diferencial líquido de salários entre gerentes e trabalhadores nordestinos vem 
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aumentando ao longo dos anos, mesmo com a implantação em massa do modelo de 
reestruturação produtiva. 
                 As evidências empíricas e os testes estatísticos mostram que, ao contrário do 
que prega a teoria da especialização flexível, não houve benefícios relacionados 
principalmente aos salários para os trabalhadores operacionais no Nordeste do Brasil, 
apesar da inegável aceleração do processo flexibilização do trabalho no país. A tão 
propagada diminuição do controle e igualdade salarial entre as classes aqui descritas não 
foi efetivada, o que realmente aconteceu foi o aumento ao longo dos anos do diferencial 
líquido de salários e um aumento dos salários, ao longo do tempo, dos gerentes em 
detrimento dos trabalhadores operacionais. 
                 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 no Nordeste brasileiro.  
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