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Apresentação
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A economia brasileira é uma das mais importantes economias do 
mundo. Seu Produto Interno Bruto está entre os dez maiores e, em 
termos de América Latina, alcança o primeiro lugar. O país con-

ta com uma população de 210 milhões distribuídos em uma área maior 
do que a dos Estados Unidos sem o Alasca. Esse protagonismo continen-
tal não esconde, no entanto, alguns problemas essenciais, como a grande 
concentração da renda e a proliferação da pobreza. São 12 milhões de bra-
sileiros vivendo nas chamadas favelas, espécie de arranjos habitacionais 
construídos irregularmente sem acesso a maioria dos serviços urbanos e 
de infraestrutura. As favelas fazem parte do cenário de todas as grandes 
cidades brasileiras e espelham uma realidade de pobreza que assola uma 
parte significativa da população, não apenas nas favelas, mas também no 
campo e nas pequenas cidades, e que constitui um dos principais proble-
mas a ser enfrentado por essa grande nação.

A pobreza no Brasil é resultado de uma ainda intensa e persistente desi-
gualdade. A tal desigualdade associa-se a um conjunto de fatores, que tem 
raízes últimas em seu passado escravista. O Brasil foi o país que recebeu o 
maior contingente de escravizados vindos da África. Cerca de 45 a 50 por 
cento do total de africanos deportados para as Américas entre os séculos 
XVI e XIX, algo estimado em torno de cinco milhões de indivíduos, dire-
cionou-se ao Brasil. Além disso, foi o último país do continente a abolir a 
escravidão, em 1888. Essa sequela parece ainda produzir malefícios: o país 
está entre os mais desiguais do mundo1. 

Atualmente, um dos principais alimentadores desse processo de repro-
dução da desigualdade está inscrito nas condições de funcionamento do 

1 The Inequality Crisis: Latin America and the Caribbean at the Crossroads. Inter-American 
Development Bank, 2020.
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mercado de trabalho brasileiro. Trata-se de um mercado de trabalho mui-
to heterogêneo e que apresenta algumas particularidades remarcáveis. 
Em primeiro lugar, observamos uma forte presença da informalidade. 
O país conta com quase 40 milhões de trabalhadores informais em um 
universo de 92 milhões de trabalhadores ocupados. Outro aspecto proble-
mático é o grande percentual de desempregados, que alcançava a ordem 
de 12% ainda antes da pandemia do coronavírus, que atingiu fortemente 
economias do mundo todo. Altos índices de informalidade e desempre-
go repercutem necessariamente nos salários. A presença de um enorme 
contingente de trabalhadores à disposição pressiona a oferta da força de 
trabalho, funcionando como fator de rebaixamento do salário. 

É fato, portanto, que esse mercado de trabalho extremamente hetero-
gêneo apresenta, de um lado, a informalidade, o subemprego, o emprego 
sazonal e a desproteção do trabalho para milhões de pessoas. Mas tam-
bém, de outro lado, há segmentos modernos e de alta produtividade e que 
respondem por alguns dos principais motores de produção e exportação 
existentes no país. É o caso dos empreendimentos ligados ao agronegó-
cio, à agroindústria, à produção de commodities como carne, soja, açúcar, 
minério, entre outros. Também chamam a atenção os ramos industriais, 
a construção civil e o setor financeiro. A maioria dos estudos sobre a pro-
dução e o mercado de trabalho brasileiro não têm dado maior atenção 
aos segmentos mais modernos e, desse modo, potencialmente mais dinâ-
micos e, que tem grande potencial de desenvolvimento e de geração de 
empregos de melhor qualidade.

O governo brasileiro publica anualmente a Relação Anual de Informações 
Sociais – RAIS, que disponibiliza os dados sobre os trabalhadores empre-
gados de todas as empresas do país. Trata-se do principal banco de infor-
mações sobre os diversos segmentos da produção de bens e serviços e que 
traça um perfil detalhado e atualizado dos empregados do setor formal.  
Em face de sua importância e da qualidade do material disponibilizado 
pela RAIS, o BID apresenta um panorama com as maiores empresas brasi-
leiras, aquelas com mais de mil funcionários. Trata-se de um conjunto de 
2.224 estabelecimentos, os maiores e mais importantes do país. Nele, po-
derão ser observadas as condições de trabalho, as características dos tra-
balhadores imersos nesse que pode ser considerado como a porção mais 
nobre da economia brasileira em termos de geração de bons empregos. 

Com esse panorama, o BID contribui para o melhor entendimento da rea-
lidade do mercado de trabalho brasileiro, notadamente no que a econo-
mia brasileira tem de mais dinâmico e, potencialmente, mais apto a for-
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necer ao país o caminho e os instrumentos necessários para a geração 
de emprego de melhor qualidade – empregos protegidos pela legislação e 
garantidores de uma série de direitos ligados à aposentadoria e à prote-
ção social em geral, na perspectiva de que a saída para a redução da in-
formalidade, do subemprego e da pobreza passa, em grande medida, pela 
melhoria da qualidade do emprego. 

Conhecer a situação atual dos segmentos mais protegidos, destacando sua 
composição, bem como as caraterísticas principais do conjunto dos tra-
balhadores, é importante para melhor compreender a realidade presente 
e propor soluções e alternativas que proporcionem a melhoria futura das 
condições de vida e de trabalho para os brasileiros. Trata, obviamente, de 
um esforço inicial, que deverá suscitar a novos estudos bem como a busca 
de alternativas que possibilitem, ainda, a melhoria das condições de vida 
e de trabalho em geral. Esse é o intuito último do presente relatório. 

Boa leitura.
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Visão Geral
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Introdução

A diversidade racial e cultural da população brasileira é uma de suas 
características mais marcantes. De acordo com os dados da Pesqui-
sa Nacional de Amostras por Domicílios (PNAD) Contínua2, o Bra-

sil possuía, em 2019, 89,4 milhões de pessoas que se consideram brancas 
(43%), 98,1 milhões que se consideram pardas (47%) e 19,8 milhões que se 
declaram pretas (9,5%). Pretos e pardos, em conjunto, compõem a popula-
ção afrodescendente ou negra do país, que é maioria (57%). Essa maioria, 
contudo, não se distribui igualitariamente nos espaços de relevância e de 
tomada de decisão na vida social e econômica do país. A população negra 
encontra-se sistematicamente em minoria entre os grupos de maior ren-
da e nas posições de prestígio das empresas privadas e na esfera pública.

Neste estudo, fazemos um levantamento detalhado de como essas desi-
gualdades se manifestam no mercado de trabalho das grandes empresas 
privadas, lançando luz sobre os fatores que se relacionam com essas desi-
gualdades, tais como escolaridade e setor econômico, e abordando as in-
terseccionalidades que fazem com que as mulheres negras sejam o grupo 
mais desfavorecido de trabalhadores, mesmo no mercado formal.

 

2 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais, 2019.
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Contexto:
Quem é a força de trabalho do brasil?

As empresas privadas têm um papel de grande relevância na promo-
ção de maior igualdade entre os seus colaboradores. Muitas delas 
não têm se furtado a desempenhar esse papel e, de fato, é crescente 

o número de grandes empresas que se preocupam em estabelecer políti-
cas de inclusão racial e de gênero no cenário nacional. Dentro deste grupo 
estão as empresas que fazem parte da Coalizão Empresarial pela Equidade 
Racial e de Gênero3, iniciativa apoiada pelo BID e que conta com mais de 
60 empresas, nacionais e multinacionais, determinadas a promover uma 
agenda de inclusão no mercado de trabalho. Por outro lado, é importante 
compreender também o contexto em que as desigualdades que temos ob-
servado ocorrem, pois há fatores estruturais que atingem a população de 
maneira mais ampla e que limitam o quanto as empresas podem alcançar 
de inclusão, sendo necessário também que o Estado estabeleça políticas 
públicas que tragam mudanças a esse cenário. 

Segundo estimativa da PNAD Contínua, em 2019, o Brasil possuía 107,1 mi-
lhões de pessoas na força de trabalho (em idade de trabalhar e disponíveis 
para o trabalho). Dentro deste grupo, os homens eram maioria, com 59 mi-
lhões, enquanto as mulheres representavam 48 milhões. O número menor 
de mulheres na força de trabalho é um fator de desigualdade de gênero já 
conhecido e que se repete na maioria dos países. Em relação à dimensão 
racial, a maioria das pessoas na força de trabalho era preta ou parda, 59 
milhões (55%), seguido das que se declaravam brancas, 47 milhões (43%).

Do total da força de trabalho disponível, 94,6 milhões de pessoas estavam 
ocupadas, dentre as quais 53 milhões eram homens (56%) e 41 milhões, 
mulheres (44%). Os que tinham trabalhos formais (seja no setor público 
ou privado) eram 55 milhões de pessoas, população composta por 43% de 

3 www.equidade.org.br
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mulheres e 57% de homens, sendo 51% de pessoas brancas e 49% de pes-
soas pretas e pardas. Ainda neste universo, 37% estavam em empregos da 
iniciativa privada com carteira assinada: cerca de 35 milhões de pessoas.

Apesar da força de trabalho no país ser majoritariamente de pessoas pre-
tas e pardas, esse grupo tinha maior taxa de desocupação, 14% em 2019, 
contra 9% da população branca, e ainda menor taxa de formalização (53%, 
contra 65% na população branca). Veremos, contudo, ao longo desse estu-
do, que a proporção de pessoas negras nas empresas varia significativa-
mente, dependendo do perfil dessas empresas, setor econômico e nas di-
ferentes posições hierárquicas. No caso das grandes empresas brasileiras, 
que são o alvo desse estudo, os pretos e pardos compõem maioria: são 53% 
de todos os cadastros analisados. Mesmo tendo maioria, as posições que 
ocupam nessas empresas, contudo, é bastante desigual.

O contexto geográfico é também relevante ao analisarmos os dados de 
emprego do Brasil. O estado de São Paulo concentra, sozinho, 24% de toda 
a força de trabalho do país, o que é maior do que toda a região Nordeste, 
que possui 23,4%. Sendo a população do estado de São Paulo e dos esta-
dos da região Sul de maioria branca, e tendo esses estados, combinados, 
uma concentração de 39% da força de trabalho nacional, as estatísticas 
de emprego desagregadas por raça/cor sofrem de um viés que, em alguns 
casos, podem favorecer a população branca. Para reduzir as distorções 
causadas por esse viés, as estatísticas, sempre que considerado relevan-
te, serão apresentadas tanto a nível nacional completo quanto com um 
recorte que exclui São Paulo e região Sul do total, permitindo comparar o 
impacto desses estados na estatística geral.
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Universo de estudo

O estudo aqui apresentado lança foco sobre o contexto racial e de gê-
nero das maiores empresas do Brasil. Para tal, foram analisados os 
vínculos empregatícios de empresas privadas e de sociedade mista 

com mais de mil funcionários ativos no território brasileiro no ano de 
2019. Os dados são provenientes dos microdados da Relação Anual de In-
formações Sociais (RAIS) do mesmo ano. No total, 2.224 estabelecimen-
tos corresponderam ao recorte de estudo. Foram considerados tanto os 
vínculos por meio de CLT, como também os de aprendizes e temporários. 
Devido às diferenças nos perfis de trabalho dessas três categorias de con-
trato, os resultados serão apresentados fazendo-se distinção entre elas 
sempre que necessário. A soma desses vínculos corresponde a 4,8 milhões 
de trabalhadores.
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Perfil das empresas

Em 2019, entre as empresas privadas e de sociedade mista4, eram 2.224 
os estabelecimentos que possuíam mais de mil empregados. Todos 
eles estão incluídos neste estudo. Utilizamos como unidade de es-

tudo o “estabelecimento”, que corresponde a uma unidade empresarial 
com endereço definido. Uma mesma empresa pode possuir mais de um 
estabelecimento, porém, a base de dados pública não permite identificar 
todos os estabelecimentos que pertencem a uma mesma empresa. As-
sim, algumas empresas que tenham mais de mil funcionários, mas cujos 
funcionários estejam dispersos em diversos estabelecimentos podem ter 
sido excluídas do estudo. Utilizaremos o termo “empresa” daqui em diante 
de maneira sinônima a “estabelecimento”, mas todos os dados estão agru-
pados ao nível de estabelecimento.

As empresas estão distribuídas em todos os setores econômicos (Figura 1). 
O maior setor é o que inclui serviços técnicos, administrativos, imobiliá-
rios, financeiros e de limpeza, que agrupa 517 estabelecimentos (23%) e con-
templa um variado número de empresas que trabalham no ramo de ter-
ceirização de serviços. Em seguida, vêm o setor de serviços da saúde, com 
295 estabelecimentos (13%) e a indústria de alimentos e bebidas, com 284 
estabelecimentos (13%).

Com relação à distribuição no território, 58% estão localizados no Sudeste, 
sendo 39% apenas no estado de São Paulo. Isso demonstra o grande papel 
dessa região na economia do país e o peso que tem na geração de emprego 
e renda. O Nordeste é a segunda região em número de estabelecimentos, 
com 16%, seguido pela região Sul, que tem 15% (Figura 2).

4 O estudo exclui empresas públicas, autarquias e fundações, segundo a declaração de 
natureza jurídica dos estabelecimentos
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Com. e administração de imóveis, valores 
imobiliários, serv. técnico

Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários

Indústria de produtos alimentícios, 
bebidas e álcool etílico

Transportes e comunicações

Serv. de alojamento, alimentação, 
reparação, manutenção, redação

Construção civil

Indústria do material de transporte

Ind. química de produtos farmacêuticos, 
veterinários, perfumaria

Instituições de crédito, 
seguros e capitalização

Ensino

Serviços industriais 
de utilidade pública

Indústria mecânica

Agricultura, silvicultura, criação de 
animais, extrativismo vegetal

Extrativa mineral

Indústria de calçados

Indústria metalúrgica

Comércio varejista

Indústria têxtil do vestuário 
e artefatos de tecidos

Indústria do material elétrico 
e de comunicações

Comércio atacadista

Ind. da borracha, fumo, couros, 
peles, similares, ind. diversas

Indústria do papel, papelão, 
editorial e gráfica

Indústria de produtos minerais 
não metálicos

Indústria da madeira e do mobiliário

517

295

284

182

180

93

79

78

62

58

55

40

39

37

37

34

32

31

25

20

16

16

8

6

Figura 1. Distribuição dos estabelecimentos analisados nos setores econômicos
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Figura 2. Distribuição dos estabelecimentos por região e UF 

SUDESTE

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

NORDESTE

Bahia

Ceará

Pernambuco

Alagoas

Paraíba

Maranhão

Rio Grande do Norte

Sergipe

Piauí

SUL

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

CENTRO-OESTE

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

NORTE

Pará

Amazonas

Rondônia

Tocantins

Acre

Amapá

58,00%

38,94%

9,17%

8,59%

1,30%

15,92%

4,32%

3,60%

3,37%

0,99%

0,99%

0,90%

0,67%

0,58%

0,49%

15,29%

6,21%

5,17%

4,00%

7,10%

2,92%

2,34%

1,26%

0,58%

3,69%

2,11%

0,94%

0,22%

0,18%

0,13%

0,09%
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As Desigualdades 
do Mercado de 

Trabalho 
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Sabemos, a partir de muitos relatos públicos e, muitas vezes, por ob-
servação própria, que certos grupos populacionais estão menos re-
presentados em posições de maior prestígio das empresas. Como 

vimos no capítulo introdutório, apesar de serem maioria na força de tra-
balho do país, pessoas negras são minoria entre trabalhadores com car-
teira assinada no setor privado (41%). Dessa maneira, o próprio proces-
so de inserção no setor formal já apresenta desigualdades persistentes, 
que refletem os vieses estruturais e discriminação no processo seletivo 
das empresas. O homem branco costuma ser (consciente ou inconscien-
temente) favorecido nesses processos. Além disso, mesmo considerando 
aquelas que já estão dentro das empresas, grupo que é foco do presente 
estudo, as pessoas pretas e pardas ainda enfrentam barreiras que afetam 
a sua permanência e possibilidade de ascensão na carreira. Neste capítu-
lo, vamos verificar como essas desigualdades se manifestam.

Para entender as desigualdades que ocorrem nas empresas é preciso, 
inicialmente, definir o que significa dizer que um dado posto de trabalho 
é “melhor” que outro ou, colocado de maneira diferente, definir critérios 
de classificação entre as diferentes ocupações nas diversas empresas. 
A desigualdade se manifesta quando um determinado grupo não tem 
acesso aos postos de trabalho pelos quais há maior competição, seja por 
ser excluído no processo de seleção (discriminação direta), seja porque 
fatores estruturais impedem esse grupo de competir nas mesmas con-
dições (viés estrutural).

Para classificar os postos de trabalho, utilizamos a informação da Classifi-
cação Brasileira de Ocupação (CBO) de cada vínculo e agrupamos as ocupa-
ções de acordo com sua autonomia de decisão dentro das empresas e a sua 
responsabilidade sobre o trabalho de outros funcionários. A metodologia 
de classificação das ocupações nos níveis hierárquicos para este estudo 
está detalhada no Anexo B. Os grupos são definidos da seguinte maneira:
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• Diretor(a): Neste nível hierárquico, são tomadas as decisões 
executivas e estratégicas dentro das empresas;

• Gerente: Neste nível hierárquico são tomadas as decisões ad-
ministrativas, táticas e operacionais das empresas;

• Supervisor(a): Essa categoria agrupa profissionais que têm al-
guma participação na tomada de decisão e se responsabilizam 
pelo trabalho de uma ou mais equipes dentro das empresas, nor-
malmente reportando diretamente aos gerentes;

• Profissional: Os profissionais graduados foram separados em 
seu próprio grupo pois, em geral, trata-se de posições de respon-
sabilidade nas empresas. Por exemplo, estão incluídos nessa ca-
tegoria os engenheiros, os médicos, os editores de jornais, os ge-
rentes de instituições financeiras e os chefes de cozinha. Esses 
profissionais costumam participar de processos decisórios nas 
empresas, ao menos em caráter técnico, e direcionam trabalhos 
de auxiliares técnicos e de nível médio. Por se tratar de cargos 
que exigem formação superior, são também cargos mais concor-
ridos que os demais cargos operacionais, sendo necessário que 
se faça essa distinção;

• Núcleo Operacional: Agruparam-se o núcleo dos trabalhadores 
de linha de frente na categoria “Núcleo Operacional” (ou, simples-
mente, “Núcleo”), em que estão todos aqueles que se dedicam às 
atividades operacionais, normalmente com menores requisitos 
de formação e tendo menor ou nenhum poder de decisão, excluin-
do-se os aprendizes;

• Aprendiz: Finalmente, aqueles trabalhadores que têm vínculo 
de aprendiz, foram agrupados na categoria “Aprendiz”, menor 
nível hierárquico, destinado ao emprego de menores de idade.
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Análise dos perfis 
nas posições hierárquicas

Iniciaremos o estudo das desigualdades traçando o perfil de ocupação 
dos cargos nos diferentes níveis hierárquicos nas empresas5. 

O universo estudado é composto de 9 mil diretores (0,2%), 114 mil ge-
rentes (2,4%), 178 mil supervisores (3,7%), 476 mil profissionais gradua-
dos (9,9%), 4 milhões de trabalhadores no núcleo operacional (82,1%) e 
82,6 mil aprendizes (1,7%) (Figura 3).

Uma análise da distribuição dos cargos demonstra que o afunilamento 
entre as posições operacionais e as posições de prestígio e de chefia é pro-
fundamente acentuado. Em média, podemos dizer que há 40 empregados 
no núcleo operacional para cada três em cargos de chefia (direção, ge-
rência ou supervisão). É, portanto, um grupo extremamente reduzido do 
universo de trabalhadores.

5 O Anexo A desta publicação traz o perfil detalhado do universo de trabalhadores deste 
estudo, por localidade, sexo, raça, faixa etária, setor econômico e escolaridade.

Diretor(a) Gerente Supervisor(a) Profissional Núcleo Aprendiz

0,19% 2,38% 3,69% 9,91%

82,11%

1,72%

Figura 3. Distribuição dos trabalhadores nas categorias hierárquicas 
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Os requisitos de formação educacional normalmente utilizados nessas 
empresas para os cargos de chefia são altos. Dentre os diretores, 91,4% 
possuem curso superior completo ou maior grau de formação. Entre os 
gerentes, são 84,5% com curso superior ou mais. Já nos cargos de super-
visão, esse percentual reduz para 33,4%, enquanto, no núcleo operacional, 
são apenas 7,7% os que completaram, pelo menos, o ensino superior. Entre 
os profissionais em áreas que requerem especialidade de nível superior, 
91,5% completaram o curso universitário, mestrado ou doutorado na área.

Comparação por Raça/Cor e Sexo

Apesar da dificuldade de ascensão hierárquica ser natural, devido à com-
petitividade do mercado e à quantidade limitada de vagas disponíveis 
para cargos de chefia, é desejável que todos os trabalhadores tenham as 
mesmas chances de alcançar níveis mais altos nas empresas, indepen-
dente de sexo ou raça/cor. Ocorre, porém, que há um processo de exclusão 
que pode ser observado ao analisarmos os dados. A Figura 4 apresenta 
a proporção por raça/cor e sexo dos ocupantes dos cargos de cada nível 
hierárquico nas empresas analisadas.

Os dados evidenciam uma dificuldade de pessoas pretas e pardas alcan-
çarem níveis mais altos na hierarquia das grandes empresas, comparados 
aos trabalhadores brancos. No geral, os pretos e pardos compõem 53% de 

Diretor(a)

Gerente

Supervisor(a)

Profissional

Núcleo

Aprendiz

TODOS

4,9% 11,93% 21,57% 61,60%

9,55% 13,97% 31,99% 44,50%

16,56% 13,35% 35,18% 34,92%

15,05% 31,74% 17,99% 35,22%

22,09% 34,77% 17,53% 25,61%

32,88% 17,59%30,78% 18,75%

21,13% 31,92% 19,68% 27,28%

Figura 4. Distribuição por raça/cor e sexo nos níveis hierárquicos

Mulheres Pretas e Pardas Homens Pretos e Pardos Mulheres Brancas Homens Brancos
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todos os vínculos, sendo assim maioria entre os trabalhadores. Por outro 
lado, a maior proporção de pretos e pardos se encontra entre os trabalha-
dores de menor nível hierárquico: aprendizes (63%) e núcleo operacional 
(57%). Sua presença passa a ser menor nos cargos de supervisão (47%), 
profissionais graduados (30%), gerência (23%) e direção (17%). Quanto 
maior o nível hierárquico dentro da empresa, menor a proporção de pre-
tos e pardos ocupando esses postos de trabalho.

Ao voltarmos nossa atenção para a comparação entre mulheres negras 
e homens brancos, observamos uma distância ainda maior. Apenas 4,9% 
entre diretores são mulheres negras, um total de 418 mulheres6. O nú-
mero de homens brancos é mais de doze vezes maior, são 61,6%, um total 
de mais de 5 mil homens. Mesmo entre pretos e pardos, são pouco mais 
de mil homens, mais do que o dobro do número de mulheres. A mulher 
preta e parda possui maioria sobre o homem do mesmo grupo racial ape-
nas quando consideramos os profissionais de nível superior, devido à sua 
maior escolaridade.

6 Há 84 mulheres em postos de direção que não declararam raça/cor, dentre as quais 
também pode haver mulheres pretas ou pardas, mas que não foram contabilizadas pela 
ausência da informação

Figura 5. Distribuição por raça/cor nos níveis hierárquicos 
(Brasil, exceto São Paulo e região Sul)

Diretor(a)

Gerente

Supervisor(a)

Profissional

Núcleo

Aprendiz

TODOS

12,54% 27,47% 15,68% 44,31%

16,52% 28,17% 20,79% 34,52%

29,02% 21,01% 23,92% 26,05%

16,80% 47,28% 9,50% 26,42%

27,05% 49,05% 8,19% 15,71%

41,37% 9,37%40,29% 8,96%

26,98% 17,11%9,72%46,19%

Mulheres Pretas e Pardas Homens Pretos e Pardos Mulheres Brancas Homens Brancos
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Figura 6. Distribuição das diretoras negras por região

Para reduzir o viés causado pela concentração de postos de trabalho no 
Sudeste e Sul, onde a população é majoritariamente branca, analisamos a 
distribuição desses grupos excluindo São Paulo e a região Sul do total (Fi-
gura 5). A presença de pretos e pardos nos níveis mais elevados da hierar-
quia, em termos percentuais, aumenta significativamente neste recorte. 
Isso se deve ao fato de pretos e pardos serem a grande maioria dos traba-
lhadores nessas regiões (73%). Ainda assim, continuam sendo sub-repre-
sentados nos cargos de direção (40%), gerência (45%), supervisão (64%) e 
profissionais graduados (50%).

Ainda considerando esse recorte regional, as mulheres pretas e pardas 
em cargos de direção são 12,5%, número menor, mas não muito distante 
do número de mulheres brancas no mesmo cargo, 15,7%. Contudo, no total 
dos trabalhadores, as mulheres pretas e pardas compõem 27%, enquanto 
as brancas são apenas 10%. Assim, uma aparente “igualdade” de presença 
de mulheres negras e brancas nos cargos de direção, nesse recorte, na 
verdade se deve à simultaneidade da sub-representação das mulheres ne-
gras e sobrerrepresentação das mulheres brancas ocupando esses cargos.

É importante, ainda, fazer uma observação sobre como essas diretoras 
pretas e pardas se distribuem no território nacional (Figura 6). Das 418 
diretoras pretas e pardas no universo das maiores empresas, apenas nove 
se localizam na região Sul e apenas sete na região Norte, apesar dessas 
regiões somarem mais de 422 estabelecimentos e cerca de 900 mil traba-
lhadores no universo de estudo.

Sudeste Nordeste Centro
Oeste

Sul Norte

47,4%
43,3%

5,5%
2,2% 1,7%

198

181

23

7

9 TOTAL: 418 
diretoras pretas 

e pardas
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Na comparação entre homens e mulheres, sem levar em consideração o 
critério raça/cor, se percebe um afunilamento menos acentuado, mas que 
ainda tende a favorecer os homens. A Figura 7 apresenta a proporção por 
sexo, no universo estudado.

Observando a questão da perspectiva de gênero, verificamos que, entre 
diretores, apenas 26,5% são mulheres. Nos cargos de gerência, por outro 
lado, as mulheres são 41,7%, o que é condizente com a proporção de mulhe-
res entre todos os trabalhadores (41% de todos os vínculos são mulheres), 
mas, comparativamente, abaixo do esperado quando observamos que as 
mulheres têm nível de formação maior que o dos homens. Entre supervi-
sores, a proporção cai para 33,4% de mulheres. As mulheres são maioria 
entre os profissionais graduados (51,6%) e entre aprendizes (51,5%), en-
quanto, entre as outras funções operacionais, são minoria (40%). Nesse 
caso, o percentual também é proporcional à quantidade de mulheres no 
universo de estudo.

Figura 7. Distribuição por sexo nos níveis hierárquicos

Diretor(a)

Gerente

Supervisor(a)

Profissional

Núcleo

Aprendiz

TODOS

Mulheres Homens

26,50% 73,50%

41,72% 58,28%

51,61% 48,39%

33,42% 66,58%

39,92% 60,08%

51,46% 48,54%

41,05% 58,95%
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Diferenças salariais

Um outro aspecto importante a se considerar, ao se avaliar as desi-
gualdades que ocorrem no mercado de trabalho, são as diferenças 
de remuneração entre os grupos. No universo das grandes em-

presas, observa-se que os trabalhadores brancos ganham, em média, o 
dobro dos trabalhadores pretos e pardos. Enquanto a média salarial dos 
trabalhadores brancos é de R$ 4.967, a dos pretos e pardos é de R$ 2.690. 
Entre homens e mulheres, a lacuna é menor, mas também significativa. 
Enquanto homens ganham, em média R$ 4.102, as mulheres recebem R$ 
3.234, ou 21% a menos que os homens. Para garantir uma comparação ade-
quada, os salários foram ajustados proporcionalmente para o seu valor 
equivalente em uma carga horária padrão de 220 horas mensais7. As di-
ferenças se tornam ainda mais claras quando detalhamos esse indicador 
por sexo e raça/cor, permitindo a comparação entre mulheres e homens 
de cada grupo racial, o que faremos mais adiante.

A Figura 8 apresenta a média de remuneração para cada nível hierár-
quico entre os trabalhadores das maiores empresas. Observa-se que há 
uma diferença acentuada nos ganhos dos cargos de chefia em compa-
ração aos demais. Em cada nível hierárquico, a diferença salarial che-
ga a ser mais de 100% da remuneração do nível hierarquicamente in-
ferior. Observa-se, também, que a remuneração média do profissional 
graduado é mais que o dobro dos trabalhadores do núcleo operacional, 
demonstrando a adequação em se distinguir esse grupo de ocupações 
na definição das hierarquias.

7 Esse cálculo se baseia no valor médio de remuneração e a carga horária contratual 
informadas pelo empregador na RAIS. Adicionais de hora-extra, comissões e outras 
gratificações estão embutidas no total.



28

Como analisamos anteriormente, brancos e negros, homens e mulheres, 
ocupam de forma desigual as posições de maior prestígio na hierarquia 
das empresas. Apesar deste fator influenciar na remuneração de cada tra-
balhador, ele não é suficiente para explicar a diferença salarial observada, 
uma vez que estas se mantêm em todos os grupos hierárquicos, conforme 
veremos a seguir.

Quando desagregamos os dados de salário por grupos raciais e por sexo, 
observamos que as desigualdades se repetem sistematicamente em todos 
os níveis hierárquicos. A Figura 9 mostra a média salarial dos trabalhado-
res em cada grupo hierárquico, por sexo e raça/cor. Pode-se observar que, 
em qualquer um dos níveis, os trabalhadores brancos têm remuneração 
significativamente maior que os trabalhadores pretos e pardos e os ho-
mens, remuneração maior que as mulheres. O homem branco em cargo de 
direção, por exemplo, recebe mais que o dobro da mulher negra na mesma 
posição. As lacunas são maiores conforme aumenta o nível hierárquico do 
cargo e são mais significativas quando se comparam homens e mulheres 
negros. Por exemplo, um supervisor branco recebe, em média, 27% a mais 
que uma supervisora branca e um supervisor negro, 61% a mais que uma 
supervisora negra.

Figura 8. Salário médio padronizado de cada grupo hierárquico (220h mensais)

Diretor(a)

Gerente

Supervisor(a)

Profissional

Núcleo

Aprendiz

R$ 34.673,01

R$ 11.760,57

R$ 11.460,71

R$ 5.255,99

R$ 2.547,99

R$ 1.215,57
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Figura 9. Comparação entre salários por sexo e raça/cor, em cada grupo hierárquico (220h mensais)

Diretor(a)

Gerente

Supervisor(a)

Profissional

Núcleo

Aprendiz

R$ 41.300,72

R$ 28.697,81

R$ 25.534,88

R$ 15.213,31

R$ 14.326,28

R$ 10.662,12

R$ 10.448,66

R$ 7.292,89

R$ 14.544,48

R$ 10.615,74

R$ 10.301,39

R$ 7.546,21

R$ 6.654,09

R$ 4,964,56

R$ 3.249,95

R$ 3.530,72

R$ 2.409,27

R$ 2.473,09

R$ 1.1771,23

R$ 1.266,16

R$ 1.269,38

R$ 1.182,86

R$ 1.208,20

Mulheres Pretas e Pardas

Homens Pretos e Pardos

Mulheres Brancas

Homens Brancos

R$ 4.833,32
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Essas diferenças demonstram que, não apenas há dificuldade de ascensão 
na carreira para os grupos historicamente excluídos, mas também uma 
disparidade no retorno financeiro oferecido por essa ascensão. Assim, 
quanto mais elevada a posição dentro da empresa, menor a proporção 
de pessoas desses grupos que conseguem alcançá-la. E, mesmo quando 
conseguem alcançar postos de trabalho mais valorizados, não recebem 
a mesma remuneração que o restante dos trabalhadores daquele nível. 
Ficou claro que a mulher preta e parda é sistematicamente desfavorecida 
nessas comparações, sendo sub-representada nos postos de tomada de 
decisão e, quando presente, recebendo significativamente menos que os 
outros trabalhadores.



31

Estabilidade na empresa

Apesar de não ser possível, com os dados disponíveis, medir o tem-
po de experiência dos trabalhadores em suas respectivas profis-
sões, é possível verificar o tempo em que estão empregados no 

estabelecimento em que trabalham atualmente (mais especificamente, 
na empresa na qual tinham vínculo ativo até dezembro de 2019, data de 
referência do estudo). Trata-se de uma comparação importante, pois o 
maior tempo no emprego permite ascender a maiores níveis hierárqui-
cos dentro da empresa. 

As diferenças nesse aspecto são bastante relevantes. Entre as mulheres, 
10,6% possuem 10 anos ou mais de tempo na empresa que atualmente es-
tão trabalhando. Já entre os homens, esse percentual se eleva para 17,7%. 
Entre pretos e pardos, são 10% os que têm 10 anos de empresa, enquanto 
esse valor é mais que o dobro para os trabalhadores brancos: 21%.

Sudeste e Sul têm os trabalhadores com maior tempo de emprego, são 
18%, no Sul, e 16%, no Sudeste, o percentual dos que estão há pelo menos 
10 anos na empresa. No Nordeste são apenas 12% e, no Norte e Centro-
-Oeste, apenas 10%.

A Figura 10 apresenta o detalhamento por raça/cor, sexo e por regiões. É 
evidente a disparidade entre o homem branco, que tem média acima de 
25% em todas as regiões, e a mulher preta e parda, que alcança, no má-
ximo, próximo de 10% entre aquelas que têm vínculo de 10 ou mais anos. 
Observa-se, também, que a mulher branca apresenta maior percentual 
que o homem preto e pardo nessa comparação, o que traz uma reflexão 
importante em contraponto ao argumento tradicionalmente apresenta-
do de que as mulheres têm menos tempo médio de empresa por tenderem 
a optar pela criação dos filhos. Tal argumento não explica por que o fator 
racial é tão relevante nessa estatística.
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Aqui, cabe chamar atenção para o fato de que o tempo de permanência do 
trabalhador na empresa sofre influência de fatores estruturais e de pro-
cessos discriminatórios, que dificultam não só a permanência, como tam-
bém a ascensão a posições superiores na hierarquia da empresa. Além 
disso, a estabilidade na empresa afeta as relações sociais e familiares do 
indivíduo. É, assim, uma informação reveladora, que demonstra tanto 
uma possível causa quanto um possível resultado das desigualdades ra-
ciais e de gênero existentes na sociedade, com desdobramentos interge-
racionais de longo prazo.

Figura 10. Percentual de trabalhadores com pelo menos 10 anos de vínculo, por raça/cor, sexo e região

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

29,2%

24,0%

15,4%

10,7%

26,4%

22,5%

14,2%

10,0%

35,8%

28,6%

11,4%

7,6%

31,0%

19,0%

16,9%

8,2%

29,6%

20,2%

13,0%

7,8% Mulheres Pretas e Pardas

Homens Pretos e Pardos

Mulheres Brancas

Homens Brancos



33

Perfis majoritários 
em cada nível hierárquico

A Tabela 1 resume qual o perfil majoritário em cada grupo hierárqui-
co, sob a ótica dos seguintes atributos observados individualmen-
te: sexo, raça/cor, faixa etária, escolaridade e tempo de empresa. 

Esta informação é interessante pois demonstra qual a “face” mais comum 
em cada grupo, quando observada do ponto de vista de cada um desses 
critérios. Observa-se que homens, pessoas brancas e pessoas acima dos 39 
anos são os perfis mais presentes nas posições mais altas das empresas 
(diretores e gerentes). As mulheres se sobressaem entre os profissionais 
graduados, o que é esperado, dado o maior nível de escolaridade entre as 
mulheres e por ser uma posição de perfil mais técnico. Entre aprendizes, 
mulheres e homens estão presentes na mesma proporção, mas pessoas 
negras são a maioria. Observa-se, também, que os cargos mais altos das 
empresas, na maioria, são ocupados por pessoas que têm mais de 5 anos 
de vínculo com a empresa.

Tabela 1. Resumo dos perfis majoritários nos grupos hierárquicos

Posição
Maioria 
por Sexo

Maioria por 
Raça/Cor

Maioria por 
Faixa Etária

Maioria por 
Escolaridade

Maioria por 
Anos na 
Empresa

Diretor(a) Homens (74%)
Branca 
(83%)

Acima de 39 
(70%)

Superior 
ou maior (91%)

Mais de 5 
(62%)

Gerente Homens (58%)
Branca 
(76%)

Acima de 39 
(55%)

Superior 
ou maior (84%)

Mais de 5 
(58%)

Profissional Mulheres (52%)
Branca 
(70%)

ATÉ 39
(66%)

Superior ou 
maior (91%)

Até 5
(52%)

Supervisor(a) Homens (67%)
Branca 
(53%)

Acima de 39 
(51%)

Até médio
(61%)

Mais de 5 
(52%)

Núcleo 
Operacional

Homens (60%)
Negra 
(57%)

Acima de 39 
(51%)

Até médio
(92%)

Até 5
(63%)

Aprendiz Mulheres (51%)
Negra 
(64%)

Até 24
(76%)

Até médio
(99%)

Até 3
(100%)
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Análise da taxa de retorno da educação

Uma outra maneira de abordarmos as desigualdades do mercado de 
trabalho é analisar disparidades na taxa de retorno da educação. 
Segundo a teoria do Capital Humano, quanto maior o nível de esco-

laridade, se espera um maior retorno em termos salariais e de progressão 
de carreira. Contudo, isso não ocorre de maneira igualitária. As mulheres 
e a população negra são frequentemente penalizadas nesse processo.

Vale ressaltar que, em setores diferentes e carreiras diferentes, a relação 
entre estudos e remuneração tem sua própria dinâmica e fatores de in-
fluência. Um trabalhador do comércio e um outro de formação técnico-
-científica passam por etapas bastante distintas no seu processo de as-
censão profissional. Assim, uma comparação mais justa entre salário e 
escolaridade deve também considerar o aspecto do ramo de profissão de 
cada indivíduo. Além disso, devem ser considerados a idade e o tempo de 
experiência de cada pessoa na sua profissão, fatores que tendem a ter im-
pacto na remuneração.

Para analisar essa dinâmica entre os trabalhadores do nosso universo de 
estudo, aplicamos o método de regressão linear multivariada, utilizando 
a equação definida a seguir:

log salario = 𝛽0 + 𝛽1  ̣estudo + 𝛽2  ̣tempo + 𝛽3  ịdade + 𝛽4  ̣ fem + 𝛽5  ạfro
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Onde:

• salario:  é o salário padronizado para uma carga horária de 220h 
 mensais;
• estudo:  corresponde ao número de anos de estudo do empregado, 
 calculado a partir do nível de educação mais alto completado;
• tempo:  é o tempo do empregado no emprego atual, em anos;
• idade:  é a idade do empregado;
• fem:  é uma variável binária que tem valor 1 quando a pessoa é do 
 sexo feminino;
• afro:  é uma variável binária que tem valor 1 quando a pessoa se 
 declara preta ou parda.

Realizamos a análise tanto no grupo geral quanto por setores, conside-
rando os principais setores do universo de grandes empresas. A Tabela 2 
apresenta os resultados para o conjunto geral dos trabalhadores.

Nota-se que o trabalhador das empresas analisadas tem uma média ini-
cial de salário próximo a R$ 450, obtendo um aumento de 13% para cada 
ano adicional de estudo. Os efeitos das variáveis idade e tempo de em-
presa são de 1% por ano de idade adicional e 4% por ano de trabalho na 
empresa. Por outro lado, ao observarmos o efeito das variáveis binárias, 
observamos uma forte penalidade para as trabalhadoras mulheres (-24% 
na média salarial) e para as pessoas pretas e pardas (-20% na média).

Tabela 2. Taxas de retorno para o universo dos trabalhadores

Fator 𝝱 Salário / Taxa de Retorno

Média 6,0968 R$ 444,46

estudo 0,1256 13%

idade 0,0087 1%

tempo 0,0346 4%

fem -0,2603 -23%

afro -0,2175 -20%
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Analisando essas diferenças por setor, observamos que há uma penaliza-
ção sistemática dada pelo fator de gênero e raça/cor, porém com dinâmi-
cas diferentes em cada área. No setor de saúde, há uma redução de 15% 
no salário das mulheres comparado a homens com a mesma escolaridade, 
idade e tempo de empresa e do mesmo grupo raça/cor. As pessoas negras, 
por sua vez, recebem uma penalidade de 20% quando comparados aos 
outros grupos nas mesmas condições de escolaridade, idade e tempo de 
empresa. Na construção civil, a penalidade dada pelo fator racial é rela-
tivamente baixa, de 7%, enquanto o fator gênero gera uma penalidade de 
30% na remuneração. Este é também o fator mais relevante na indústria 
de alimentos, onde a penalidade pelo fator de gênero é o dobro daquela 
dada pelo fator racial. No setor de serviços imobiliários e financeiros, que 
inclui 1,2 milhões de trabalhadores do universo de estudo, há uma penali-
dade de 20% sobre o fator de gênero e de 17% sobre o fator racial.

Tabela 3. Taxas de retorno em setores de destaque

Saúde Construção Civil Indústria 
de Alimentos

Serviços 
Imobiliários 

e Financeiros

Fator β salário/taxa 
de retorno β salário/taxa 

de retorno β salário/taxa 
de retorno β salário/taxa 

de retorno

Média 5,185  R$ 178,50 6,903  R$ 995,51 6,868  R$ 960,65 6,085  R$ 439,01 

estudo 0,206 22,8% 0,052 5,3% 0,057 5,8% 0,111 11,7%

idade 0,011 1,1% 0,008 0,8% 0,006 0,6% 0,007 0,7%

tempo 0,016 1,6% 0,030 3,1% 0,020 2,1% 0,037 3,8%

fem -0,166 -15,3% -0,356 -30,0% -0,256 -22,6% -0,218 -19,6%

afro -0,228 -20,4% -0,081 -7,7% -0,121 -11,4% -0,184 -16,8%
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Podemos olhar também por um outro ponto de vista e estimar a taxa de 
retorno da educação de maneira independente para homens brancos, ho-
mens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Para tal, aplicamos 
a mesma equação, porém apenas para o grupo em questão (as variáveis 
“fem” e “afro” não são utilizadas). O resultado é apresentado na Tabela 4. 
As diferenças se observam tanto na média salarial quanto na taxa de re-
torno correspondente a cada variável.

Tabela 4. Taxas de retorno por sexo e raça/cor

A mulher branca possui a média salarial mais baixa, mas possui maior 
retorno por ano de estudo, 18%. O homem branco, por sua vez, possui uma 
taxa menor, 12,1% por ano de estudo, mas inicia a partir de uma média 
salarial um pouco maior. O fator idade é mais relevante para o aumento 
salarial do homem branco que para a mulher branca.

O homem negro é aquele que possui menor retorno por ano de estudo 
adicional, apenas 8,6% por ano, o que é metade da taxa de retorno do 
homem branco. A idade como fator de incremento da remuneração é 
mais relevante para o homem negro do que para as mulheres (negras ou 
brancas), porém é menor do que o retorno obtido pelos homens brancos. 

Homem Preto/
Pardo

Mulher Preta/
Parda Homem Branco Mulher Branca

Fator β salário/taxa 
de retorno β salário/taxa 

de retorno β salário/taxa 
de retorno β salário/taxa 

de retorno

Média 6,3404  R$ 567,02 5,8487  R$ 346,78 5,6664  R$ 288,98 5,3825  R$ 217,57 

estudo 0,0827 8,6% 0,1146 12,1% 0,1511 16,3% 0,1689 18,4%

idade 0,0093 0,9% 0,0059 0,6% 0,0119 1,2% 0,0065 0,7%

tempo 0,0351 3,6% 0,0319 3,2% 0,0331 3,4% 0,0341 3,5%
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Outro resultado que podemos destacar é que a mulher negra possui uma 
taxa de retorno por ano de educação maior que a do homem negro. Por 
outo lado, elas têm menor retorno pela idade e uma média salarial bem 
menor como ponto de partida.

Pode-se afirmar, com segurança, que o mercado de trabalho entre as gran-
des empresas é desigual. Fica claro que o sexo e a raça/cor do indivíduo 
têm influência significativa sobre suas chances no mercado de trabalho, 
mesmo em iguais condições de escolaridade e experiência. As disparida-
des entre pessoas pretas e pardas e pessoas brancas podem ser observa-
das em todos os níveis hierárquicos, em todas os setores econômicos e em 
todas as regiões do país. 

Nota-se, ainda, que a dificuldade de ascensão na carreira, a desigualdade 
na remuneração e o menor retorno pelos estudos afetam de maneira mais 
forte as mulheres negras. Trata-se de um grupo duplamente atingido por 
essas disparidades, por um lado por serem mulheres, por outro por serem 
negras. A distância que separa a mulher negra do homem branco em to-
dos os pontos de vista abarcados pelo presente estudo demonstra uma 
desigualdade estrutural, que precisa ser enfrentada de forma mais ampla, 
com apoio do poder público e com perspectivas de longo prazo. 
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Considerações 
finais: 

recomendações 
e sugestões
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O presente relatório buscou traçar um breve perfil acerca do quadro 
funcional das maiores empresas brasileiras e das desigualdades 
presentes nesse segmento do mercado de trabalho. Trata-se, como 

já observado, do segmento mais nobre em termos de qualidade de empre-
go, de padrão tecnológico, de produtividade e organização produtiva. Esse 
seleto grupo de unidades de produção e de serviços pode ser, desse modo, 
considerado como o que de melhor tem o país a oferecer em termos de 
emprego e condições de trabalho. Pode-se pensar não em um tipo ideal, 
mas em uma proxy do que o mercado de trabalho pode oferecer em ter-
mos de condições mais próximas do que a Organização Internacional do 
Trabalho convencionou chamar trabalho decente.

Desse modo, a partir do panorama apresentado, ter-se-ia, teoricamente, 
um quadro do que potencialmente seria uma espécie de modelo a ser es-
pelhado para o resto do mercado de trabalho. Antes, porém é necessário 
que se proceda a análise desse conjunto, observando os vieses e as dis-
torções, desigualdades de tratamento ou mesmo alguns tipos de discri-
minação que se fazem presentes. Trata-se de algo que foi parcialmente 
realizado nas páginas anteriores deste relatório. É importante destacar 
alguns aspectos sobre o perfil dessas empresas que são importantes para 
melhor compreender o contexto em que estão inseridas:

- Há um forte desnível regional, em termos da localização das grandes 
unidades empresariais, sendo expressiva a concentração das maiores em-
presas na Região Sudeste, com 1290 estabelecimentos ou 58% do total en-
tre as grandes empresas. São Paulo, o estado mais desenvolvido, concen-
tra 866 deles, cerca de 40%;

- Do mesmo modo, a concentração em termos do número de empregados 
dessas grandes empresas se dá na Região Sudeste, com 2,8 milhões ou 58% 
do total, sendo que São Paulo absorve 1,9 milhões (40%);
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- Além disso, apesar do protagonismo do agronegócio na economia nacio-
nal, a imensa maioria das grandes empresas se localizam nas áreas urba-
nas, com um percentual de 96%.

Assim, as desigualdades regionais colaboram como um importante viés que 
afeta as oportunidades de emprego geradas por esse grupo de empresas.

Já sobre o perfil dos trabalhadores, que se apresenta de forma detalhado no 
Anexo A deste relatório, algumas conclusões-chave podem ser destacadas:

- No caso da distribuição por gênero, há uma sub-representação mascu-
lina nessas empresas em comparação ao mercado de trabalho em geral. 
Enquanto a participação dos homens é de 69,9% no total da força de traba-
lho, no conjunto das maiores empresas eles são 58,9%, sendo que a maior 
participação masculina nesse conjunto de empresas se dá na região Nor-
te, com 70%, e a menor, na Região Sul, com 55%;

- No que tange ao nível educacional, as mulheres do universo de estudo 
alcançam uma maior quantidade de anos de estudo. Em média elas têm 
12,2 anos contra 11,5 anos no caso dos homens em geral. Esses números 
por si só já consolidam uma iniquidade fundamentada na percepção de 
salários menores por parte das mulheres em relação aos homens, em uma 
evidente inversão do que preconiza a teoria do capital humano, onde os 
mais escolarizados deveriam receber os maiores salários;

- Quanto aos trabalhadores que completaram o ensino superior, obser-
va-se um contingente que representa 18,9% do total, sendo que, dentre 
os grupos raciais, aquele de cor preta é o que detém o menor percentual: 
apenas 9,5% tinham diploma universitário; de outro lado, entre os de cor 
branca, 27,6% completaram esse nível de ensino;

- Ainda no quesito do ensino superior, mantêm-se o quadro de protago-
nismo feminino: 22,6% das mulheres alcançaram esse nível de escolarida-
de, contra 16,21% no caso dos homens.

A partir da análise apresentada neste relatório, observa-se a persis-
tente desigualdade salarial em todos os níveis hierárquicos, sempre 
com vantagem para o homem branco e em detrimento principalmen-
te das mulheres negras. Os dados mostram uma grande diferença sa-
larial entre o diretor branco e a diretora negra: essa tem um salário 
que representa tão somente 37% da média salarial daquele. As mesmas 
distorções se verificam nos outros estratos hierárquicos, onde, via de 
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regra, os homens brancos são seguidos pelas mulheres brancas, pelos 
homens negros e, por último, as mulheres negras.

Há, no entanto que se ressalvar que a análise acima realizada se limitou 
aos aspectos mais gerais do conjunto de empresas. O próprio desenrolar 
dessa análise deu mostras da necessidade de que as informações possam 
ser refinadas a partir de uma visão direcionada a cada setor econômico e 
cada região. O estudo também se limita aos vínculos por meio da CLT. Ou-
tros tipos de contrato mais flexíveis são amplamente adotados por essas 
empresas, o que pode ter impacto na avaliação final dos resultados.

Nessa perspectiva, as considerações aqui propostas se organizam em 
duas ordens de recomendações. A primeira no sentido de melhor ex-
plorar o banco de dados disponível, abrindo e desmembrando os sub-
grupos identificados como homogêneos. A segunda teria um sentido 
mais propositivo, englobando uma série de iniciativas de cunho inves-
tigativo e que funcionaria como um passo seguinte àquele dado por 
este relatório. 

No que tange à primeira ordem de recomendações, como se trata de um 
conjunto bastante heterogêneo, parece interessante abrir a análise por 
segmento para verificar se há muitas diferenças para o conjunto das 
empresas. É importante observar com mais precisão se há diferenças 
remarcáveis por tipo de empresa, diferenças regionais ou ainda de ramo 
ou de atividades. Nesse sentido, a situação específica de alguns segmen-
tos interessa sobremaneira tendo em mente que fatores estruturais e 
de discriminação podem ocorrer seguindo caminhos diferentes em cada 
setor e cada região.

Sem a menor dúvida, o caso da mulher negra chama particular atenção. 
Trata-se de um subgrupo sabidamente discriminado, não apenas em 
função do gênero, mas também do ponto de vista étnico. É sabido que às 
mulheres negras no Brasil foram historicamente destinadas as posições 
menos valorizadas no âmbito da prestação de serviços: o serviço domés-
tico e os demais a ele associados, como os de arrumadeiras, passadeiras, 
lavadeiras etc. O grosso do emprego doméstico é, portanto, preenchido 
pelas mulheres negras. O Brasil é o país com maior contingente de em-
pregados domésticos, característica das sociedades mais desiguais. O 
emprego doméstico, como uma das principais atividades no ramo dos 
serviços pessoais, absorve hoje quase sete milhões de pessoas, sendo que 
pelo menos 2/3 são mulheres negras. Nas últimas duas décadas as mu-
lheres negras galgaram maior espaço no mercado de trabalho. Mais ins-
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truídas, muitas delas lograram cursar o ensino superior e hoje disputam 
espaços importantes no mercado. Entretanto, os dados mostram que 
sua participação no quadro funcional de maior destaque das grandes 
empresas ainda é minoritária. Além disso, em termos de remuneração 
há uma injustificável hierarquia salarial que privilegia principalmente 
os homens e os brancos em detrimento notadamente da mulher negra. 
De fato, a comparação entre os quatro segmentos obtidos a partir da 
clivagem raça/gênero explicita a existência de sérias iniquidades. Quan-
do se considera, por exemplo, o mesmo grau de escolaridade, posição na 
hierarquia da empresa, tempo de serviço, entre outros.

A busca de um aprofundamento da análise dos dados da RAIS, seja pela 
segmentação por setores de produção, por foco em segmentos funcionais 
e mesmo com o corte regional, é algo que parece possibilitar um maior 
conhecimento dos segmentos mais nobres da empregabilidade no Brasil, 
suas limitações, bem como de proporcionar uma oportunidade de que se-
jam propostas melhorias e aperfeiçoamentos. 

A segunda ordem de recomendações vai em um sentido mais proativo 
e que extrapola o universo dos dados da RAIS. Trata-se de um esforço 
de realização de levantamentos censitários por segmentos selecionados, 
buscando obter informações mais detalhadas sobre o quadro funcional, 
sua composição, o processo de recrutamento e de ascensão desses tra-
balhadores dentro da empresa, o perfil hierárquico, a composição étnica 
e os vieses e as distorções de cunho discriminatório que, por ventura, 
venham estar associados aos processos estudados. São dados que aju-
dariam a identificar com mais clareza quais são as principais barreiras 
enfrentadas pela população negra para entrar no mercado de trabalhar 
e avançar na carreira.

Não se trata de algo inusitado. A FEBRABAN já realiza uma pesquisa cen-
sitária nos moldes aqui proposto, estando já na terceira edição do censo. 
Os resultados, no caso dos bancos, são bastante significativos. Descobriu-
-se, por exemplo, que a sub-representação de negros e negras tem relação 
direta com o processo de contratação e que, mesmo depois de vencida a 
barreira de entrada, os trabalhadores negros em geral têm muita dificul-
dade de ascensão funcional interna. Esses e outros problemas identifica-
dos estão suscitando a revisão dos protocolos da política de pessoal dos 
bancos. Houve também a criação de programas de incentivo à contrata-
ção de jovens estagiários negros. O estímulo à adoção de políticas de com-
bate à discriminação racial e de gênero no seio do corpo de funcionários 
se deveu em grande medida aos resultados desses censos.
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É evidente que a disparidade entre brancos e negros, homens e mulhe-
res, no mercado de trabalho brasileiro é ampla, sistemática e signifi-
cativa. As empresas brasileiras têm reconhecido esse problema e são 
pioneiras na América Latina na proposição de ações para promoção da 
diversidade e inclusão. A Coalizão Empresarial para Equidade Racial e 
de Gênero traduz esses esforços e potencializa a disseminação das li-
ções aprendidas e melhores práticas. Com base nas informações apre-
sentadas neste relatório, que abarca quase 5 milhões de trabalhadores 
formais, podemos ter uma medida de base quantitativa a partir da qual 
medir os avanços dessas iniciativas. 
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Anexo A: 
Detalhamento das 

Características dos 
Trabalhadores no 

Universo de Estudo
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Este anexo traz uma visão detalhada do universo de trabalhadores das 
duas mil maiores empresas do país. Foram considerados para esse estudo 
os vínculos ativos no dia 31 de dezembro de 2019. Foram excluídos alguns 
vínculos cujo tipo de vínculo não se enquadrava no contexto do estudo ou 
não eram consistentes com o perfil das empresas selecionadas: servidor 
público, diretor sem vínculo empregatício e contratos cujo empregador é 
definido como sendo pessoa física. O resultado é um conjunto de 4,8 mi-
lhões de trabalhadores.

Figura 11. Percentual de vínculos ativos por região e por UF
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Amapá

58,0%

40,0%
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1,0%
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4,4%

3,8%

3,6%

1,2%

1,0%

0,9%

0,9%

0,6%

0,5%

15,2%

6,1%

4,7%
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3,0%

2,3%

1,2%

0,5%

2,9%

1,7%

0,8%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

A Figura 11 apresenta a dis-
tribuição dos trabalhadores 
pertencentes ao universo 
estudado nas Unidades da 
Federação. A região Sudeste 
corresponde a mais da meta-
de dos vínculos (58%), sendo 
a maior parte desses no esta-
do de São Paulo (39%).
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Distribuição por Raça/Cor

A Figura 12 apresenta a distribuição dos vínculos por raça/cor no Brasil 
e nas cinco regiões. No total nacional, 51% dos funcionários nas empre-
sas selecionadas são pretos ou pardos e 44%, brancos. Vale ressaltar, aqui, 
que há uma proporção maior de pessoas pretas e pardas neste recorte 
das grandes empresas do que aquele estimado pela PNAD no universo de 
todos os empregos formais, conforme descrito no início desta publicação. 
Indígenas e amarelos são 1% dos vínculos e um total de 5,2% dos registros 
não possuem informação sobre raça/cor do trabalhador.

Observa-se que, no Norte e Nordeste, a proporção de pretos e pardos au-
menta de forma expressiva: aproximadamente 80% das pessoas traba-
lhando nas empresas analisadas são pretas ou pardas. No Centro-Oeste, os 
pretos e pardos também são maioria e somam 64% dos trabalhadores. Já 
no Sudeste, eles são 45% enquanto, no Sul, são 22%. Essas proporções são 
coerentes com a população economicamente ativa (PEA) de cada região. De 
acordo com dados da PNAD, a região Norte tinha 80% de pessoas pretas e 
pardas dentre a população economicamente ativa, a região Nordeste tinha 
75%, a região Centro-Oeste 63%, a região Sudeste 48% e a região Sul 25%.

Amarela

Não identidicado

Branca

Indígena

Preta

Parda

42,8%

6,8
%

44,0%

5,2%

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

75,1%

4,0%
15,5%

8,0% 5,4% 4,8% 4,5% 7,7%

14,9%
28,7%

49,1%
69,9%

5,7%

4,4% 7,8%

6,1%

72,9%
60,0%

37,5%

15,7%

Figura 12. Perfil por raça/cor no Brasil e nas regiões
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Distribuição por Sexo

Os homens compõem 58,9% de todos os vínculos. Nas regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste, essa proporção permanece por volta dos 60%. Já 
no Norte, 70% são homens, enquanto no Sul a proporção cai para 55%. A 
Figura 13 apresenta a distribuição dos vínculos por sexo nas regiões. Ob-
serva-se que os homens são maioria, em todas as regiões.

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

Figura 13. Perfil por sexo no Brasil e nas regiões

Homens
58,9%

Mulheres
41,1%

29,7% 39,5% 40,0% 41,2% 44,9%

70,3% 60,5% 60,0% 58,8% 55,1%
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Trabalhadores Rurais e da Agropecuária x Urbanos

Dentre os trabalhadores, podemos diferenciar entre trabalhadores urba-
nos e os rurais ou que atuam na agropecuária8. A ampla maioria dos tra-
balhadores são urbanos, 96% do total. Os rurais e da agropecuária, por 
sua vez, se concentram principalmente no Sudeste (43,4%) e no Nordeste 
(38%) (Figura 14).

Há uma clara diferença racial e de gênero quando comparamos essas 
duas classes de trabalhadores. A grande maioria dos trabalhadores rurais 
e da agropecuária são pretos ou pardos. São 68% pretos e pardos e 29% 

8 Foram incluídos nessa categoria aqueles que têm vínculo CLT Rural e aqueles, 
independente do tipo de vínculo, que trabalham em atividades da produção agropecuária 
(subgrupo CBO 61, 62 e 64).

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

Figura 14. Distribuição dos trabalhadores de zonas urbanas e rurais/agropecuários
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brancos, enquanto entre os demais trabalhadores urbanos, a proporção é 
de 49% pretos e pardos e 45% brancos (Figura 15). Os homens também são 
ampla maioria, 90% de todos os vínculos rurais e agropecuários (Figura 
16). Já entre os urbanos, são 57,6%.

Figura 15. Distribuição por raça cor dos trabalhadores rurais e agropecuários
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Figura 16. Distribuição por sexo dos trabalhadores rurais e agropecuários
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Por Faixa Etária

O perfil etário da população apresenta maioria entre 30 e 49 anos (59%) 
(Figura 17). No recorte regional, a proporção é similar, sendo essa faixa 
etária maioria em todas as regiões. Também entre homens e mulheres 
e em todos os grupos de raça/cor a proporção desse grupo de idade se 
mantém acime de 50% do total de trabalhadores (Figura 18). As mulheres, 
contudo, são levemente mais jovens: são 30% das mulheres entre 18 e 29 
anos, enquanto, entre homens, esse número é de 26%.  Já na faixa acima 
dos 50 anos, há mais homens do que mulheres.

Se diferencia, na questão etária, o grupo dos jovens aprendizes e aqueles 
com vínculo temporário, que também são mais jovens, 50% na faixa etária 
dos 18 aos 29 anos. Os trabalhadores da zona rural e agropecuários são 
mais velhos que os da zona urbana. Entre os primeiros, 44% estão acima 
dos 40 anos de idade. Já entre os urbanos, esse número é de 38%.

Figura 17. Distribuição por faixa etária, todos os tipos de vínculo

10-14 15-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50-64 65+
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Figura 18. Distribuição por faixa etária, raça e sexo do trabalhador
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Escolaridade

O perfil de formação escolar dos trabalhadores apresenta uma clara di-
ferença entre os grupos raciais e entre homens e mulheres. As trabalha-
doras mulheres têm maior nível de educação que os homens no universo 
estudado. Em média, as mulheres possuem 12,2 anos de estudo, enquan-
to homens têm 11,5. Entre os trabalhadores afrodescendentes, os que se 
declaram de cor preta têm apenas 11,0 anos de estudo, em média, valor 
menor que o dos de cor parda (11,4). As mulheres brancas são o grupo de 
maior escolaridade, 12,7 anos em média. Na outra ponta, ficam os homens 
pretos e pardos, com média de 11,0 anos de estudo.

A Figura 19 apresenta o comparativo por raça/cor e sexo e demonstra que 
as mulheres estão, na média, em posição de vantagem com relação aos 
homens quando se trata de escolaridade. Tal vantagem, contudo, não se 
reflete em melhores colocações em postos de trabalho, como vimos ao 
longo dessa publicação posteriores, nem em melhores salários. Nota-se, 
ainda, a relevância do fator racial como maior determinante dessas dife-
renças do que o fator gênero.

A formação em ensino superior, que é essencial para ocupar posições de 
maior relevância no mercado de trabalho, é ainda mais desigual entre os 
grupos observados. Do total, 18,9% dos trabalhadores completaram pelo 
menos o ensino superior. Entre os grupos raciais, os de cor preta são os que 
têm menor percentual: apenas 9,5% completaram um curso universitário, 
seguido pelos pardos, com 11,4%. Entre os de cor branca, em contraste, 
27,6% completaram esse nível de ensino ou mais. A Figura 20 detalha as 

Figura 19. Média de anos de estudo por sexo e raça/cor
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diferenças por sexo e raça/cor e demonstra a disparidade entre os grupos. 
A mulher branca chega a ter um percentual mais de três vezes maior que 
aquele observado entre homens pretos e pardos.

Essas diferenças também são significativas na comparação entre regiões, 
como demonstrado na Figura 21. Enquanto 22% dos trabalhadores nas 
empresas analisadas da região Sudeste completaram o ensino superior, 
esse número cai nas regiões Norte e Nordeste para pouco mais de 11%.

Figura 20. Percentual de trabalhadores que completaram, pelo menos, o ensino superior, 
por sexo e raça/cor
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Figura 21. Percentual de trabalhadores que completou, pelo menos, o ensino superior, por região
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Anexo B: 
Metodologia de 

Agrupamento 
das Ocupações
Apresentamos, a seguir, a metodologia atualizada para definir 

quais ocupações se enquadram em cada um dos níveis hierárquicos 
definidos para esse estudo.
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Grupos Ocupacionais

A referência para a definição formal dos diversos tipos de ocupação 
existentes no mercado de trabalho do Brasil é a Classificação Bra-
sileira de Ocupações (CBO). Ela foi construída em 1977 com base em 

classificações internacionais de referência e vem passando por atualiza-
ções desde então. Sua versão mais atual, utilizada pela RAIS, é a CBO 2002, 
que define mais de 2500 ocupações.

As ocupações na CBO são definidas de maneira hierárquica, iniciando por 
“grandes grupos” e detalhando cada vez mais, até chegar ao nível espe-
cífico. Como exemplo, vejamos como é organizada na CBO a ocupação de 
“porteiro de edifício”:

Observe que os grandes grupos têm um escopo bastante amplo. Por exem-
plo, além da ocupação do porteiro de edifício, o Grande Grupo 5 também 
inclui as ocupações de auxiliar de veterinário, supervisor de vendas e as-
trólogo. Assim, uma análise mais detalhada do perfil dos trabalhadores 
requer que seja considerado, ao menos, até o nível do subgrupo.

Nível CBO Descrição

Grande Grupo 5 Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio 
em lojas e mercados

Subgrupo principal 51 Trabalhadores dos serviços

Subgrupo 517 Trabalhadores nos serviços de proteção e segurança

Família 5174 Porteiros, vigias e afins

Ocupação 5174-10 Porteiro de edifício
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No presente estudo, faz-se uma análise do perfil dos trabalhadores de 
acordo com sua posição hierárquica dentro das empresas. A hierarquia 
definida pela CBO ajuda a agrupar as diferentes ocupações de acordo 
com setores e tipos de função e ajuda a identificar os postos de chefia e 
os cargos que exigem maiores níveis de formação. As posições de direção 
e gerência são organizadas no Grande Grupo 1, profissionais de ciências 
e artes são agrupados no Grande Grupo 2, enquanto os técnicos de ní-
vel médio são reunidos no Grande Grupo 3. Os Grandes Grupos 4 a 9 in-
cluem diversas ocupações operacionais, dentro das quais as funções de 
“supervisão” têm seu subgrupo próprio. Para cada família de ocupações 
(são mais de 600 famílias), a CBO define também as atividades normal-
mente desempenhadas e os requisitos de formação escolar e profissio-
nal. O trabalho realizado nesse estudo analisou cada uma das famílias 
de ocupações da CBO a fim de identificar e marcar os cargos de chefia ou 
supervisão, assim como os requisitos mínimos (ou mais frequentemente 
aceitos) de formação e de experiência de cada um deles.

O detalhamento oferecido pela CBO e a sua organização nos permitem de-
finir um referencial comparativo para identificar as posições de trabalho 
de maior ou menor nível hierárquico dentro das empresas e as que pos-
suem maior ou menor exigência de formação escolar. Essa informação, 
junto com os dados de salário e carga horária de trabalho, nos permite 
desenvolver um indicador comparativo entre as diversas ocupações, que 
é útil no estudo das desigualdades.

Metodologia de Classificação

A hierarquia dos trabalhadores é definida com base em quanto poder de-
cisório cada cargo tem e do seu nível de responsabilidade sobre o trabalho 
de outros empregados da empresa. A classificação nos níveis hierárquicos 
para este estudo foi feita da seguinte maneira:

• Trabalhadores com vínculo de diretor e aqueles cujo CBO corresponde 
ao Subgrupo Principal 12 são agrupados na categoria “Diretor(a)”. Alguns 
trabalhadores do Subgrupo principal 13, cuja descrição da função corres-
ponde a de diretor, também foram incluídos. Neste nível hierárquico, são 
tomadas as decisões executivas e estratégicas dentro das empresas;

• Trabalhadores cujo CBO corresponde ao Subgrupo Principal 14 e alguns 
do Subgrupo Principal 13, cuja descrição corresponde à de gerente, são 
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incluídos no grupo hierárquico “Gerente”. Neste nível hierárquico são to-
madas as decisões administrativas, táticas e operacionais das empresas;

• Trabalhadores classificados na CBO nos Subgrupos de supervisão (Sub-
grupos cujo terceiro dígito do código corresponde a ‘0’) e alguns técnicos 
de nível médio do Grande Grupo 3 que atuam em áreas de inspeção e coor-
denação (ex.: inspetores de qualidade, supervisores de compras e técnicos 
de segurança do trabalho) foram agrupados na categoria “Supervisor(a)”. 
Essa categoria agrupa profissionais que têm alguma participação na to-
mada de decisão e se responsabilizam pelo trabalho de uma ou mais equi-
pes dentro das empresas, normalmente reportando aos gerentes;

• Os profissionais graduados, que correspondem ao Grande Grupo 2 da 
CBO, foram separados em seu próprio grupo pois, em geral, trata-se de 
posições de responsabilidade nas empresas. Por exemplo, estão incluídos 
nessa categoria os engenheiros, os médicos, os editores de jornais, os ge-
rentes de instituições financeiras e os chefes de cozinha. Esses profissio-
nais costumam participar de processos decisórios nas empresas, ao me-
nos em caráter técnico, e direcionam trabalhos de auxiliares técnicos e 
de nível médio. Por se tratar de cargos que exigem formação superior, são 
também cargos mais concorridos que os demais cargos operacionais, sen-
do necessário que se faça essa distinção;

• Agruparam-se o núcleo de linha de frente de trabalhadores na categoria 
“Núcleo”, em que estão todos aqueles que se dedicam às atividades opera-
cionais, normalmente com menores requisitos de formação e tendo me-
nor ou nenhum poder de decisão, excluindo-se os aprendizes;

• Finalmente, aqueles trabalhadores que têm vínculo de aprendiz, foram 
agrupados na categoria “Aprendiz”, menor nível hierárquico, destinado ao 
emprego de menores de idade.
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