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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar os determinantes da remuneração das empregadas 
domésticas no Brasil e verificar se existe dispersão salarial no setor. Adicionalmente, o uso de 
regressões quantílicas permite comparar o impacto das variáveis sobre diferentes níveis 
salariais. Para alcançar o objetivo proposto, são utilizados dados da PNAD dos anos de 2002 a 
2013 sobre as mulheres ocupadas como empregadas domésticas. De forma geral, é constatado 
que os fatores de capital humano, segmentação e discriminação são relevantes para o setor, 
evidenciando dispersão salarial. Contudo, as mais pobres parecem mais sensíveis a efeitos de 
capital humano e aspectos de formalização da atividade, o que justifica o desenho de políticas 
públicas de incentivo à regulamentação do serviço. 
 
Palavras Chaves: Trabalho doméstico remunerado, Regressão quantílica, Dispersão salarial. 
 

ABSTRACT 
This work aims to analyze the wage determinants of domestic workers in Brazil and to 
investigate the wage dispersion in the sector. Additionally, the use of quantile regressions 
allows to compare the impact of the variables on different salary levels. To achieve the 
proposed objective, are used data from the National Household Survey for the years 2002 to 
2013 on women employed as domestic servants. Overall, it has been found that the human 
capital factors, segmentation and discrimination are relevant to the domestic service sector, 
showing wage dispersion. However, the poor seem more sensitive to effects of human capital 
and formal aspects of the activity, hence the design of public policies to encourage the 
regulation of the service. 
 
Keywords: House work paid, Quantile regression, Wage dispersion. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos percebe-se uma crescente preocupação com o setor de serviços 

domésticos, principalmente referente à falta de proteção institucional de seus trabalhadores. 

É nítida a preocupação por parte das autoridades com os trabalhadores nesta atividade, dado 

que em 2013, foram incluídos novos direitos dos empregados domésticos à legislação que 

regula a atividade trabalhista no Brasil, como incentivos à formalização, melhor acesso ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), remuneração de horas extras e noturnas, 

salário família pago ao trabalhador de baixa renda, entre outros (MTE, 2013). 

Além das questões relacionadas à informalidade, diversos estudos têm apontado uma 

desvantagem do setor na geração de remuneração. Barros et al. (1997), por exemplo, 

comparam gráficos de distribuição salarial entre empregados domésticos e metalúrgicos e 

chegam à conclusão que os empregados domésticos se concentram em um nível salarial 

baixo, enquanto, os empregados da indústria estão mais bem distribuídos pelos grupos 

salariais, com uma nítida concentração próxima dos níveis mais altos. Desta forma, mesmo 

os metalúrgicos apresentando níveis educacionais similares aos domésticos, se percebe uma 

dispersão salarial relacionada à inserção no mercado de trabalho. 

Contudo, ainda são escassos os estudos que analisem a forma como os rendimentos 

são determinados especificamente dentro deste segmento de trabalho. De forma mais 

objetiva, os estudos que utilizam equações de rendimento, em geral, adotam a estratégia 

tradicional de inserir uma variável binária no modelo para comparar a renda gerada pelo 

setor com os demais segmentos de atividade do mercado de trabalho, sendo ainda escassos 

os que se dedicam a estimar o comportamento dentro do setor. Ainda não está claro se existe 

significativa dispersão de rendimentos e se os elementos clássicos das equações de salário 

tipicamente mincerianas são também válidos dentro deste segmento em particular para 

explicar essa possível dispersão. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo central analisar os determinantes 

salariais das mulheres empregadas no serviço doméstico no Brasil recente. Mais 

especificamente, são estimadas equações mincerianas de rendimentos com o uso de 

regressões quantílicas para captar diferenças no comportamento das variáveis explicativas 

segundo níveis de remuneração. Para cumprir com este objetivo, são utilizados os 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios entre os anos de 2002 e 2013. 

A análise pretendida pode contribuir para o melhor entendimento do comportamento salarial 

dentro deste setor, além de elucidar se o mesmo está sujeito a elementos de discriminação e 

o efeito da proteção institucional. Dada a notoriedade que o emprego doméstico tem recebido 
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nos últimos meses no Brasil, a análise dos condicionantes internos da remuneração pode 

colaborar na condução e desenho de políticas públicas. 

O restante do trabalho está dividido como se segue. Uma seção para explicitar alguns 

trabalhos prévios sobre o mercado de trabalho doméstico; uma seção de metodologia com a 

base de dados e a estratégia econométrica; resultados descritivos e econométricos; e 

considerações finais fechando a análise. 

 

2. Revisão da literatura 

São diversos os métodos empregados na literatura teórica e empírica para explicar a 

existência de diferenciais de remuneração em um mercado de trabalho qualquer. Uma das 

principais teorias econômicas nesta linha é a fornecida pela visão do capital humano, 

desenvolvida, sobretudo, após a década de 1960 a partir dos estudos de Gary Becker. De 

acordo com o modelo, capital humano pode ser entendido como qualquer investimento, 

monetário ou não, em conhecimento, formação e informação que fomente o aumento da 

produtividade dos indivíduos. Desta forma, um trabalhador com maior estoque de capital 

humano tende a apresentar maior produtividade e, em consequência, uma remuneração mais 

elevada (Borjas, 2012). 

Do ponto de vista empírico, estes estudos, em geral, tomam como base a denominada 

equação minceriana de rendimentos, segundo a qual a remuneração ou produtividade do 

trabalhador é expressa como uma função de seu estoque em capital humano, especialmente 

qualificação e experiência (Mincer, 1974). A equação em sua versão mais simples é dada 

por: 

𝑙𝑛𝑌 =  𝛽 +  𝛽 𝑆  +  𝛽 𝑒𝑥𝑝  +  𝛽 𝑒𝑥𝑝  + 𝜀     (1) 

 

onde ln𝑌  é o logaritmo da renda obtida; S os anos de educação, 𝑒𝑥𝑝  são os anos de 

experiência e 𝜀  é o erro aleatório. Os coeficientes permitem mensurar o impacto dos fatores 

sobre o salário, enquanto a variável experiência é elevada ao quadrado para captar seus 

retornos decrescentes. Além das variáveis clássicas da equação, as análises empíricas 

posteriores incorporam uma série de outros fatores para captar efeitos como discriminação, 

segmentação ocupacional e heterogeneidade regional. Trabalhos como os de Soares (2000), 

Hoffmann e Simão (2005), Pero et al. (2005), Paiva e Golgher (2007) e Salvato e Silva 

(2008), utilizam microdados da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – e 

do Censo Demográfico para estimar e analisar a dispersão salarial de trabalhadores 

brasileiros com este tipo de equação. Os principais resultados confirmam os efeitos positivos 
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da educação e da experiência, a existência de uma melhor remuneração para homens brancos 

em comparação com mulheres e pessoas não-brancas e diferenciais segundo o segmento e a 

ocupação exercida4. 

Para o caso específico do setor de serviços domésticos, são encontrados estudos que 

utilizam tanto o método de equações de rendimento como análises descritivas e 

antropológicas. Flückiger e Luzzi (2008), por exemplo, utilizam os dados do Swiss Labor 

Force Survey (SLFS) entre 2001 e 2006 e o Swiss Wage Structure Survey (SWSS) de 2006 

para analisar os trabalhadores ocupados nesta atividade na Suíça. A análise aponta que a 

mão de obra feminina possui maior representatividade no mercado de serviços domésticos, 

em que as mulheres representam 91% dos ocupados no setor. Por meio da estimação de 

equações mincerianas de salário, os autores comparam os determinantes da renda de 

empregados domésticos com o restante da população ocupada e com ocupações similares, 

evidenciando uma remuneração claramente inferior para o emprego doméstico. Além disso, 

os dados mostram a existência de uma heterogeneidade dentro da ocupação analisada, com 

importantes diferenças entre os ocupados dentro e fora dos domicílios, com uma vantagem 

salarial para esses últimos. 

Budlender (2011), utilizando dados do South African Labour Force Survey (2007), 

estima uma regressão para captar se o indivíduo no trabalho doméstico possui uma menor 

remuneração quando comparado a outras ocupações. O resultado é um coeficiente negativo 

e significativo da binária de emprego doméstico, confirmando que o setor possui um menor 

salário. Contudo, o artigo destaca que a questão monetária não é o único fator de relevância 

para a análise, sendo necessário considerar sua participação na redução da pobreza e sobre 

a quantidade de pessoas do domicílio que vive em função deste tipo de rendimento. 

Usando dados de entrevistas com mulheres empregadas domésticas em Toronto 

(Canadá), Stielll e England (1997) mostram que a maioria das ocupadas imigrantes 

descendem de famílias de classe baixa e não-brancas. Os autores demonstram a existência 

de discriminação relacionada à imigração e à cor, uma vez que são as trabalhadoras 

imigrantes e negras que relatam maiores problemas na relação de trabalho com o contratante, 

principalmente pela comunicação em outro idioma. 

No Brasil, Melo (1998) mostra que as mulheres representam mais de 90% dos 

trabalhadores no emprego doméstico do país, além do fato do setor absorver cerca de 20% 

das mulheres trabalhadoras, sendo esta a atividade que mais concentra a mão-de-obra 

                                                 
4 Uma revisão sobre os estudos que aplicam equações de salário no Brasil pode ser obtida em Corseuil (2002). 
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feminina. No entanto, este contingente possui menores níveis de escolaridade e de 

experiência profissional e, de acordo com a PNAD de 1995, apresenta uma taxa de 

analfabetismo de 16,49% contra 7,41% no setor de serviços. Também usando dados da 

PNAD, Álvaro (2012) analisa a Região Metropolitana de Belém e confirma a baixa 

escolaridade dentro do setor, apesar do segmento ter acompanhado o aumento da educação 

média da população brasileira ao longo dos anos. O autor, porém, assinala que o nível de 

escolaridade está progredindo não por exigências da atividade, mas sim devido ao 

investimento do Estado em educação. Constata ainda que houve uma redução do número de 

mulheres jovens no setor, provavelmente para que possam aproveitar as oportunidades 

educacionais, e que ocorreu um aumento da população mais madura, acima dos 25 anos, 

objetivando obter uma renda complementar para a família. 

A redução da participação dos jovens na atividade também é percebida por Myrraha 

e Wajnman (2007), através dos dados das PNADs 1992, 1998 e 2004. A menor participação 

de grupos mais jovens seria motivada pelo adiamento da entrada no mercado de trabalho 

devido aos estudos e, quanto às mais velhas, estas não estariam dispostas a trabalhar no setor 

devido às exigências físicas da atividade. As autoras ainda comparam categorias internas a 

esta atividade, as distinguindo entre diaristas e mensalistas, deixando evidente que a 

participação das diaristas no grupo é pequena se comparado às demais, uma vez que as 

mensalistas representam 77,36% do total de trabalhadoras do setor. Ao se comparar os 

rendimentos entre os grupos, a análise revela que o conjunto das diaristas apresenta um 

salário médio maior, apesar de serem informais e não terem garantia de estabilidade. 

Melo et al. (2002) compara o rendimento dos trabalhadores domésticos com os da 

metalurgia por meio da PNAD de 1992 a 1999, mostrando que, de um lado, estes últimos 

apresentam salários mais elevados. Por outro lado, o rendimento real dos empregados 

domésticos apresenta um padrão evolutivo mais favorável no período. O estudo de Abramo 

(2006) mostra uma elevada segregação por gênero e raça dentro do emprego doméstico, o 

que pode influenciar a dispersão salarial. Adicionalmente, evidencia uma alta taxa de 

informalidade, com apenas 27% das mulheres com carteira assinada em 2003, o que, 

igualmente, contribui para o baixo rendimento médio feminino. Segundo Santos (2011), o 

serviço doméstico seria um trabalho diferenciado por ser restringido ao âmbito da casa, com 

funções consideradas menos representativas, justificando, deste modo, uma legislação 

diferenciada dos demais profissionais. Da mesma forma, Constanzi e Ribeiro (2007) 

analisam a PNAD de 2005 e mostram que 73,8% dos trabalhadores domésticos eram 

informais à época da pesquisa. As autoras ainda analisam o aumento dos direitos dos 
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empregados domésticos desde a criação da Consolidação das Leis do Trabalho até 2006 e 

chegam à conclusão de que esta categoria tem sido excluída de direitos trabalhista 

importantes, como Fundo de Garantia do Trabalhador, Seguro Desemprego e Salário 

Família5. 

Em síntese, as análises empíricas apresentadas demonstram uma desvantagem 

salarial dos trabalhadores domésticos em relação ao restante da economia, além da presença 

de segregação ocupacional por gênero e por raça, combinados com a informalidade. 

Contudo, são poucos os trabalhos que permitem verificar como o salário é determinado 

especificamente dentro do setor no Brasil, destacando-se a análise de Myrraha e Wajnman 

(2007).  Desta forma, para colaborar com o preenchimento desta lacuna, as próximas seções 

analisam o comportamento dos salários das mulheres ocupadas no emprego doméstico no 

Brasil. 

 

3. Metodologia 

Esta análise utiliza como fonte de dados a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

anualmente, exceto em anos de censo. A pesquisa tem como objetivo obter informações 

anuais de características demográficas e socioocupacionais da população, como sexo, idade, 

escolaridade, trabalho e rendimento, entre outras (IBGE, 2012). São utilizados os dados 

referentes à População Economicamente Ativa (PEA) na semana de referência da pesquisa, 

com idade entre 18 e 65 anos, rendimento positivo e com informações sobre a ocupação 

principal. 

Deste modo, é possível distinguir os indivíduos ocupados na atividade doméstica, 

definindo como trabalhador doméstico aquele que trabalha prestando serviço doméstico 

remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades familiares (IBGE, 2012). 

Adicionalmente, esta análise se restringe às trabalhadoras femininas, assim como o trabalho 

de Myrraha e Wajnman (2007), que se justificam pelo fato do setor ser formado por 95% de 

mulheres e que esta atividade é de grande importância na mão-de-obra feminina. O período 

analisado são os anos de 2002 a 2013, excluído o ano de 2010 dado que este é ano do censo 

demográfico. 

                                                 
5 Estes últimos direitos citados foram adicionados aos direitos dos empregados domésticos em 2013, como também 
remuneração de horas extras, salário família pago ao trabalhador de baixa renda, remuneração de horas extras 
noturnas, entre outros (MTE, 2013). 
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O modelo econométrico tem como base uma equação de rendimentos tipicamente 

minceriana (Mincer, 1974), dado que se busca captar os determinantes dos rendimentos dos 

trabalhadores domésticos, os quais são referentes à capital humano, discriminação e 

segmentação, tal como alguns dos autores da seção anterior. Especificamente a equação a 

ser estimada é dada por: 

 

ln(𝑠ℎ) =   𝛽  + 𝛽 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜 +  𝛽  𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 +  𝛽 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒² +  𝛽 𝐶ℎ𝑒𝑓𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜 +

 𝛽  𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 +  𝛽 𝐼𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝛽 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 +  𝛽  𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 +  𝛽  𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎 +

 𝛽  ∑ 𝐴𝑛𝑜 +  𝛽  ∑ 𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜                  (2) 

 

onde Ln(sh) é o logaritmo do rendimento por hora de trabalho, deflacionado para Reais de 

novembro de 2014 seguindo o método de Corseuil e Foguel (2002); Estudo é a variável que 

representa os anos de escolarização do indivíduo; Idade capta a idade do trabalhador em 

anos seu respectivo valor ao quadrado; Chefe de Domicílio é uma dummy para explicitar a 

condição do trabalhador na unidade familiar, recebendo valor 1 para a pessoa de referência 

na família e 0 para os demais casos; Brancas é uma binária de valor 1 para trabalhadoras 

brancas e 0 para as não-brancas; Imigrante capta a condição de imigração com uma dummy 

de valor 1 para as mulheres que nasceram em outra Unidade da Federação e valor 0 em caso 

contrário6; Carteira se constitui de uma dummy de valor 1 quando a trabalhadora possui 

registro em carteira e 0 caso não tenha; Diarista é uma dummy com valor igual a 1 para o 

caso das empregadas que trabalham em mais de um domicílio dentro do mesmo mês7; 

Metropolitana é igual a 1 para residentes em regiões metropolitanas; Ano e Região formam 

um conjunto de binárias para captar, respectivamente, os anos de análise (tomando 2002 

como referência) e a região do país (Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tendo o 

Sudeste de referência). 

A Tabela 1 abaixo exibe algumas estatísticas descritivas sobre as variáveis 

analisadas, além de agrupá-las de modo a representar alguns dos aspectos que 

tradicionalmente são usados em equações de salário e seus respectivos sinais esperados. 

 

 

 

                                                 
6 Mesma definição adotada, por exemplo, em Álvaro (2012). 
7 Myrraha e Wajnman (2007). 
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Tabela 1 – Variáveis do modelo, efeito a ser captado e sinal esperado 

Variável Média 
Valor 

Máximo 
Valor 

Mínimo 
O que pretende 

captar 
Sinal 

esperado 

Salário Hora (R$) 3,9 420,7 0,006 -  

Estudo 5,8 15 0 
Capital Humano 

+ 

Idade 37,4 65 18 + 

 %     
Chefe de 
Domicilio 

36,8   
Característica 
Pessoal 

+ 

Brancas 36,1   
Discriminação 

+ 

Imigrante 23,2   - 

Com Carteira 27,0   
Segmentação 

+ 

Diaristas 25,8   + 
Região 
Metropolitana 

41,6     
Característica 
Regional 

+ 

Fonte: Elaboração própria com os dados da PNAD. 

 

Diversos estudos que analisam o mercado de trabalho consideram que este paga o 

mesmo prêmio pela posse de fatores produtivos para indivíduos que estão em pontos 

distintos da distribuição salarial. Contudo, tanto características produtivas como atributos 

pessoais do trabalhador são valorados de forma diferente para indivíduos que possuem 

condições sociais distintas. Dadas estas considerações, vários trabalhos atualmente incluem 

a posição do indivíduo na distribuição salarial em suas análises, pois este é um determinante 

que influencia na medida de desigualdade dos rendimentos. 

Para considerar este efeito, as equações são estimadas pelo método de regressões 

quantílicas, introduzido na análise econométrica por Koenker e Basset (1978), e que pode 

ser usado como uma forma de mensurar o efeito das variáveis explanatórias nos diferentes 

pontos de distribuição da variável explicada. Além disso, este método oferece vantagens 

quando são empregados dados sujeitos a heterocedasticidade, como no caso de distribuição 

de rendimentos – Deaton (1995). Exemplos de estudos empíricos que usam esta metodologia 

no Brasil podem ser obtidos em Maciel et al. (2001), Cambota (2005) e Araújo et al. (2011). 

De forma geral, a maior parte dos resultados aponta que à medida que se avança para 

segmentos mais elevados da distribuição de renda, os fatores de capital humano, 

discriminação e segmentação se tornam mais significativos para explicar a dispersão salarial 

entre os indivíduos.  

Para o caso do presente estudo, são utilizados três quantis de referência, sendo que o 

primeiro (10°) tenta captar os resultados das empregadas domésticas 10% mais pobres da 

distribuição salarial da amostra, o segundo (50°) verifica o salário mediano da categoria, e o 
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último (90°) averigua o rendimento das trabalhadoras que representam as 10% melhor 

remuneradas. Na próxima seção é apresentada uma descrição dos dados empregados a fim 

de traçar o perfil atual dos trabalhadores na atividade doméstica e, também, os resultados 

das regressões quantílicas estimadas. 

 

4. Resultados descritivos 

A Tabela 2 mostra a evolução de alguma das características pessoais e contratuais 

das empregadas domésticas no Brasil, permitindo observar, por exemplo, que a proporção 

de não-brancas vem aumentando na categoria. Contudo, segundo o IBGE (2012), entre os 

anos de 1998 e 2008 houve uma crescente proporção de indivíduos que se declaram não-

brancos na população, o que indica que esta mudança na proporção de raça é uma 

característica da população total. Quanto à imigração, menos de ¼ das trabalhadoras no setor 

é imigrante, ou seja, não nasceram na Unidade da Federação em que residem no momento 

da pesquisa. E, além disso, que a porcentagem de imigrantes no setor pouco se modificou ao 

decorrer dos anos. Dada a menor remuneração média do setor – Barros et al. (1997) – a 

proporção de mulheres que comandam domicílios no setor pode ter importantes implicações 

sobre a pobreza e a desigualdade no país, tópico que, de momento, escapa aos objetivos do 

presente trabalho. 

 

Tabela 2 – Características pessoais e tipo de relação de trabalho (%) – 2002-2013 
Ano  Não-Brancos Imigrante Chefes de família Informal Diaristas 

2002 59,9 23,6 32,1 74,5 20,5 

2003 62,0 24,2 32,6 73,4 20,9 

2004 61,1 24,1 32,7 74,9 21,4 

2005 63,7 23,9 33,5 74,5 22,4 

2006 63,6 23,5 35,4 73,3 24,5 

2007 64,8 22,9 36,4 73,2 25,9 

2008 64,7 23,4 38,5 73,9 27,3 

2009 65,2 22,4 39,5 73,9 30,4 

2011 64,7 22,3 40,4 70,8 31,1 

2012 66,9 22,7 42,1 71,5 30,2 

2013 66,3 22,3 43,9 67,8 31,2 

Total 63,6 23,3 36,2 73,5 25,3 

Fonte: Elaboração própria com os dados da PNAD. 

 

Referente às relações no mercado de trabalho no setor, a informalidade tem reduzido 

no decorrer dos anos, mas houve aumentos esporádicos, notavelmente em 2004. Segundo 
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IPEA (2004), em 2004 houve um notável crescimento de empregos informais na economia 

brasileira, o que foi reflexo do ajuste fiscal e monetário ocorrido no ano de 2003, que reduziu 

o PIB em 0,2% e fez as empresas se sentirem cautelosas com os custos de contratação. De 

todo modo, a redução da informalidade apontada para o setor é inerente a redução da taxa 

de informalidade dentro do mercado de trabalho, principalmente quando se refere à 

população feminina, que obteve um aumento do número de empregos com carteira assinada 

de 9,8 pontos percentuais no setor privado entre os anos de 2003 e 2012 (IBGE, 2012). Por 

outro lado, houve uma expressiva elevação da proporção de diaristas, ou seja, as 

trabalhadoras que exercem suas atividades em mais de um domicílio. Estas relações de 

trabalho, em geral, apresentam uma incidência maior de informalidade (60,78% em 2013, 

contra 39,22% para as mensalistas no mesmo ano, segundo os dados da pesquisa). 

A Tabela 3 apresenta os dados sobre a evolução da escolaridade e da idade do grupo 

investigado. Como pode ser observado, a escolaridade média sofreu um aumento entre os 

anos analisados, corroborando o encontrado por outros autores, como Álvaro (2012). Ainda 

assim, existe uma leve diferença de escolaridade segundo o tipo de contrato, entre diaristas 

e mensalistas, sendo que essas últimas possuem um nível educacional maior. 

Este aumento observado da escolaridade média pode ter refletido no aumento da 

idade das mulheres empregadas neste setor, uma vez que a entrada no mercado de trabalho 

pode ter sido adiada para fins de qualificação. Além disso, ainda de acordo com Álvaro 

(2012), foram implementadas uma série de medidas de combate ao trabalho infantil ao longo 

dos últimos anos, limitando a entrada precoce de mulheres jovens no mercado de trabalho. 

Uma possível explicação para a maior idade do grupo das diaristas seria a participação de 

mulheres aposentadas ou próximo à idade de aposentadoria, que utilizam o emprego 

doméstico como alternativa para obter uma renda extra. 
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Tabela 3 – Escolaridade e Idade das trabalhadoras domésticas no Brasil no período de 2002-
2013 
  Anos de estudos Idade 

Ano Total Mensalistas Diaristas Total Mensalistas Diaristas 

2002 5,12 5,18 4,88 35,13 34,43 37,84 

2003 5,27 5,35 4,97 35,59 34,96 37,99 

2004 5,51 5,58 5,27 35,69 35,03 38,12 

2005 5,59 5,64 5,43 36,04 35,38 38,33 

2006 5,73 5,81 5,49 36,59 35,91 38,68 

2007 5,83 5,92 5,56 37,09 36,49 38,82 

2008 5,96 6,01 5,84 37,99 37,36 39,65 

2009 6,10 6,15 5,98 38,21 37,7 39,38 

2011 6,24 6,25 6,21 39,64 39,19 40,66 

2012 6,43 6,45 6,36 40,35 39,81 41,61 

2013 6,61 6,69 6,45 40,73 40,15 42,07 

Total 5,76 5,80 5,65 37,16 36,46 39,2 

Fonte: Elaboração própria com os dados da PNAD. 

No tocante à questão dos salários, optou-se por analisar a evolução salarial entre as 

regiões com o auxílio do Gráfico 1. A região Sul é a que obtêm salários mais significativos 

para a categoria em todos os anos indicados, exceto em 2013, enquanto a região nordeste é 

onde se observam os menores salários para as trabalhadoras na atividade. O gráfico também 

deixa nítida uma quebra estrutural no ano de 2009, quando, segundo Krein et al. (2011), 

entre os anos de 2008 e 2009, o governo Lula implantou uma política de valorização do 

salário mínimo com objetivo de combater a pobreza. Esta valorização tem como objetivo 

melhorar o rendimento de trabalhadores de baixa renda, que, em maioria, recebem um salário 

mínimo, aposentados e beneficiários dos Benefícios de Prestação Continuada. Deste modo, 

esta política pode ter sido uma das responsáveis pela melhoria nos indicadores de 

distribuição de renda pessoal através do aumento real do salário mínimo. Adicionalmente, o 

salário real médio da categoria tem apresentado uma taxa de crescimento superior ao 

observado pelo salário mínimo real. Entre 2002 e 2013, enquanto o salário mínimo real 

aumentou cerca de 66%, a remuneração média das mulheres empregadas domésticas 

aumentou em mais de 100%. 
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Gráfico 1 - Evolução do salário hora real das empregadas domésticas entre os anos de 2002-
2013, segundo região. 
Fonte: Elaboração própria com os dados da PNAD. 

Em síntese, os dados mostram que a escolaridade no setor vem aumentando, mas 

decorrente de investimentos por parte do estado na educação da população. A análise 

também demonstra um envelhecimento das trabalhadoras na atividade, em função de fatores 

estruturais do mercado de trabalho e de política públicas. Com relação às variáveis de cor e 

informalidade, verifica-se uma mudança na proporção por raça e na taxa de informalidade 

no total de ocupados da economia, o que causou efeitos semelhantes no emprego doméstico. 

Também é demonstrado nos dados que a proporção de imigrantes pouco se modificou ao 

longo dos anos e que existe um aumento da representatividade do grupo de diaristas no setor. 

A próxima seção pretende verificar como as características apontadas afetam a dispersão 

salarial entre as trabalhadoras do setor. Os determinantes da remuneração são analisados de 

forma mais específica na próxima seção. 

 

5. Resultados das regressões quantílicas 

Os resultados das regressões quantílicas são exibidos na Tabela 4. As duas variáveis 

responsáveis por capturar o estoque de capital humano das empregadas domésticas 

apresentam sinais esperados pela teoria, evidenciando que, apesar da baixa exigência de 

educação formal tradicionalmente atribuída ao setor, este elemento também exerce 

influência nos salários destas trabalhadoras. 
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Tabela 4 Resultados das regressões quantílicas 
 (10º) (50º) (90º) 
Anos de Estudo 0,019* 0,017* 0,014* 
 (0,00) (0,00) (0,00) 
Idade 0,055* 0,037* 0,028* 
 (0,00) (0,00) (0,00) 
Idade ao Quadrado -0,001* -0,000* -0,000* 
 (0,00) (0,00) (0,00) 
Chefe de Domicílio -0,002 -0,016* -0,019* 
 (0,01) (0,00) (0,01) 
Brancas 0,043* 0,038* 0,042* 
 (0,00) (0,00) (0,01) 
Imigrante 0,077* 0,084* 0,090* 
 (0,01) (0,00) (0,01) 
Com Carteira 0,502* 0,119* -0,115* 
 (0,01) (0,00) (0,01) 
Diarista 0,185* 0,213* 0,198* 
 (0,01) (0,00) (0,01) 
Região Metropolitana 0,186* 0,189* 0,185* 
 (0,00) (0,00) (0,01) 
2003 -0,067* -0,059* -0,073* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2004 -0,046* -0,040* -0,082* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2005 0,025** 0,028* -0,011 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2006 0,087* 0,115* 0,069* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2007 0,126* 0,144* 0,104* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2008 0,167* 0,177* 0,105* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2009 0,204* 0,237* 0,160* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2011 0,322* 0,332* 0,308* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2012 0,414* 0,413* 0,364* 
 (0,01) (0,01) (0,02) 
2013 0,440* 0,472* 0,489* 
 (0,01) (0,01) (0,02) 
Nordeste -0,468* -0,384* -0,438* 
 (0,01) (0,00) (0,01) 
Norte -0,141* -0,172* -0,257* 
 (0,01) (0,00) (0,01) 
Centro-Oeste 0,030* 0,004 -0,029* 
 (0,01) (0,00) (0,01) 
Sul 0,062* 0,081* 0,073* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
Constante -1,140* -0,059* 0,859* 
 (0,03) (0,02) (0,03) 
Pseudo R2 0,2552 0,1949 0,1344 
Número de obs. 126.172 126.172 126.172 

Erros padrão entre parênteses. *** p<0.10, ** p<0.05, * p<0.01. Fonte: Elaboração própria com os dados da 
PNAD. 
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Quando se analisa o efeito da educação e da idade, sendo esta última uma proxy da 

experiência, se percebe uma redução de sua influência na medida em que se avança para 

quantis mais elevados da distribuição de renda. Isso evidencia que o capital humano é mais 

importante para elevar a remuneração das trabalhadoras com os menores salários, resultados 

que são distintos do encontrado em alguns trabalhos similares. Por exemplo, Maciel et al. 

(2001) analisam o mercado de trabalho das mulheres ocupadas na economia no ano de 1999 

e observam que há um incremento salarial em todos os quantis quando se aumenta os anos 

de escolaridade. No entanto, os autores observam que o retorno da educação, e também da 

experiência, aumenta à medida que se move para segmentos mais elevados na distribuição 

salarial, demonstrando que estes fatores produtivos são mais relevantes para os rendimentos 

de trabalhadoras com melhor remuneração. Como mostram os modelos estimados e o 

Gráfico 2, o caso das domésticas apresenta resultado oposto, com o acréscimo sobre o salário 

devido a escolaridade e experiência sendo mais importante para as trabalhadoras de pior 

remuneração. Tal fato pode estar vinculado à característica deste de setor, de baixa exigência 

em termos de escolaridade. Desta maneira um ano a mais de estudo possui grande influência 

nos rendimentos mais baixos, mas pouca importância para salários superiores. 

Gráfico 2 – Coeficientes estimados da educação e da carteira de trabalho segundo quantis 
condicionais 
Fonte: Elaboração própria com os dados da PNAD. A área escura representa o intervalo de confiança Intervalo 
de confiança por bootstrap. As linhas tracejadas captam o intervalo de confiança de M.Q.O. 

 

Ainda com relação aos impactos do capital humano, uma simples comparação entre 

os coeficientes permite constatar que para toda a distribuição a variável experiência possui 

um incremento maior sobre o salário das empregadas domésticas. Tais fatores evidenciam o 

aspecto do trabalho doméstico como predominante manual, explicando a necessidade de 

pouca qualificação para as trabalhadoras no setor. 
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Os resultados dos modelos mostram um sinal negativo para a binária de pessoa de 

referência no domicílio, indicando que as mulheres chefes de domicílio recebem um 

rendimento menor quando comparadas com o que recebem os demais componentes da 

unidade domiciliar, sendo, no entanto, não significativo para o primeiro quantil da 

distribuição salarial. Este último resultado parece indicar que, entre as famílias mais pobres, 

o trabalho doméstico funciona como uma alternativa para incrementar a renda familiar, 

sendo exercido por qualquer membro sem a necessidade ou exigência de maior remuneração. 

Já o sinal negativo obtido para esta variável no setor doméstico contradiz os resultados 

apontados pela literatura em geral que utilizam equações de salário, onde indivíduos chefes 

de família tende a ser melhor remunerados no mercado, devido às próprias exigências de 

sobrevivência familiar. Segundo Santos (2011), uma possível justificativa para tal resultado 

é que no emprego doméstico as mulheres que são chefes de família pertencem às classes 

sociais desfavorecidas e possuem uma menor qualificação. 

Considerando outros fatores que influenciam na renda, é inserida uma dummy para 

cor, com intuito de verificar a existência da discriminação racial na atividade. O coeficiente 

referente à variável é positivo para toda distribuição, indicando que trabalhadoras brancas, 

na média, possuem melhor remuneração salarial quando comparadas às trabalhadoras não-

brancas, com poucas diferenças entres os extremos da distribuição de renda. Com relação 

aos imigrantes na ocupação, estes tendem a atingir salários mais elevados, dado o sinal 

positivo e significativo em todos os três quantis analisados. Quando se avança para os 

quantis mais elevados se observa um retorno ainda maior para as empregadas que nasceram 

fora do Estado em que residem. Em comparação com outros trabalhos, era esperado um 

resultado negativo para este coeficiente, uma vez que, por exemplo, Lacerda (2005) mostra 

um menor rendimento médio para os trabalhadores imigrantes no mercado de trabalho rural 

de Fortaleza. No caso das empregadas domésticas, o presente estudo mostra uma valorização 

maior da trabalhadora imigrante. 

No que tange às relações estabelecidas de trabalho, a variável de carteira de trabalho 

tem como objetivo verificar a hipótese de mercados segmentados devido à informalidade no 

setor doméstico. Observando os sinais apresentados pelo coeficiente, se percebe que este é 

positivo para as trabalhadoras que se encontram entre as 10% piores remuneradas e as que 

possuem rendimento mediano. Por outro lado, o coeficiente possui sinal negativo e 

significativo para o quantil das trabalhadoras melhor remuneradas, o que também pode ser 

acompanhado com a segunda parte do anterior Gráfico 2. Sendo assim, a formalidade se 

mostra mais importante para as mulheres no setor com as menores remunerações, dado que 
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a carteira de trabalho assinada garante a estas um mínimo salarial instituído pelo Estado. 

Referente ao sinal negativo para o quantil das melhores remuneradas, uma possível 

explicação seria que estas prestam serviço para diversos domicílios, evitando vínculo 

empregatício. 

A Tabela também apresenta os coeficientes estimados relacionados ao tipo de relação 

de trabalho da empregada doméstica, em que o objetivo é verificar se há um hiato salarial 

entre as categorias internas da atividade. O sinal encontrado é positivo para todos os quantis, 

ou seja, há um incremento no rendimento das trabalhadoras que trabalham em mais de um 

domicílio. Isto pode estar relacionado ao fato de que as empregadas que prestam serviços 

em vários domicílios tendem a ser remuneradas por serviço realizado. Estes ganhos 

somados, em média, são maiores que o retorno mensal auferido pelas mensalistas. Quanto 

ao local de moradia, o coeficiente positivo da região metropolitana e a baixa variação entre 

os quantis indica que as mulheres na atividade que residem nos grandes centros urbanos 

possuem os melhores salários. Se pode apontar que em regiões metropolitanas existe uma 

grande massa de trabalhadores que não possuem tempo para os afazeres domésticos e optam 

por contratar estes serviços pessoais externos. 

De modo geral, a significância dos coeficientes na maior parte dos casos evidencia a 

existência de dispersão salarial mesmo dentro do segmento de trabalho doméstico no Brasil. 

Esta dispersão pode ser explicada tanto por fatores de capital humano como de segmentação 

e informalidade, destacando o papel da carteira de trabalho assinada e do tipo de relação 

(diarista ou mensalista) estabelecida. Também são obtidas evidencias de que a discriminação 

por cor ou raça ainda prevalece no setor. As equações de salário estimadas se mostram 

válidas, portanto, para serem usadas dentro do setor específico de emprego doméstico e 

analisar a formação das remunerações. Contudo, nem todos os componentes funcionam da 

mesma forma que as análises tradicionais com equações mincerianas, notadamente a 

formalização e o papel dos imigrantes, que mostram sinais contrários ao esperado em 

algumas situações. 

Por fim, o uso do método de regressões quantílicas permite observar que, além da 

dispersão salarial, o efeito dos fatores explicativos também varia segundo o nível de renda 

considerado. As trabalhadoras com os melhores níveis salariais tendem a depender menos 

do capital humano e da proteção institucional. Este poderia ser, por exemplo, o caso das 

governantas de famílias mais abastadas ou a figura das secretárias pessoais, ainda comuns 

em domicílios unipessoais ou nos quais todos os membros adultos da família exercem 

atividades remuneradas. Já para as empregadas domésticas com os menores salários, a posse 
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da carteira de trabalho tende a servir como estratégia de sobrevivência, no sentido de impedir 

uma remuneração inferior ao pregado pelo salário mínimo. 

 

6. Considerações finais 

Este trabalho buscou analisar a composição do salário das empregadas domésticas 

no Brasil e a forma como seus determinantes se comportam em diferentes níveis da 

distribuição condicional de salários. Os dados da PNAD de 2002 a 2013 permitem ainda 

constatar mudanças significativas no perfil das mulheres empregadas no setor, como um 

aumento da escolaridade e a elevação da idade média. Tais fatos sugerem que existe mais 

investimento do Estado em educação e que as mulheres mais jovens estão evitando a entrada 

precoce no mercado de trabalho. Relacionados às características pessoais do trabalhador, os 

dados apontaram que há um aumento de trabalhadoras não-brancas ao decorrer da década e 

que existe uma redução da informalidade, tanto para mensalistas como para as diaristas. 

No que diz respeito à formação dos salários, a análise de regressões quantílicas 

mostra resultados interessantes e novos para o mercado de trabalho brasileiro. As variáveis 

de capital humano (estudo e experiência), possuem retornos positivos sobre os rendimentos 

da atividade, como esperado pela ótica da Teoria de Capital Humano. Contudo, influenciam 

mais o salário em quantis inferiores, ou seja, as de pior remuneração. De outra maneira, a 

variável chefe de família apresenta sinal distinto ao exposto por outras abordagens, sendo 

este negativo. Considerando a elevada proporção de empregadas domésticas que são as 

principais mantenedoras do domicilio (cerca de 43% em 2013), tal resultado pode ter 

implicações significativas sobre os indicadores de pobreza no Brasil, deixando claro que o 

emprego doméstico não tem implicações meramente monetárias sobre a sociedade – 

Budlende (2011). 

A comparação entre os quantis da distribuição de renda evidencia que o salário das 

trabalhadoras mais pobres são os mais sensíveis a variações tanto nos fatores de capital 

humano como na proteção institucional. A pose da carteira de trabalho assinada parece 

contribuir para uma remuneração mais elevada entre estas empregadas domésticas, 

reforçando, assim, a necessidade de continuidade das recentes medidas de regulamentação 

da atividade por parte do Governo Federal, intensificadas a partir de 2013. Estas novas regras 

podem incidir diretamente sobre a remuneração das trabalhadoras mais pobres. Por outro 

lado, é importante mencionar que ainda é cedo para afirmar se estas medidas irão gerar 

aumento do desemprego ou maior migração para as atividades na forma de diaristas, onde a 

burocracia e os custos para o empregador passam a impressão de serem menores. 
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Espera-se, portanto, que o presente trabalho tenha contribuído com a literatura 

empírica no país ao fornecer resultados específicos para a categoria de empregadas 

domésticas. Contudo, há campos ainda em aberto que podem ser explorados em pesquisas 

futuras. Uma agenda de pesquisa deveria envolver, por exemplo, a transição entre a situação 

de mensalistas e diaristas e o impacto que a atividade tem sobre os indicadores de pobreza e 

desigualdade no país. 
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