
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA NA 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO 

MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

Dezembro de 2011 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA NA 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO 

MERCADO DE TRABALHO 

 

 

Jacqueline Grinapel Frydman 

 

Orientadora: Márcia Marques de Carvalho 

 

 

 

 

Niterói 

Dezembro de 2011 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

 

APLICAÇÃO DO MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA NA 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO 

MERCADO DE TRABALHO 

 

 

Jacqueline Grinapel Frydman 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Estatística:Ênfase em Ciência 
Sociais, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Estatística. 

 

 

Aprovada em Dezembro de 2011 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_____________________________________ 
 

Prof.a MÁRCIA MARQUES CARVALHO – Orientadora 
 

_____________________________________ 
 

Prof. Dr.JOEL MAURÍCIO CORRÊA DA ROSA 

______________________________________ 

Prof. LICÍNIO ESMERALDO DA SILVA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Frydman, Jacqueline Grinapel 
Aplicação do modelo de regressão logística na evolução da 

participação da mulher no mercado de trabalho / Jacqueline 
Grinapel Frydman; Márcia Marques de Carvalho, orientadora;. 
Niterói, 2011. 
52 f. : il. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Estatísticaa ) – Universidade Federal Fluminense, 
Instituto de Matemática e Estatística, Niterói, 2011. 

 
1. Regressão logística. 2. Mercado de trabalho. 3. 

Participação da mulher. I. Carvalho, Márcia Marques de, 
orientadora. II. Universidade Federal Fluminense. Instituto 
de Matemática e Estatística. III. Título. 

 
CDD - 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À meus pais, pela constante presença na 

minha vida incentivando e me orientando no 

decorrer desses anos.  

 



 

Agradecimentos 

 

 Agradeço à minha família pelo apoio e carinho constante na minha vida, pelos 

ensinamentos mais profundos que me deram ao longo do tempo. 

 Agradeço à minha orientadora por ter me auxiliado excelentemente bem durante este 

trabalho. 

 Agradeço à todos os meus colegas de classe pelo companheirismo nos momentos 

alegres e difíceis desses anos. 

 Agradeço à todos os professores que tive a oportunidade de ser aluna, pelo grande 

conhecimento que transmitiram. 

  

 Muito Obrigada! 



 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é investigar e identificar os determinantes da participação 

feminina no mercado de trabalho na última década, com o propósito de responder em que 

medida a presença de filhos em diferentes faixas de idade ou a ausência deles interfere na 

probabilidade das mulheres estarem ocupadas.  

Os dados utilizados são provenientes das PNADs de 1987, 1999 e 2009, em que são 

verificadas as observações de mulheres urbanas de 25 a 55 anos e suas características 

individuais (idade, cor, educação, experiência no mercado de trabalho), características da 

família (se casada, se tem filhos, idade dos filhos, número de adultos não ocupados residentes 

no domicílio (efeito avó) e características geográficas. 

 Considerando a análise realizada, dentre as características sociais a que mais se 

destacou foi o ensino superior completo e dentre as características relativas à da família foi o 

fato da mulher estar casada. Estimado o modelo de regressão logística, foi verificado que os 

fatos de a mulher ter ensino superior completo, de a mulher estar casada e do número de 

filhos que ela possui, são mais evidentes comparando com outras características das mulheres 

urbanas ocupadas ao longo das décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 The objective of this study is to investigate and identify the determinants of female 

participation in the labor market in the last decade, with the purpose of responding to what 

extent the presence of children in different age or lack of them interferes in the probability 

that women will be occupied. 

 The data used are from PNAD of the years 1987, 1999 and 2009, which are verified in 

the observations of urban women with 25 to 55 years and their individual characteristics (age, 

race, education, labor market experience), family characteristics (if is married, if has children 

and their ages, number of adults living in the unoccupied home (grandmother effect) and the 

geographical characteristics. 

 Considering the analysis, among the social characteristics that stood out was the 

complete higher education and among the features on the family was that the woman is 

married. Estimated the logistic regression model, was verified that the facts of a woman to 

have completed higher education, the woman being married and the number of children that 

she has, are most evident in comparison with other features of urban women occupied over 

the decades. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O papel da mulher no mercado de trabalho iniciou-se com as I e II Guerras Mundiais 

em que as mulheres tiveram que assumir a posição dos homens no mercado de trabalho. Com 

a consolidação do sistema capitalista no século XIX, algumas leis passaram a beneficiar as 

mulheres. Através da evolução dos tempos modernos e com o avanço educacional, as 

mulheres conquistaram seu espaço no mercado de trabalho. As estatísticas apontam que há 

mais mulheres do que homens no Brasil e que elas vêm conseguindo emprego com mais 

facilidade e que seus rendimentos crescem a um ritmo mais acelerado que os homens.  

 Nos anos 70, a expansão da economia, a crescente urbanização e o ritmo acelerado da 

industrialização configuram um momento de grande crescimento econômico, favorável à 

incorporação de novos trabalhadores, inclusive os do sexo feminino. A sociedade brasileira 

passa por transformações de ordem econômica, social e demográfica que repercutem 

consideravelmente sobre o nível e a composição interna da força de trabalho. As taxas de 

crescimento econômico e os níveis de emprego aumentam. O país consolida sua 

industrialização, moderniza seu aparato produtivo e se torna mais urbano, embora ao custo do 

aumento das desigualdades sociais e da concentração da renda. 

A partir da década de 1970, intensificou-se a participação das mulheres na atividade 

econômica em um contexto de expansão da economia com acelerado processo de 

industrialização e urbanização. Prosseguiu na década de 1980, apesar da estagnação da 

atividade econômica e da deterioração das oportunidades de ocupação. Nos anos 1990, década 

caracterizada pela intensa abertura econômica, pelos baixos investimentos e pela terceirização 

da economia, continuou a tendência de crescente incorporação da mulher na força de trabalho.  

A elevação da participação feminina no mercado de trabalho, no entanto, se deu de 

forma diversa entre os países e em momentos distinto. Todavia, desde a década de 1960, boa 

parte das economias avançadas já apresentava um crescimento considerável na proporção de 

mulheres, particularmente daquelas casadas, na população economicamente ativa (PEA). Essa 

tendência de aumento da atividade feminina parece ter se intensificado desde o final do século 

passado, principalmente com a ampliação do nível educacional, do número de mulheres 

chefes de domicílio e dos inúmeros serviços que visam facilitar a vida familiar, a exemplo das 

creches.  
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Existem várias mudanças no perfil das trabalhadoras que acompanharam esse aumento 

da participação, uma delas é em relação ao perfil etário, ao estado civil e à escolaridade. Na 

década de 1970, as trabalhadoras eram na sua maioria jovens, solteiras e pouco escolarizadas. 

Na década de 1980, as mulheres com idade acima de 25 anos, chefes e conjugues, com níveis 

mais elevados de instrução e com nível de renda não muito baixo, foram as que mais 

aumentaram sua participação no trabalho remunerado. O aumento da mulher conjugue reflete, 

de um lado, o fato de algumas delas, com mais de 25 anos, terem começado a trabalhar por 

remuneração e, de outro, a permanência no trabalho remunerado daquelas que começaram a 

trabalhar jovens e não se afastaram da atividade econômica com a idade e a mudança no 

estado civil. No que diz respeito à inserção ocupacional das mulheres, essa é mais marcada 

por continuidades do que por mudanças. As ocupações menos valorizadas e tradicionalmente 

femininas do mercado de trabalho continuam se reproduzindo, implicando a persistência de 

nichos ocupacionais. A consolidação da participação da mulher no mercado de trabalho não 

se reflete somente na aproximação por sexo das taxas de participação, mas também na 

diminuição do hiato salarial entre homens e mulheres. 

A participação feminina no mercado de trabalho tem aumentado de forma linear e 

praticamente alheia às flutuações da atividade econômica. Seja em fases de recessão, seja nos 

ciclos de expansão econômica, a taxa de atividade das mulheres, em particular das mulheres 

com filhos, tem crescido no Brasil nos últimos 20 anos. Além do crescimento sustentado da 

taxa de atividade feminina, outra tendência interessante diz respeito ao melhor desempenho 

das mulheres na disputa por postos de trabalho. A absorção da mão-de-obra feminina tem 

sido, portanto, superior à da masculina em todas as fases recentes da economia brasileira.  

 O fenômeno da “feminização” do emprego deixa de ser marca das áreas mais 

desenvolvidas e cosmopolitas do país, acompanhando a interiorização do desenvolvimento 

econômico, característica de fins dos anos 80. Com o tempo, se destaca a melhora 

significativa na distribuição do perfil de escolaridade feminina, a tendência ao constante 

amadurecimento da mão-de-obra feminina ocupada; o que possivelmente pode explicar a taxa 

de rotatividade feminina. As mulheres que trabalham são, nos anos 90, mulheres maduras, 

casadas ou não mais com responsabilidades familiares. 

 Neste contexto, justifica-se aprofundar a análise da participação da mulher no mercado 

de trabalho brasileiro e sua inclusão na economia brasileira. A inserção da mulher no mercado 

de trabalho é um fenômeno de grande importância, pois seu impacto foi sentido nas duas 
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instituições mais presentes na vida da maior parte dos indivíduos: a família e o local de 

trabalho. 

 O objetivo deste trabalho é investigar e identificar os determinantes da participação 

feminina no mercado de trabalho na última década. A motivação está no fato de que a 

inserção da mulher não depende apenas de atributos como idade, educação e características 

individuais, mas também das características familiares, como a presença e a idade dos filhos, 

o status marital e a renda domiciliar exclusive da mulher. Uma pergunta que este trabalho 

quer responder é em que medida a presença de filhos em diferentes faixas de idade ou a 

ausência deles interfere na probabilidade das mulheres estarem ocupadas. A hipótese que será 

testada nesse trabalho é que o numero de filhos interfere no ingresso da mulher no mercado de 

trabalho. 

 A metodologia consiste na estimação da probabilidade das mulheres pertencerem à 

força de trabalho a partir de um conjunto de variáveis explicativas utilizando um modelo de 

regressão logística nos microdados das PNADs 1987, 1999 e 2009. As observações serão as 

mulheres urbanas de 25 a 55 anos e suas características individuais (idade, cor, educação, 

experiência no mercado de trabalho), características da família (se casada, se tem filhos, idade 

dos filhos, número de adultos não ocupados residentes no domicílio (efeito avó), e 

características regionais (região geográfica).  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD investiga anualmente, de 

forma permanente, características gerais da população, de educação, trabalho, rendimento e 

habitação e outras, com periodicidade variável, de acordo com as necessidades de informação 

para o país, como as características sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, 

segurança alimentar, entre outros temas. Por causa da diversidade de itens coletados, esta base 

de dados é a ideal para os objetivos deste trabalho.  

 O modelo de regressão logística consiste em uma técnica estatística que tem como 

objetivo produzir, a partir de um conjunto de observações, um modelo que permita a predição 

de valores tomados por uma variável categórica, freqüentemente binária, a partir de uma série 

de variáveis explicativas contínuas e/ou binárias. O modelo será estimado no SPSS. 

 Esta monografia está estruturada em 4 capítulos, além da introdução e conclusão. O 

capítulo 1 trata do mercado de trabalho no Brasil e a participação feminina. O capítulo 

seguinte apresenta o modelo de regressão logística e explica como estimar os parâmetros e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
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como avaliar a qualidade dos modelos. O capítulo 3 apresenta uma análise exploratória do 

papel da mulher no mercado de trabalho. O capítulo 4 estima os determinantes da participação 

da mulher no mercado de trabalho nos últimos 30 anos. A conclusão apresenta os principais 

resultados.  
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1. O MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO 

FEMININA 

 

 

 Segundo Ramos (2007), a evolução da taxa de participação no mercado de trabalho 

apresentou tendências diferentes na desagregação por gênero. Enquanto a taxa de participação 

dos homens declinou de forma praticamente contínua, acumulando uma queda de 

aproximadamente 4 pontos percentuais, partindo de 42,4% em 1992 e atingindo 49,1% em 

2005. Esses movimentos estão associados a transformações de ordem cultural e 

socioeconômica, bem como às alterações estruturais na economia comum um todo e que 

repercutiram no mercado de trabalho. No que se refere às mulheres, a sua crescente 

participação é, em grande medida, decorrente da redução de obstáculos de natureza não 

econômica ao seu ingresso no mercado de trabalho e, também da necessidade de 

complementação dos orçamentos familiares, fator que por certo influenciou muito a mudança 

de postura cultural em relação ao trabalho feminino. 

Existem muitas razões que podem explicar um comportamento mais favorável às 

mulheres do que os homens no que se refere à expansão do seu nível de ocupação. Uma delas 

decorre da amplitude do processo de reestruturação produtiva iniciado na década de 90 e que 

afeta sobremaneira emprego industrial, cuja redução “massiva” tem rebatimentos negativos, 

incidindo mais sobre os homens do que sobre as mulheres, já pouco representados no setor, 

outro fator é a expansão da economia de serviços e o terceiro fator é a maior flexibilização do 

mercado de trabalho e a “precarização” das relações de trabalho, com o aumento da ocupação 

por conta própria e da informalidade em geral. Este enfoque explicaria o aumento das 

oportunidades de emprego mais que proporcional para as mulheres vis-à-vis os homens, em 

razão, sobretudo, das características da atual divisão do trabalho por sexo: emprego em 

atividades de tempo parcial atrairia prioritariamente as mulheres, pois permitiria 

compatibilizar trabalho doméstico e trabalho remunerado; como mão-de-obra secundária, as 

mulheres aceitariam salários inferiores, atendendo mais imediatamente à demanda do setor 

público e privado, até porque, em face do aumento do desemprego, seriam provavelmente as 

primeiras a serem dispensadas, tendo baixo poder de barganha. (Lavinas, 2001) 

 Segundo Bruschini (2010), o crescimento da participação feminina no mercado de 

trabalho brasileiro foi uma das mais marcantes transformações sociais ocorridas no país desde 

os anos 70, sendo que há várias razões do ingresso acentuado das mulheres no mercado de 
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trabalho, como a necessidade econômica que se intensificou com a deteriorização dos salários 

reais dos trabalhadores e que as obrigou a buscar uma complementação para a renda familiar. 

Os dados referentes à década de 70 mostraram, porém, que não só as mulheres pobres 

entraram no mercado, mas também as mais instruídas e das camadas médias. Trabalhar fora 

de casa para ajudar no orçamento doméstico adquire novas possibilidades de definição, que se 

expressam de maneiras diferentes em cada camada social, mas que só se viabilizam pela 

existência de emprego.  

 Profundas transformações nos padrões de comportamento e nos valores relativos ao 

papel social da mulher, intensificadas pelo impacto dos movimentos feministas e pela 

presença feminina cada vez mais atuante nos espaços públicos, facilitam a oferta de 

trabalhadoras. A queda da fecundidade reduz o número de filhos por mulher, sobretudo nas 

cidades e nas regiões mais desenvolvidas do país, liberando-a para o trabalho. A expansão da 

escolaridade e o acesso das mulheres às universidades contribuem para este processo de 

transformação. A consolidação de tantas mudanças nos padrões de comportamento é um dos 

fatores que explicariam a persistência da atividade feminina na década de 80, que, ao 

contrário da anterior, teve como marca registrada a crise econômica, a inflação e o 

desemprego. 

 Em relação ao estado civil das trabalhadoras, as taxas de atividade mais elevadas se 

encontram entre as separadas, seguidas pelas solteiras, em geral mais jovens e preferidas pelos 

empregadores. As casadas apresentam as taxas mais baixas, seja pela discriminação 

encontrada no mercado, seja por dificuldades advindas dos encargos familiares e domésticos, 

agravadas pela falta de creches. E em relação à educação das trabalhadoras, os dados 

confirmam, para os anos 80, a intensa associação entre escolaridade e participação das 

mulheres no mercado de trabalho. As mais instruídas são as que mais trabalham fora de casa, 

porque podem ter atividades mais gratificantes ou bem remuneradas que compensam os 

gastos com a infra-estrutura doméstica necessária para suprir sua saída do lar. A atividade 

econômica feminina, contudo, aumenta em todos os níveis de escolaridade. A associação 

entre a escolaridade e o trabalho feminino é tão intensa que anula os efeitos do estado 

conjugal: entre mulheres com mais de doze anos de estudo, as taxas de atividade, além de 

muito mais elevadas, são semelhantes entre casadas e solteiras. 

Nas últimas décadas, o Brasil passou por profundas mudanças demográficas, culturais 

e sociais que provocaram a transformação da estrutura etária do país e da composição das 

famílias. Estas se tornaram cada vez menores, em virtude do rebaixamento das taxas de 
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fecundidade, ao mesmo tempo em que aumentou o número de famílias chefiadas por 

mulheres, como conseqüência do maior contingente de viúvas, do aumento das separações e 

das novas formas de coabitação. Essas mudanças, ao lado da expansão da escolaridade da 

população em geral e da feminina em particular, assim como os novos valores relativos ao 

papel das mulheres na sociedade brasileira, tiveram impacto significativo sobre a maior 

participação feminina no mercado de trabalho. É neste contexto, também marcado pela 

redemocratização do país e pelo fortalecimento de sua sociedade civil, que as mulheres se 

firmam como agentes sociais, econômicos e políticos da maior importância. No que se refere 

à sua participação no mercado de trabalho, a ampliação do contingente feminino foi uma das 

mais importantes transformações ocorridas no país nas últimas décadas e resultou de vários 

movimentos, de certa forma contraditórios. Mudanças demográficas; como a diminuição do 

número de filhos, liberaram as mulheres para o trabalho. A expansão da escolaridade 

aumentou suas credenciais para enfrentar o mercado de trabalho. Mudanças culturais em 

relação ao papel das mulheres nas sociedades ocidentais modernas, ao valorizar o exercício de 

uma atividade profissional, impulsionaram para o mundo do trabalho até mesmo aquelas que 

teriam outra opção. Ao mesmo tempo, empobrecidas desde os anos oitenta, com novas 

necessidades geradas pela diversificação das pautas de consumo e premidas pela necessidade 

de arcar com custos mais elevados com a educação e a saúde dos filhos e dos familiares, 

devido à precariedade dos sistemas públicos de atendimento, as famílias das camadas médias 

não podem mais prescindir do aporte econômico de suas mulheres. Necessidade econômica, 

aumento de separações e de famílias chefiadas por mulheres também impulsionam as 

mulheres para atividades remuneradas. Ao mesmo tempo, mulheres que sempre trabalharam 

na produção familiar ou em outras atividades não remuneradas tornam-se visíveis em virtude 

do refinamento do conceito e também passam a engrossar as estatísticas sobre o trabalho 

feminino. (Bruschini, 1998) 

 

1.1. Revisão da Literatura 

 

Vários estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de analisar a participação 

feminina dentro do mercado de trabalho. Dentre eles, Lavinas (2001) tem como objetivo 

identificar se a “feminização” do emprego em tempos de crise econômica e supressão de 

postos de trabalho, nos anos recentes, deve-se ao aumento do grau de empregabilidade das 

mulheres. Como essas aumentaram suas vantagens competitivas viv-à-vis os homens no 
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mercado de trabalho, cabe saber se isso é conseqüência de uma mudança no perfil da força de 

trabalho feminina ou se é resultado de mudanças nos postos de trabalho criados por essa nova 

dinâmica de acumulação produtiva. Feito uma análise dos dados das PNADs nos anos de 

1981, 1990, 1997 e utilizando informações mensais levantadas pela PME de 1982 até final de 

1998, estabeleceu-se correlações sobre as variáveis explicativas do aumento do grau de 

empregabilidade das mulheres. Com isso, concluiu que escolaridade e salários são 

positivamente correlacionados com o aumento da participação feminina dentre os ocupados, 

enquanto informalidade e expansão da economia de serviços têm correlação negativa. Isso 

significa que o melhor desempenho das mulheres vis-à-vis os homens na obtenção de postos 

de trabalho não se deve ao aumento da informalidade e da precariedade da economia, nem 

tampouco ao fato de o setor de serviços ser aquele que mais oferece oportunidades de 

emprego. Pelo contrário, a regressão sugere que as mulheres tendem a não aceitar na mesma 

proporção da média da população os empregos informais, buscando, na verdade, mais 

informalidade. Mostra também que o diferencial de gênero que capacita as mulheres a 

disputarem espaço no mercado de trabalho com mais sucesso que os homens é o nível de 

escolaridade mais alto (37%) e o patamar de remuneração (25%) e sugere-se que as empresas 

dão preferência às mulheres porque seu custo de contratação é menor do que aquele derivado 

da contratação de homens. 

 Soares-Izaki (2002) procuram acompanhar as mudanças na participação das mulheres 

e mostrar como tem evoluído segundo a ótica do tempo, mas também das coortes, decompor 

essas mudanças segundo uma série de variáveis elementares, incluindo posição na família e 

educação, analisar as relações entre educação das mulheres casadas, seus conjugues e a taxa 

de participação, investigar de modo quantitativo os fatores mensuráveis que impulsionaram 

este processo. A análise foi feita pelo período de 1977 a 2001 das PNADs, utilizando o 

conceito de coorte para tentar observar a evolução da participação da mulher no mercado de 

trabalho. As conclusões deste trabalho indicam que o aumento na participação das mulheres 

no mercado de trabalho é expressivo, mas elas ainda participam muito menos que os homens; 

que a julgar pela evidência que as coortes apresentam, o nível de participação feminina está se 

estabilizando e provavelmente não irá muito além dos 52% no médio prazo; que a grande 

mudança foi a participação de mulheres cônjuges, a entrada em massa das mulheres com 

marido no mercado de trabalho, e não a das chefes de domicílio, a razão principal do aumento 

observado, sendo que em 1977, a taxa de participação das conjugues era 20 pontos 

percentuais menor do que a taxa das chefes; hoje a diferença é de apenas 4 pontos; que a 
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grande variável com poder explicativo é o aumento no nível educacional que explica 59% do 

aumento de participação das mulheres; que a análise da oferta de trabalho das mulheres com 

relação à renda e ao nível educacional de seus cônjuges é coerente com a existência de um 

efeito preço e um efeito renda com relação aos rendimentos do cônjuge. Sendo assim, a 

melhoria educacional das mulheres cônjuges permitiu que estas entrassem fortemente no 

mercado de trabalho, mas a velocidade desta entrada está cada vez menor.  

Em um dos trabalhos aqui argumentados de Bruschini (2010), consta uma análise no 

contexto das transformações demográficas, sociais, culturais, políticas e econômicas pelas 

quais o Brasil vem passando e que se intensificaram nesses anos. Alguns dos indicadores 

dessas transformações são: a queda das taxas de fecundidade, o envelhecimento da população, 

o aumento do número de famílias chefiadas por mulheres, a expansão da escolaridade, os 

novos valores relativos ao papel das mulheres na sociedade brasileira e a redemocratização do 

país. Do ponto de vista econômico, os dez anos analisados; de 1985 a 1995, foram marcados 

por crises econômicas, elevadas taxas de inflação, sucessivos planos de estabilização e, a 

partir de 1994, queda da inflação e estabilização da moeda. Tendo como cenário mais amplo a 

globalização da economia e o intenso avanço da tecnologia, esse período foi marcado, no 

Brasil como em outros países, por uma reestruturação da economia, que provoca perda de 

postos de trabalho em setores formalizados e flexibilização das relações de trabalho. Sendo 

assim, aprofunda reflexões sobre o tema mostrados em trabalhos anteriores para esta década e 

a anterior e mantém, para fins comparativos, estrutura similar: análise de taxas femininas e 

masculinas de participação no mercado de trabalho, exame do comportamento de variáveis 

associadas à inserção familiar das trabalhadoras, deslocamentos da força de trabalho por sexo 

no período, desigualdades de gênero e principais características do trabalho feminino. 

Os pesquisadores Bruschini (1998) e Ramos (2007) apontam os principais pontos 

determinantes no assunto da participação da mulher no mercado de trabalho. O primeiro 

considera que a análise dos dados disponíveis sobre o trabalho feminino na década de 80 

revela que algumas tendências constatadas para anos anteriores continuam operando: o 

aumento da incorporação de mulheres ao mercado de trabalho, o efeito de características 

familiares, como a posição na família e a idade, a segregação das trabalhadoras em reduzido 

número de ocupações e a intensa desigualdade salarial a que são sujeitas em relação aos seus 

colegas do sexo oposto. Mas os dados revelam também os novos rumos tomados pela força de 

trabalho feminina em anos mais recentes. Do ponto de vista da oferta de trabalhadoras, estes 

sugerem que elas são mais velhas, mais escolarizadas e com responsabilidades familiares.  Do 
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ponto de vista do mercado de trabalho, engrossam cada vez mais o contingente de 

trabalhadores ocupados em atividades do terciário, seja ele representado por empregos 

gerados pelo setor público, seja no comércio, nas atividades administrativas e sociais. A 

concentração de trabalhadoras nesses espaços protegeu-as durante a crise que imperou durante 

os anos analisados, quando o terciário foi o setor que mais cresceu.  

Apesar das conquistas, no entanto, as trabalhadoras ainda se concentram em reduzido 

número de trabalhos femininos, estejam eles no setor mais organizado da economia, no qual o 

número de mulheres vem aumentando continuamente, ou no segmento que abriga as 

chamadas atividades informais, no qual a presença feminina continua a ser significativa. Em 

qualquer dos casos, no entanto, as trabalhadoras recebem menos do que seus colegas, mesmo 

quando realizam tarefas semelhantes.  

No trabalho de Águas (2010), o objetivo foi contribuir para a investigação sobre a 

oferta de trabalho feminina e seus determinantes, dando especial atenção ao contexto familiar 

no qual elas habitam. Foi analisado como a presença de filhos em diferentes faixas de idade 

ou a ausência deles interfere na probabilidade das mulheres casadas estarem na PEA. 

Destacaram-se ainda pontos importantes ligados aos filhos, como as diferenças de gênero e o 

cumprimento de tarefas domésticas. A análise empírica se baseou em uma amostra de 

mulheres casadas com idade entre 15 e 45 anos, que possuíam ou não filhos, extraída a partir 

dos dados da PNAD entre 1992 e 2008. Com isso, estimou-se, através de modelos Probit, a 

probabilidade das mulheres pertencerem à força de trabalho com base em um conjunto de 

variáveis explicativas que englobaram tanto atributos pessoais das mulheres e de seus 

cônjuges, quanto características da estrutura de filhos. As evidências indicam que existe uma 

relação negativa entre ter filhos com idade menor ou igual a 10 anos e a probabilidade da 

mulher estar na PEA, em todos os anos de abrangência. A intensidade do efeito, no entanto, 

varia conforme o arranjo dos filhos, ou seja, a presença de filhos em diversas faixas etárias, 

sendo mais negativa para as mulheres com crianças em idade pré-escolar. Nestas, a magnitude 

dos efeitos marginais fica em torno de 16 a 20 pontos percentuais para menos quando 

comparada as mulheres sem filhos. Adicionalmente, mostra-se que a presença de filhos com 

11 anos ou mais reduz o impacto negativo de ter filhos de 0 a 5 anos, porém esse efeito 

amortecedor do filho mais velho perde força ao longo dos anos. Quanto às questões 

específicas, conclui-se que meninas jovens ou adolescentes, acima de 10 anos, tem um papel 

importante sobre a decisão de participação das mães, na medida em que muitas vezes 

substituem as responsabilidades maternas no domicílio, principalmente com relação aos 
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cuidados dos irmãos. Contudo, tal associação é mais forte para a década de 90 e 

posteriormente acaba por perder força, com exceção do grupo de mulheres com filhos nas três 

faixas de idade. Investigou-se também a relação entre ter algum filho com 11 ou mais 

exercendo afazeres domésticos e nenhum deles cumprindo tais atividades sobre oferta de 

trabalho das mulheres. Constatou-se que existem efeitos diferenciados entre os dois grupos, 

ambos no sentido de reduzir a participação feminina, porém o primeiro grupo apresenta um 

efeito de magnitude bem menor. Esses resultados corroboram a idéia de que a redução de 

barreiras por parte dos filhos, que substituem suas mães quanto aos afazeres domésticos, é um 

incentivo a participação. Logo, o presente artigo contribuiu com a literatura de oferta de 

trabalho feminina, destacando a importância da estrutura familiar dos filhos e dos atributos 

das mulheres e de seus cônjuges para tal decisão. Ressaltou-se como ter filhos em idade pré-

escolar, assim como precisar cumprir atividades domésticas são barreiras ao ingresso das 

mulheres na força de trabalho. Assim, é possível postular algumas sugestões de políticas 

públicas, como por exemplo, a ampliação da oferta de creches, que interfiram nesses pontos e 

possibilitem o maior acesso ao mercado de trabalho por parte das mulheres que assim o 

desejem. 
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2. MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

 O modelo de regressão logística consiste em uma técnica estatística que tem como 

objetivo produzir, a partir de um conjunto de observações, um modelo que permita a predição 

de valores tomados por uma variável binária, a partir de uma série de variáveis explicativas 

contínuas e/ou binárias.  

 A fim de simplificar a notação, usaremos a quantidade             para 

representar a média condicional de Y dado x quando a distribuição logística é usada. A forma 

específica do modelo de regressão logística que vamos utilizar é a seguinte: 

                   
       

                                          (2.1) 

Como y é uma variável binária,                                  

 Considera-se que a transformação de      para o estudo de regressão logística é a 

transformação logit. Esta transformação em termos de      defina-se como: 

        
    

      
                           (2.2) 

 O modelo de regressão logístico múltiplo é dado pela equação: 

   
       

         
                           (2.3) 

Onde,                

2.1. Método de estimação dos parâmetros: 

 

 Na regressão linear, o método utilizado na maioria das vezes para estimar parâmetros 

desconhecidos é dos mínimos quadrados. Neste método nós escolhemos aqueles valores de 

   e    que minimizem a soma dos desvios quadrados dos valores com base no modelo. Sob 

as hipóteses usuais de regressão linear, pelo método dos mínimos quadrados são produzidos 

estimadores com um número de propriedades estatísticas desejáveis. Infelizmente, quando o 

método dos mínimos quadrados é aplicado a um modelo com um desfecho dicotômico, os 

estimadores já não têm essas propriedades. 

 O método geral de estimação que leva para a função de mínimos quadrados sob o 

modelo de regressão linear; quando os termos de erro são normalmente distribuídos, é 

chamado de máxima verossimilhança (maximum-likelihood estimation- MLE). Este método é 

para estimar os parâmetros de um modelo estatístico. Assim, a partir de um conjunto de dados 

e dado um modelo estatístico, a estimativa por máxima verossimilhança estima valores para 
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os diferentes parâmetros do modelo. O método busca valores para os parâmetros de maneira a 

maximizar a probabilidade dos dados amostrados, dado o modelo assumido. Estimativas de 

máxima verossimilhança são os valores dos parâmetros que têm maior probabilidade; 

probabilidade máxima, de gerar a amostra observada de dados se os pressupostos do modelo 

são verdadeiros. Para obter as estimativas de máxima verossimilhança, a função de 

verossimilhança calcula quão provável é que iríamos observar os dados que realmente se 

observou um dado conjunto de estimativas dos parâmetros foram os parâmetros verdadeiros. 

Por exemplo, na regressão linear com uma única variável independente, precisamos estimar a 

inclinação β e o intercepto α. Para qualquer combinação de possíveis valores para α e β, a 

função de verossimilhança nos diz quão provável é que teria observado os dados que nós 

fizemos observar se esses valores foram os verdadeiros parâmetros populacionais. 

Descreveremos agora como encontrar estes valores a partir do modelo de regressão logística. 

 Se Y é codificado como zero ou um, então a expressão para      dada na equação 2.1 

fornece; para um valor arbitrário de            o vetor de parâmetros, a probabilidade 

condicional de que Y é igual a 1 dado x. Este será denotado como         . Daqui resulta 

que a quantidade        dá a probabilidade condicional que Y é igual a zero dado x, 

        . Assim, para os pares        , onde       a contribuição para a função de 

verossimilhança é      , e para aqueles pares, onde       a contribuição para a função de 

verossimilhança é        , onde a quantidade       denota o valor de       calculado em 

  . Uma maneira conveniente de expressar a contribuição para a função de verossimilhança 

para o par         é através do termo 

            
           

                               (2.4) 

 Desde que as observações são assumidas serem independentes, a função de 

verossimilhança é obtida pelo produto dos termos dados na equação 2.4 como se segue: 

                                      
 

 
               (2.5) 

Para facilitar os cálculos, realiza-se o log da equação 2.5 

O método da máxima verossimilhança é definido pela seguinte fórmula: 

                                              
 
        (2.6) 

 

Para encontrar valores de β que maximiza L(β) diferenciamos L(β) por    e     igualando o 

resultado a zero: 

 

                        (2.7) 
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                       (2.8) 

 

Logo, o β encontrado na solução das equações 2.7 e 2.8 é chamado de estimador de 

máxima verossimilhança (  ). 

Podemos considerar que        é uma estimativa de máxima verossimilhança para 

     . Esta quantidade fornece uma estimativa da probabilidade condicional que Y=1, dado 

que     . Como tal, representa o valor ajustado ou predito para o modelo de regressão 

logística. Uma conseqüência interessante da equação 2.7 é que: 

     
          

 
                  (2.9) 

 

2.2. Interpretação dos parâmetros estimados via razão de chances 

 

A razão de chance ou razão de probabilidade significa qual a probabilidade de um 

evento ocorrer, se sob as mesmas condições ele não acontecer, sendo calculada por: 

 

                            (2.10) 

 

 

 

onde     representa a estimativa do parâmetro da i-ésima variável explicativa. A razão de 

probabilidade é, simplesmente, a razão entre duas probabilidades. 

 

Efeitos para o modelo logit, mas não para o probit, podem ser interpretados em termos 

de mudanças nas probabilidades. Para desfechos binários, normalmente consideramos as 

chances de se observar um resultado positivo contra um negativo. 

   
       

       
  

       

         
        (2.11) 

 

O log das probabilidades é chamado de logit e o modelo logit é linear, o que significa 

que as chances de log são uma combinação linear de x e de β. Consideraremos a seguinte 

equação: 

   
         

           
                               (2.12) 

Podemos interpretar os coeficientes para uma mudança na unidade xk em que espera-

se que o logit mudar por βk mantendo todas as outras variáveis constantes.  
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Esta interpretação não depende do nível das outras variáveis do modelo. O problema é 

que uma mudança no log das probabilidades tem pouco significado substantivo. 

Alternativamente, colocando exponencial em ambos os lados desta equação, podemos criar 

um modelo que é multiplicativo e não linear, mas em que o resultado é a medida mais 

intuitiva. 

                            (2.13) 

A interpretação é realizada desta forma: 

Se exp (βk) > 1, podemos dizer que as chances são “exp (βk) vezes maior”. E se exp 

(βk) < 1, podemos dizer que as chances são “exp (βk) vezes menor”. 

Podemos exemplificar da seguinte forma: 

Para cada criança adicional, a chance de estar empregado diminui por um fato de 0,23 

mantendo todas as variáveis constantes. 

Outra forma seria: 100*[exp(β) – 1] ⇨100*[0,23 – 1] = -77 

Logo, para cada criança adicional, a chance de estar empregado diminui por 77%, 

mantendo todas as outras variáveis constantes. 

 

 

 

 

2.3. Inferência estatística no modelo de regressão logística 

 

2.3.1. Intervalos de confiança dos parâmetros estimados 

 A razão de chances, Ψ, é geralmente o parâmetro de interesse em uma regressão 

logística devido a sua facilidade de interpretação. No entanto, sua estimativa, Ψ, tende a ter 

uma distribuição que está inclinada. A assimetria da distribuição amostral de Ψ é devido ao 

fato de que ela é limitada a partir de zero. Em teoria, para tamanhos de amostra 

suficientemente grandes, a distribuição de Ψ será normal. Infelizmente, este requisito tamanho 

da amostra geralmente impede a da maioria dos estudos. Por isso, as inferências são feitas 
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geralmente com base na distribuição amostral de           , que tende a seguir uma 

distribuição normal para tamanhos de amostra muito menor. A 100*(1-α)% de intervalo de 

confiança (IC) para a razão de chances é obtida primeiramente calculando os pontos finais de 

um intervalo de confiança para o coeficiente de   , e depois exponencializando esses valores. 

Em geral, a expressão é a seguinte: 

            
  
            (2.14) 

 

 Devido à importância da razão de chances como medida de associação, as estimativas 

pontuais e intervalares são freqüentemente encontradas em colunas adicionais em tabelas que 

apresentam os resultados de uma análise de regressão logística. 

 

2.3.2. Teste Global 

 O teste da razão de verossimilhança para a significância global dos p coeficientes para 

as variáveis independentes do modelo é realizada exatamente da mesma maneira como no 

caso univariado. O teste é baseado na estatística G mostrado nas equações 2.15 e 2.16: 

 

           
   

  
           

     

    
   

     (2.15) 

onde              e a estatística D é chamada de Deviance. 

 

       
                              

                              
                  (2.16) 

 

 A única diferença é que os valores ajustados,   , no modelo são baseados no vetor 

contendo p+1 parâmetros,   . Sob a hipótese nula de que os coeficientes de inclinação p para 

as covariáveis o modelo são iguais a zero, a distribuição G será qui-quadrado com p graus de 

liberdade. 

 

2.3.3. Teste Wald 

O teste de Wald é um teste paramétrico com uma grande variedade de usos. Sempre 

que um relacionamento dentro ou entre itens de dados pode ser expressa como um modelo 

estatístico com parâmetros a serem estimados a partir de uma amostra, o teste de Wald pode 

ser utilizada para testar o verdadeiro valor do parâmetro com base na estimativa da amostra. 
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 Antes de concluir que um ou todos os coeficientes são diferentes de zero, podemos 

olhar o teste estatístico univariado de Wald.  

As hipóteses do teste são: H0: βj=0 versus H1: βj≠0 para j= 1, 2, ... t. 

A estatística do teste é:    
   

        
 ~ N(0;1) 

 

2.4. Medidas de qualidade do ajuste 

 

O Coeficiente de determinação, também chamado de R² é uma medida de qualidade do 

modelo econométrico em relação à sua habilidade de estimar corretamente os valores da 

variável resposta y. O R² indica quanto da variação da variável resposta que é explicada pela 

variância das variáveis explicativas. Seu valor está no intervalo de 0 a 1, e quanto maior, 

maior é o poder de explicação do modelo.  

A Soma dos Quadrados Total (variação da variável resposta, de cada um dos valores 

observados subtrai-se o valor da média aritmética, eleva-se o resultado ao quadrado e somam-

se os resultados); 

               
          (2.17) 

 

A Soma dos Quadrados dos Resíduos (variação da variável resposta que não é 

explicada pelo modelo).  

               
 
           (2.18) 

 

                         (2.19) 

 

onde  é a variável resposta na observação ;  é sua média amostral e  é o valor 

estimado pelo modelo na observação . 

 

A Soma dos Quadrados Explicada (variação da variável resposta que é explicada pelo 

modelo - de cada um dos valores estimados pelo modelo subtrai-se o valor da média 

aritmética dos valores observado, usada acima, eleva-se o resultado ao quadrado e somam-se 

os resultados); 

                
                           (2.20) 

onde D0 é com nenhuma variável do modelo e DM é com todas as variáveis do modelo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Econometria
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A qualidade do ajuste, analogamente ao modelo de regressão linear, é calculada por: 

   
     

     
 

 

  
             (2.21) 

 

A inclusão de inúmeras variáveis, mesmo que tenham baixo poder explicativo sobre a 

variável resposta, aumentarão o valor de R², o que é ruim, pois incentiva a inclusão 

indiscriminada de variáveis, indo contra o princípio da parcimônia. Para resolver esse 

"problema", podemos usar uma medida ajustada do coeficiente de determinação que é 

penalizada quando incluímos variáveis pouco explicativas. Esse é o R² ajustado:  

 

       
   

       
         (2.22) 

 

 onde (k+1) representa o número de variáveis explicativas mais a constante. 

 

Observa-se que a inclusão de mais variáveis com pouco poder explicativo prejudica o 

valor do R² ajustado porque aumenta  em uma unidade e não traz muito incremento em R
2
. 

 

  

O SPSS calcula o R
2
 de Cox&Snell e de Nagellkerke definidos por: 

   
     

       

     
 

 

 
   (2.23) 

 

  
  

   
 

         
 

  
      (2.24) 

 

 O    
  compara o modelo somente com a constante com o modelo com todos os 

parâmetros. É também conhecido como R
2
 máxima verossimilhança. 

 

2.5. Tabelas de Classificação 

 

 Uma tabela de classificação dá a classificação cruzada da resposta binária y com uma 

predição se     ou 1. A predição é      quando    >   e      quando        para 

algum ponto de corte     Uma possibilidade é tomar          Entretanto se uma pequena 
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(grande) proporção de observações tem    , o modelo ajustado nunca (sempre) terá 

   >0.50, em tal caso nunca (sempre) predizemos     . Uma outra possibilidade é tomar    

como a proporção amostral de respostas1, que é     para o modelo contendo somente o termo 

intercepto. 

 A partir da tabela de classificação podem ser obtidas algumas medidas para avaliar a 

qualidade do modelo. 

                                e                                 

 

Tabela 1:  Classificação do y 

  Predito   

  Y=0 Y=1  % correto 

Observado Y=0 a b a+b a/(a+b) 

 Y=1 c d c+d d/(c+d) 

      

Uma tabela de classificação tem limitações: ela desdobra valores preditivos contínuos 

   em valores binários. A escolha de    é arbitrária. 

2.6. Contribuição marginal da variável 

 

 Alguns métodos têm sido usados para verificar a contribuição marginal de uma 

variável independente na explicação da variável dependente. Um método resume-se em 

calcular o modelo de regressão logística com e sem a variável que está sendo testada. A 

estatística do teste é:  

           (2.25) 

Onde D0  é sem a variável do modelo e DM é com todas as variáveis do modelo 

3. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DO PAPEL DA MULHER  

NO MERCADO DE TRABALHO 
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 Neste capítulo será apresentado o resultado do modelo de regressão logística estimado 

aos microdados da PNAD e está estruturado em 6 seções. A primeira descreve a base de 

dados da PNAD e na lista de variáveis desta pesquisa que serão utilizadas no modelo. As 

seções seguintes apresentam estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no modelo.  

 

3.1. Base de dados 

 

O sistema de pesquisas domiciliares, implantado progressivamente no Brasil a partir de 

1967, com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, tem como 

finalidade a produção de informações básicas para o estudo do desenvolvimento 

socioeconômico do País. Trata-se de um sistema de pesquisas por amostra de domicílios que, 

por ter propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas, umas de 

caráter permanente nas pesquisas, como as características gerais da população, de educação, 

trabalho, rendimento e habitação, e outras com periodicidade variável, como as características 

sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição e outros temas que são incluídos 

no sistema de acordo com as necessidades de informação para o País. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios teve início no segundo trimestre de 

1967, sendo os seus resultados apresentados com periodicidade trimestral até o primeiro 

trimestre de 1970. A partir de 1971, os levantamentos passaram a ser anuais com realização 

no último trimestre. A pesquisa foi interrompida para a realização dos Censos Demográficos 

1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

Na década de 1970, os principais temas investigados na PNAD, além de aspectos 

gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, foram migração e 

fecundidade. Em 1974-1975, foi levada a efeito uma pesquisa especial, denominada Estudo 

Nacional da Despesa Familiar - ENDEF, que, além dos temas anteriores, investigou consumo 

alimentar e orçamentos familiares. Durante a realização do ENDEF o levantamento básico da 

PNAD foi interrompido. 

 

As pesquisas realizadas na década de 1980 mantiveram inalteradas as características 

do levantamento básico, visando, com isso, a gerar uma série histórica de resultados. 

Ademais, a pesquisa básica incorporou a investigação da cor das pessoas, a partir de 1987, e 
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da existência de rádio e televisão nos domicílios particulares permanentes, a partir de 1988. 

Por meio de pesquisas suplementares foram investigados os seguintes temas: saúde em 1981; 

educação em 1982; mão de obra e previdência em 1983; fecundidade feminina em 1984; 

situação do menor em 1985; anticoncepção, acesso a serviços de saúde, suplementação 

alimentar e associativismo em 1986; participação político-social e estoque de aparelhos 

utilizadores de energia em 1988; e trabalho em 1989 e 1990. 

Na década de 1990, a pesquisa da PNAD 1999, teve aspectos gerais da população, 

educação; que abrangia todas as pessoas com a introdução da investigação da freqüência a 

creche junto com a do pré-escolar, trabalho, rendimento e habitação, temas suplementares 

como migração, fecundidade e trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade e ensino supletivo.  

 

Na década de 2000, além de aspectos gerais da população, educação, trabalho, 

rendimento e habitação, em todas as pesquisas também foram mantidos os temas 

suplementares migração e fecundidade, como na década de 1990.  

A abrangência geográfica da PNAD, prevista desde o seu início para ser nacional, foi 

alcançada gradativamente. Iniciada em 1967 na área que hoje compreende o Estado do Rio de 

Janeiro, ao final da década de 1960 a PNAD já abrangia as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul e 

o Distrito Federal. Reiniciada em 1971 nas áreas que abrangem o atual Estado do Rio de 

Janeiro, o Estado de São Paulo e a Região Sul, em 1973 já cobria as Regiões Nordeste, 

Sudeste e Sul, o Distrito Federal e a área urbana da Região Norte e das demais Unidades da 

Federação da Região Centro-Oeste. Essa cobertura foi mantida até 1979. Em 1981, a 

abrangência geográfica da PNAD foi mais uma vez ampliada, passando a excluir somente a 

área rural da antiga Região Norte, que compreendia as seguintes Unidades da Federação: 

Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Essa abrangência geográfica foi 

mantida para as pesquisas da década de 1990 e para as de 2001, 2002 e 2003, ou seja, a 

PNAD continuou a cobrir todo o País, com exceção da área rural dessas seis Unidades da 

Federação. Em 2004, a PNAD foi implantada na área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, 

Roraima, Pará e Amapá e alcançou a cobertura completa do Território Nacional. 

A comparação dos resultados da PNAD desta década com os das anteriores deve levar 

em conta que a classificação das áreas urbanas e rurais é feita de acordo com a legislação 

vigente por ocasião dos Censos Demográficos. Portanto, ainda que a legislação tenha alterado 

a classificação de determinadas áreas no período intercensitário, a definição estabelecida por 

ocasião do Censo Demográfico 1991 foi mantida para as pesquisas da PNAD realizadas de 
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1992 a 1999 e, também, a classificação vigente por ocasião do Censo Demográfico 2000 

permanecerá para as pesquisas da PNAD desta década. Conseqüentemente, as estatísticas por 

situação urbana e rural não captam integralmente a sua evolução, sendo que as diferenças se 

intensificam à medida que os resultados obtidos se afastam do ano de realização do Censo 

Demográfico que serviu de marco para a classificação da situação do domicílio. 

A partir de um conjunto de variáveis explicativas nos microdados das PNADs 1988, 

1999 e 2009. As observações serão as mulheres urbanas de 20 a 59 anos e suas características 

individuais (idade, cor, educação, experiência no mercado de trabalho), características da 

família (se casada, se tem filhos, idade e gênero dos filhos, n°de adultos não ocupados 

residentes no domicílio (efeito avó), posição relativa da renda da família, exceto a renda da 

mulher, na renda familiar do Brasil) e características regionais (região metropolitana ou não, 

região geográfica). 

A pesquisa abrange a população residente nas unidades domiciliares (domicílios 

particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos). As características gerais, de 

migração e de educação foram pesquisadas para todas as pessoas. O levantamento das 

características de trabalho e rendimento foi feito de forma mais abrangente para as pessoas de 

10 anos ou mais de idade e de forma mais restrita para as crianças de 5 a 9 anos de idade. A 

investigação das características de fecundidade abrangeu as mulheres de 10 anos ou mais de 

idade. O levantamento do motivo de morar com outra família e intenção de mudar de 

domicílio foi pesquisado para as pessoas, de 16 anos ou mais de idade, que eram pessoas de 

referência das famílias secundárias residentes nas unidades domiciliares. A investigação do 

estado civil, acesso à Internet e posse de telefone móvel celular foi feita para as pessoas de 10 

anos ou mais de idade. 

Na pesquisa, utilizam-se os conceitos das datas e períodos de referência na 

classificação das características dos objetos pesquisados, como: data de referência, data há 5 

anos da data de referência, semana de referência, mês de referência, período de referência de 

30 dias, período de referência de 60 dias, período de referência de 365 dias, período de 

referência de menos de 4 anos, período de referência de 12 meses. Também é definido na 

pesquisa os períodos de captação que são intervalos de tempo utilizados na investigação de 

informações que devem ser consideradas para compor os resultados relativos a determinados 

períodos de referência, como: período de captação de 23 dias, período de captação de 30 dias, 

período de captação de 305 dias; sendo que a agregação da semana de referência com os 

períodos de captação de 23 dias, 30 dias e 305 dias forma o período de referência de 365 dias, 
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considerado para as pessoas que procuravam trabalho, período de captação de 358 dias; sendo 

que a agregação da semana de referência com o período de captação de 358 dias forma o 

período de referência de 365 dias considerado para as pessoas ocupadas. 

 O processo de seleção da amostra foi realizado por estágios: no primeiro estágio, as 

unidades (municípios) foram classificadas em duas categorias: autorrepresentativas 

(probabilidade 1 de pertencer à amostra) e não autorrepresentativas. Os municípios 

pertencentes à segunda categoria passaram por um processo de estratificação e, em cada 

estrato, foram selecionados com reposição e com probabilidade proporcional à população 

residente obtida no Censo Demográfico 2000. No segundo estágio, as unidades (setores 

censitários) foram selecionadas, em cada município da amostra, também com probabilidade 

proporcional e com reposição, sendo utilizado o número de unidades domiciliares existentes 

por ocasião do Censo Demográfico 2000 como medida de tamanho. No terceiro estágio foram 

selecionados, com equiprobabilidade, em cada setor censitário da amostra, as unidades 

domiciliares (domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos) para 

investigação das características dos moradores e da habitação. 
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3.2. Participação da Mulher no mercado de trabalho 

 

 Inicialmente iremos realizar uma breve análise descritiva em relação à participação das 

mulheres no mercado de trabalho. Primeiramente, observa-se no gráfico a seguir que a 

proporção de mulheres urbanas de 25 a 55 anos que participam da PEA (população 

economicamente ativa) do Brasil aumenta gradativamente bem no decorrer das décadas, 

enquanto a proporção de homens se desestabiliza um pouco e diminui no mesmo tempo. 

 

Gráfico 1. Proporção de mulheres e homens urbanos, de 25 a 55 anos que participam da PEA – Brasil – 1987-

2009 

 

 

 

Pelo gráfico a seguir, é observado que a proporção de mulheres urbanas de 25 a 55 

anos que trabalham no Brasil aumentou relativamente bem no decorrer das décadas 

comparando com a dos homens que teve uma significante queda. 

 

Gráfico 2. Proporção de mulheres e homens urbanos, de 25 a 55 anos que trabalham – Brasil  
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Analisa-se a seguir a evolução do número de mulheres urbanas de 25 a 55 anos 

economicamente ativas e ocupadas no Brasil (gráfico 3) e a evolução do número de homens 

urbanos de 25 a 55 anos economicamente ativos e ocupados no Brasil (gráfico 4) e pode ser 

constatado que o aumento foi muito significante no decorrer das décadas no número de 

mulheres tanto economicamente ativas; em que aproximadamente de 8.000 alcançou um total 

de aproximadamente 26.000, quanto ocupadas; em que aproximadamente de 7.000 alcançou 

um total de aproximadamente 22.000. No caso dos homens, observa-se um bom aumento no 

número de homens tanto economicamente ativos; em que aproximadamente de 16.000 

alcançou um total de aproximadamente 30.000, quanto ocupados; em que aproximadamente 

de 15.000 alcançou um total de aproximadamente 28.000. Porém pode-se dizer que o aumento 

do número de mulheres foi bem relevante ao comparar com o aumento dos homens. 

 

Gráfico 3. Evolução do número de mulheres urbanas de 25-55 anos economicamente ativas e ocupadas – Brasil  

 

 

Gráfico 4. Evolução do número de homens urbanos de 25-55 anos economicamente ativos e ocupados – Brasil  
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Mostraremos a seguir o quadro referente às 15 ocupações mais freqüentes entre as 

mulheres ocupadas de 1987 e 2009, sendo que pode-se observar a evolução no tipo de 

ocupação e o surgimento de ocupações no decorrer das décadas. Contata-se que a ocupação de 

empregada doméstica cresceu muito ao longo do tempo e continuando a ser a mais freqüente 

também. Podemos observar também o aparecimento de ocupações entre as mulheres ocupadas 

como gerente de produção e operação com uma freqüência boa relativamente. 

 

Quadro 1: As 15 ocupações mais freqüentes entre as mulheres ocupadas 

1987 2009 

Ocupação % Ocupação % 

1. Empregada doméstica 13,8% 1. Empregada doméstica 16,5% 

2. Alfaiate/costureira 7,5% 2. Atendente em posto de gasolina 7,9% 

3.Servente 6,9% 3. Auxiliar administrativo 5,2% 

4. Professor 1ª à 4ª série 4,8% 4. Auxliar de cozinha, merendeira 3,9% 

5. Auxiliar de escritório 4,4% 5. Agente de coleta de lixo 3,8% 

6. Comerciaria/conta própria 3,7% 6. Cabeleireiro 3,6% 

7. Vendedora 3,3% 7. Aprendiz de corte e costura 3,2% 

8. Cozinheira 2,7% 8. Gerente de produção e operação 2,8% 

9. Enfermeira (técnico) 2,5% 9. Atendente de creche 2,5% 

10. Secretária 2,0% 10. Garçom, barmen, copeiro 1,9% 

11. Assistente administrativo 1,5% 11. Professora de 55º à 8ª série 1,9% 

12. Professora de 5º à 8ª série 1,5% 12. Técnico e auxiliar de enfermagem 1,8% 

13. Atendente de bar 1,4% 13. Vendedor Ambulante 1,8% 

14. Manicure/Pedicure 1,3% 14. Recepcionista 1,8% 

15. Comerciante 1,1% 15. Trabalhadores agrícolas 1,6% 

Total das 15+ 58,4% Total das 15+ 60,2% 

Outras ocupações 41,6% Outras ocupações 39,8% 

Total Geral 100,0% Total Geral 100,0% 

Fonte: IBGE: PNAD 
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3.3. Características Sociais 

 

Analisaremos a seguir algumas das características sociais das mulheres urbanas entre 25 e 55 

anos que influenciam na sua participação no mercado de trabalho no decorrer das três décadas.  

Primeiramente, observa-se a seguinte tabela da freqüência da idade média nas três décadas e 

a tabela dos percentuais das freqüências das características sociais das mulheres urbanas de 25-55 

anos ocupadas. 

 

Tabela 2: Média da Idade  

 Estatísticas Descritivas da Idade 1987 1999 2009 

Média da Idade  37,21 38,14 38,65 

Média da Idade dos desocupados 33,64 35,62 35,46 

Média da Idade dos homens desocupados 34,38 36,36 35,69 

Média da Idade das mulheres desocupadas 32,36 35,01 35,32 

Média da Idade dos ocupados 36,78 37,94 38,39 

Média da Idade dos homens ocupados 36,95 37,93 38,38 

Média da Idade das mulheres ocupadas 36,48 37,96 38,4 

Fonte: IBGE: PNAD 

 

Tabela 3: Características sociais das mulheres ocupadas entre 25 a 55 anos 

Características Sociais 1987 1999 2009 

Branca 61,8 57,6 53,0 

Preta 6,8 5,5 7,8 

não casado 34,7 30,8 49,0 
casado 57,0 64,3 51,0 

Ensino médio completo 20,3 23,4 31,9 

Ensino superior completo 14,3 11,0 19,6 

  Fonte: IBGE: PNAD 

 

Pelos gráficos a seguir é observado dentre os ocupados a proporção de homens e mulheres 

urbanos de 25 a 55 anos casados (gráfico 5) e a proporção de homens e mulheres urbanos de 25 a 

55 anos não-casados (gráfico 6). Constata-se pelos dois gráficos que a proporção tanto de homens 

quanto de mulheres casados que estejam ocupados vêm diminuindo no decorrer do tempo; com 

uma queda de aproximadamente 23% de 1999 a 2009 em mulheres e de 30% em homens e sendo 

assim a proporção de não-casados aumenta significantemente bem. Observa-se também que a 

proporção de mulheres ocupadas casadas e não-casadas oscila um pouco no decorrer das décadas, 

mas sendo que em 2009, esta estabiliza. 
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Gráfico 5. Proporção de homens e mulheres urbanos de 25-55 anos casados e ocupados – Brasil  

 

 

 

Gráfico 6. Proporção de homens e mulheres urbanos de 25-55 anos não-casados e ocupados – Brasil 
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Gráfico 7. Proporção de homens e mulheres urbanos de 25-55 anos que concluíram o ensino médio e são 

ocupados – Brasil 

 

 

Gráfico 8. Proporção de homens e mulheres urbanos de 25-55 anos que concluíram o ensino superior e são 

ocupados – Brasil 
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Gráfico 9. Proporção de homens e mulheres urbanos de 25-55 anos brancos que são ocupados – Brasil 

 

 

Gráfico 10. Proporção de homens e mulheres urbanos de 25-55 anos pretos que são ocupados – Brasil  
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3.4. Características da Família 

 Analisaremos a seguir algumas das características da família das mulheres urbanas 

entre 25 e 55 anos que influenciam na sua participação no mercado de trabalho no decorrer das 

três décadas.  

 A seguir é mostrado uma análise gráfica da proporção de números de filhos menores 

de 6 anos por famílias em que há mulheres urbanas entre 25 e 55 anos dentre as ocupadas e pode-

se observar que ocorreu uma queda bem notável de aproximadamente 10% na proporção da 

quantidade de 1 filho e de 2 ou mais filhos. Pelo gráfico em que é analisado a proporção de 

números de filhos menores de 6 anos por famílias em que há mulheres urbanas entre 25 e 55 anos 

dentre as desocupadas é visível notar que há um crescimento relativamente alto na proporção da 

quantidade de filhos no decorrer das décadas de 5% a 10% aproximadamente.  

 

Gráfico 11. Proporção de filhos menores de 6 anos em famílias com mulheres de 25-55 anos dentre as ocupadas – Brasil 

 

 

Gráfico 12. Proporção de filhos menores de 6 anos em famílias com mulheres de 25-55 anos dentre as 

desocupadas – Brasil 
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 A seguir é mostrado uma análise gráfica da proporção de números de filhos menores 

de 11 anos por famílias em que há mulheres urbanas entre 25 e 55 anos dentre as ocupadas, 

sendo muito notável a alta queda na proporção da quantidade de números de filhos em 

aproximadamente 6% a 12%. Pelo gráfico da proporção de números de filhos menores de 11 

anos por famílias em que há mulheres urbanas entre 25 e 55 anos dentre as desocupadas é 

verificado que a proporção da quantidade de números de filhos aumenta em torno de 6% a 

10% ao longo do tempo. 

 

Gráfico 13. Proporção de filhos menores de 11 anos em famílias com mulheres de 25-55 anos dentre as 

ocupadas– Brasil 

 

 

Gráfico 14. Proporção de filhos menores de 11 anos em famílias com mulheres de 25-55 anos dentre as 

desocupadas – Brasil 
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 A seguir são observados gráficos da proporção de números de adultos por famílias em 

que há mulheres urbanas entre 25 e 55 anos dentre as ocupadas e desocupadas. Podemos 

verificar que as proporções das quantidades dos números de adultos presentes nas famílias em 

que há mulheres ocupadas são extremamente mais elevadas do que as proporções das 

quantidades dos números de adultos presentes nas famílias em que há mulheres desocupadas. 

 

Gráfico 15. Proporção de números de adultos em famílias com mulheres de 25-55 anos dentre as ocupadas – 

Brasil 

 

 

 

 

Gráfico 16. Proporção de números de adultos em famílias com mulheres de 25-55 anos dentre as desocupadas – 

Brasil 
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um crescimento de aproximadamente de 10% na proporção de mulheres ocupadas chefes no domicílio 

de 1987 a 2009. 

 

Gráfico 17. Proporção do número de mulheres urbanas de 25-55 anos dentre as ocupadas no cargo de chefe e 

não chefe no domicilio – Brasil 

 

 

 

3.5. Características Geográficas 

Analisaremos a seguir algumas das características geográficas das mulheres urbanas entre 25 

e 55 anos que influenciam na sua participação no mercado de trabalho no decorrer das três 

décadas.  

Primeiramente, vemos a seguinte tabela da proporção de filhos menores que 6 anos em 

famílias com mulheres ocupadas por região em que mostra um alto índice de número de filhos no 

ano de 1987 em todas as regiões analisadas e uma grande queda ao longo do tempo. 

 

Tabela 4: Proporção de filhos menores que 6 anos em famílias com mulheres ocupadas por região 

Regiões Quantidade  1987 1999 2009 

  Nenhum filho 96% 92% 89% 

Nordeste 1 filho 96% 91% 85% 

  2 ou mais filhos 97% 94% 82% 

  Nenhum filho 97% 90% 91% 

Sudeste 1 filho 97% 88% 88% 

  2 ou mais filhos 97% 84% 86% 

  Nenhum filho 97% 87% 90% 

Distrito Federal 1 filho 97% 86% 82% 

  2 ou mais filhos 98% 81% 84% 

Fonte: IBGE: PNAD 
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A seguir, verificaremos pelo gráfico de proporção de mulheres urbanas entre 25 e 55 anos 

ocupadas por região que essa vasta proporção em 1987 tem diminuído equivalente a 10% até o 

final de 2009 em todas as regiões analisadas. 

 

 Gráfico 18. Proporção de mulheres urbanas de 25-55 anos ocupadas por região – Brasil 

 

 Analisando a seguir a proporção de mulheres urbanas entre 25 e 55 anos ocupadas por 

região e que possuem ensino superior completo, constatamos que esse nível de estudo tem 

diminuído dentre as regiões verificadas no decorrer das décadas e esse fato tem mais 

evidência no Distrito Federal. 

Gráfico 19. Proporção de mulheres urbanas de 25-55 anos ocupadas por região que tem ensino superior 

completo – Brasil 
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3.6. Escolaridade e Estado Civil  

  

 O objetivo agora é analisar o perfil das mulheres ocupadas comparando as casadas e 

não casadas em relação ao seu nível de instrução a partir da conclusão do ensino médio e do 

ensino superior. Com isso verifica-se um bom crescimento nas proporções de mulheres 

casadas e não casadas com aproximadamente de 12% na conclusão do ensino médio ao longo 

das décadas. Observa-se também que há um crescimento gradativo ao longo do tempo em 

relação à conclusão do ensino superior, alcançando aproximadamente uma diferença de 10% 

em 2009. Logo, podemos confirmar que dentre as mulheres ocupadas, a proporção de 

mulheres casadas têm maior nível de instrução. 

 

Gráfico 20. Proporção de mulheres urbanas de 25-55 anos ocupadas casadas e não-casadas que têm ensino 

médio completo – Brasil 

 

 

Gráfico 21. Proporção de mulheres urbanas de 25-55 anos ocupadas casadas e não-casadas que têm ensino 

sperior completo – Brasil 
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4. ABORDAGEM ECONOMÉTRICA 

 

4.1. Especificação do Modelo 

 

 No modelo logístico, utilizamos as variáveis descritas na tabela a seguir para descrever 

a situação de ocupação das mulheres urbanas entre 25 a 55 anos nos anos 1987, 1999 e 2009. 

Tabela 5: Especificação das variáveis 

Grupos Variáveis Descrição 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 S

o
c
ia

is
 

x1_emedio(1) 0, não tem ensino médio completo;  

1, tem ensino médio completo 

x2_esuperior(1) 0, não tem ensino superior completo 

1, tem ensino superior completo 

x3_idade Idade da mulher medida em anos 

x4_idade2 Idade da mulher ao quadrado medida em anos 

x5_branco(1) 0, se a raça não é branca 

1, se a raça é branca 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 F

a
m

ili
a

re
s
 

x6_casado(1) 0, não é casado 

1, é casado 

x7_numcrian6 Quantidade de filhos no domicílio menor que 6 anos 

x8_numadultos Quantidade de adultos no domicílio 

x9_chefe(1) 0, se a mulher não é o chefe no domicílio 

1, se a mulher é o chefe no domicílio 

x10_rendaexcl Renda domiciliar exclusive a do trabalho da mulher 

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

R
e
g

io
n
a

is
 

x11_ne(1) 0, se a mulher não mora na região Nordeste 

1, se a mulher mora na região Nordeste 

x11_se(1) 0, se a mulher não mora na região Sudeste 

1, se a mulher mora na região Sudeste 

x11_df(1) 0, se a mulher não mora no Distrito Federal 

1, se a mulher mora no Distrito Federal 

 Fonte: IBGE: PNAD 
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4.2. Resultados do Modelo Ajustado 

 

 A tabela 6 reporta os resultados do modelo de regressão logística estimado para as 

mulheres urbanas entre 25 e 55 anos. Algumas variáveis foram significativas em apenas 

alguns anos tais como o ensino médio completo, a idade², numero de crianças menor que 6 

anos, numero de adultos no domicilio e a renda domiciliar exclusive a da mulher.  

 Dentre as características sociais da mulher, a que mais contribui para explicar a 

inclusão da mulher no mercado de trabalho é o fato de ela ter o ensino superior completo. Em 

1987, o fato de a mulher ter ensino superior completo aumentava em 51,8% a probabilidade 

de ela estar ocupada e em 2009, o fato de ela ter ensino superior quase triplica a chance de ela 

estar ocupada. 

 Mantendo as variáveis constantes, a idade teve uma influência 8,3% em 1987 

alcançando 10% em 2009. 

 A idade ao quadrado capta o efeito de ser muito mais velho no mercado de trabalho. 

Sendo que o sinal negativo já era esperado, pois o fato de ter muita idade, faz com que a 

pessoa saia do mercado de trabalho. 

 Mantendo as variáveis constantes, o fato de a mulher ser branca aumentou de 9,5% em 

1987 para 25% em 2009. 

 Dentre as variáveis familiares, a que mais se destaca é o fato dela estar casada. Em 

1987, esse fato aumenta em 44,3% na probabilidade de ela estar ocupada e o efeito dela ao 

longo do tempo está diminuindo. Enquanto isso ser chefe no domicilio também aumenta a 

probabilidade da mulher estar no mercado de trabalho, porém esse efeito está diminuindo ao 

longo das décadas. Quanto maior o número de crianças menor que 6 anos no domicílio, menor 

é a chance dela estar trabalhando e esse fato diminui ao longo do tempo, que talvez seja pela 

grande oferta do número de creches. 

 Mantendo as variáveis constantes, o fato de a mulher ser chefe no domicílio decresceu 

ao longo das décadas. 

Dentre as variáveis regionais, o fato da mulher morar nas regiões mais desenvolvidas 

economicamente diminui a probabilidade dela estar trabalhando talvez devido à forte 

concorrência nessas regiões no mercado de trabalho. 
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Tabela 6: Parâmetros estimados do modelo logístico - variável dependente: condição de ocupação – por ano 

Grupo Variáveis 1987 1999 2009 

  B Sig. Exp(B) B Sig. Exp(B) B Sig. Exp(B) 

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

S
o

c
ia

is
 

x1_emedio(1) -,004 ,936 ,996 ,193 ,000 1,212 ,172 ,000 1,188 

x2_esuperior(1) ,417 ,000 1,518 ,848 ,000 2,336 1,007 ,000 2,738 

x3_idade ,079 ,006 1,083 ,066 ,000 1,068 ,100 ,000 1,106 

x4_idade2 -,001 ,724 ,999 -,003 ,022 ,997 -,008 ,000 ,992 

x5_branco(1) ,091 ,044 1,095 ,201 ,000 1,222 ,224 ,000 1,251 

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

F
a

m
ili

a
re

s
 

x6_casado(1) ,367 ,000 1,443 ,348 ,000 1,416 ,191 ,000 1,211 

x7_numcrian6 ,083 ,019 1,086 -,049 ,000 ,952 -,192 ,000 ,825 

x8_numadultos -,066 ,000 ,936 ,004 ,621 1,004 -,078 ,000 ,925 

x9_chefe(1) ,268 ,001 1,307 ,132 ,000 1,141 ,068 ,000 1,070 

x10_rendaexcl ,000 ,388 1,000 ,000 ,002 1,000 ,000 ,000 1,000 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

s
 R

e
g

io
n

a
is

 x11_ne(1) -,685 ,000 ,504 ,162 ,000 1,175 -,349 ,000 ,705 

x11_se(1) -,416 ,000 ,660 -,309 ,000 ,734 -,236 ,000 ,790 

x11_df(1) -,463 ,003 ,630 -,554 ,000 ,575 -,470 ,000 ,625 

          

 Constante 1,190 ,020 3,286 -,009 ,959 ,991 -,465 ,002 ,628 

 

 

Os modelos estimaram corretamente 97,5% dos y observados em 1987 e 90,6% em 2009 

indicando uma boa capacidade preditiva. 

Como o nível de significância da estatística de qui-quadrado resultou em zero em todos os 

anos, rejeitamos a hipótese nula de que os coeficientes de inclinação para as 11 co-variáveis do modelo 

são iguais a zero. 

O -2log de verossimilhança não é uma medida de qualidade, e sim uma ferramenta para o 

cálculo do qui-quadrado e do R
2
. E quanto maior o R

2
, melhor a qualidade do ajuste. 

 

 
Tabela 7: Qualidade do ajuste 
 

Medidas de Qualidade 1987 1999 2009 

-2 Log 
verossimilhança 

inicial 
        

21.597,68  
    

120.419,53  
     

159.696,52  

final 
        

20.589,99  
    

116.560,26  
     

152.819,64  

Deviance(D) 
Chi-square 

          
1.007,69  

3859,279          
6.876,88  

df 13 13 13 

Sig. ,000 ,000 ,000 

Cox & Snell R Square ,011 ,019 ,027 

Nagelkerke R Square ,052 ,042 ,057 

% Y estimado corretamente 97,5 91,0 90,6 
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CONCLUSÃO 

 

 Considerando a análise realizada, dentre as características sociais a que mais se 

destacou foi o ensino superior completo e dentre as características relativas à da família foi o 

fato da mulher estar casada.  

 Concluindo, o determinante de a mulher estar ocupada é o fato de ela ter ensino 

superior completo. A hipótese deste trabalho é comprovada, pois o número de filhos menor 

que 6 anos é importante para explicar a participação da mulher no mercado de trabalho 

justificando que os filhos interferem na probabilidade da mulher estar ocupada analisando seu 

p-valor significativo nas duas últimas décadas. Quanto maior o número de filhos menor a 

probabilidade da mulher estar ocupada, sendo que esse efeito tem diminuído ao longo do 

tempo. 

 Para aprofundar esse estudo, pode ser feita uma interação das variáveis de educação e 

número de filhos menor que 6 anos, com o intuito de comprovar a inserção da mulher no 

mercado de trabalho com essas variáveis ao mesmo tempo. 
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