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Resumo: O objetivo deste artigo é verificar se trabalhadores de indústrias com concentração
moderada/alta, recebem maiores rendimentos que trabalhadores de indústrias com
concentração baixa. Além disso, analisar se os sindicatos influenciam neste possível
diferencial. Para tanto, será estimada uma equação de rendimentos a partir de um modelo com
dados empilhados (pooling) e, depois, a decomposição do diferencial de rendimentos entre
estes os grupos de interesse através da Decomposição Oaxaca-Blinder. A base de dados
utilizada será a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) dos anos de 2011 a
2015, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados
mostram que trabalhadores de indústrias que detém poder de mercado recebem maiores
rendimentos do trabalho, e isto deflagra a existência de diferencial de rendimentos entre os
grupos de análise. Além disso, a filiação a sindicatos também exerce influência positiva neste
diferencial.
Palavras-Chave: Concentração de mercado; Barganhas coletivas; Sindicatos; Equação de
rendimentos; Decomposição de Oaxaca-Blinder.
Abstract: The objective of this paper is to verify if workers from industries with
moderate/high concentration receive higher incomes than workers from industries with low
concentration. In addition, to analyze if the unions influence in this possible differential. To
do so, an earning equation will be estimated from a model with stacked data (pooling) and
then, the decomposition of the yield differential between these interest groups through the
Oaxaca-Blinder Decomposition. The database used will be the “Pesquisa Nacional por
Amostragem de Domicílios” (PNAD) from the years 2011 to 2015, developed by the
“Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística” (IBGE). The results show that workers in
industries that have market power receive higher labor earning, and this provokes the
existence of a differential of earning between the analysis groups. In addition, unions
membership also exerts a positive influence on this differential.
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1 Introdução
O processo de concentração industrial, que se desenvolvia e ganhava força no início
do século XX, foi se tornando mais robusto ao longo do tempo e muito mais intenso a partir
dos anos 80 de tal século, com a intensificação do processo de fusões e aquisições (F&A),
tornando as fronteiras econômicas muito mais extensas. Dessa forma, tais situações, cada vez
mais presentes, consolidam as estruturas de monopólios e oligopólios que se tornam
gradativamente mais estáveis, ultrapassando as fronteiras dos países (FRAGA; MEDEIROS,
2005).
Na ótica da Organização Industrial, a concentração de mercado é tratada como um
problema em algumas situações, como por exemplo, quando é fator determinante na
ocorrência de poder de mercado, ao proporcionar o desenvolvimento e consolidação de
oligopólios restritos, ou até de monopólios, nas indústrias onde este fato ocorre. Conforme
Resende e Boff (2013), quanto maior é o valor do índice de concentração, menor é o grau de
concorrência entre as empresas e mais concentrado estará o poder de mercado virtual da
indústria. Ou seja, quanto maior a concentração, mais a indústria se comporta como um
monopólio (NICKELL et al., 1994). Isto, por conseguinte, gera aumento dos preços de
mercado de determinado bem, uma vez que, nestas condições, são praticados os preços de
monopólio (preços maiores que receita marginal e custo marginal) que são, em tese, maiores
que os preços de concorrência perfeita (preços iguais à receita marginal e custo marginal), os
quais seriam o ideal para os consumidores. Logo, isto culmina em uma diminuição do bemestar da sociedade.
Entretanto, analisando-se sob outra ótica, a concentração de mercado pode ser
positiva para um determinado grupo de agentes, pois as indústrias com maiores níveis de
concentração, ao exercerem poder de mercado e praticarem preços de monopólio, tendem a
atingir lucros econômicos positivos. Assim, obtendo margens de lucro mais elevadas, estas
indústrias possuem mais recursos disponíveis para repassar parte destes lucros para seus
trabalhadores na forma de salários. Nickell et al. (1994) destaca que o salário depende da
divisão de mercado e de variações conjunturais, ou seja, existe uma relação direta entre as
condições de mercado e os salários. Arbache e Menezes-Filho (2000) mostram evidências da
partilha de rendas com os trabalhadores por parte de indústrias que geram maior valor
agregado e maiores retornos.
Nesse sentido, é possível que em indústrias mais concentradas, por disporem de mais
recursos financeiros, os sindicatos tenham mais argumentos para barganhar maiores salários
para seus trabalhadores. Nickell et al. (1994) confirma esta hipótese, ao afirmar que o sucesso
dos sindicatos no aumento dos níveis salariais possui relação direta com o poder de mercado
das empresas e com o grau de concentração das indústrias. Arbache (2002) complementa que
o processo de barganha a nível industrial pode ser mais vantajoso para sindicatos em setores
que recebem rendimentos de monopólio, os quais são mais receptivos a reivindicações
salariais, como por exemplo, os sindicatos de indústrias mais lucrativas e altamente
concentradas. O autor ainda reforça que em indústrias pouco concentradas, o poder de
barganha é menor.
Diante desta breve problematização, o objetivo deste artigo é analisar se os
rendimentos recebidos por trabalhadores de indústrias com níveis elevados de concentração
nos setores de mineração e transformação do Brasil são realmente maiores que os de
trabalhadores de indústrias destes setores que apresentam baixa concentração de mercado e se
as barganhas coletivas, representadas pela figura dos sindicatos, exercem influência neste
diferencial. Para isso, será estimada uma equação de rendimentos, utilizando-se um modelo

com dados empilhados (pooling) e, logo após, a partir da Decomposição de Oaxaca-Blinder, a
análise contrafactual entre os dois grupos de interesse, buscando verificar os fatores
determinantes deste possível diferencial. Os dados utilizados serão os da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios - PNAD, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE dos anos de 2011 a 2015.
Existe, tanto na literatura internacional quanto nacional, uma gama de trabalhos que
analisam estes efeitos de barganhas coletivas nos salários. Em especial, destaca-se os estudos
de Nickell et al. (1994), Arbache e Menezes-Filho (2000), Arbache (2002), Arbache e Negri
(2004) e Martins e Esteves (2012), sendo o primeiro referente à literatura internacional e os
demais à literatura nacional. Em geral, os resultados encontrados por estes autores identificam
a existência de relação positiva entre poder monopólio (concentração) e salários, e entre a
influência de sindicatos nestes salários. Porém, nenhum destes trabalhos evidencia,
especificamente, a existência diferencial de salários entre trabalhadores de indústrias
concentradas e não concentradas, tal como este artigo se propõe a investigar.
Posto isso, o artigo está organizado da seguinte forma: além desta introdução, a
segunda seção irá discorrer sobre o referencial teórico que fundamenta a análise proposta.
Logo após, será demonstrada a estratégia metodológica utilizada para a obtenção dos
resultados. A quarta seção apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas para
estimação dos modelos econométricos, que serão mostrados logo após, na quinta seção. Por
fim, na última seção, tem-se a conclusão do trabalho.
2 Referencial Teórico
O referencial teórico será desenvolvido em duas etapas: primeiramente, será
apresentado o modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D), para fundamentar a análise
com relação aos níveis de concentração de mercado. Após, a teoria das barganhas coletivas
servirá para explicar como os possíveis lucros econômicos positivos obtidos por indústrias
com concentração moderada/alta são, por hipótese, repartidos entre os trabalhadores e como
os sindicatos podem influenciar nesta repartição.
O modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D) é uma tradicional abordagem no
que tange o estudo de Organização Industrial. Segundo Church e Ware (2000), esta
abordagem assume que existe uma relação causal estável entre a estrutura da indústria, a
conduta da firma e o seu desempenho de mercado. A ideia básica do modelo é estabelecer
uma relação entre variáveis estruturais e desempenho de mercado que generalize, ou se
mantenha constante, em todos os setores.
Basicamente, os estudos de E-C-D assumem esta relação estável e uma linha de
causalidade que vai da estrutura, através da conduta, para o desempenho. Entretanto, existe
uma grande dificuldade em observar a conduta diretamente. Dessa forma, o foco dos estudos
está em identificar as variáveis estruturais que são observáveis e mensuráveis e as relacionar
com poder de mercado ou colusão.
Em se tratando da concentração, Church e Ware (2000) destacam que ela se refere a
distribuição de número e tamanho das firmas, onde pequenas e grandes firmas levam a
aumentos na concentração de vendedores. Para Rocha (2010), o paradigma E-C-D considera a
concentração como um elemento central na definição das estruturas de mercado,
representando um papel importante na definição do desempenho alocativo dos mercados. De
acordo com o autor, os fatores industriais são aqueles associados aos aspectos que pouco
variam nas indústrias: concentração, barreiras à entrada, diversificação e verticalização das
empresas, diferenciação de produto, concorrência internacional, sendo que a maioria destes

elementos apresenta interdependência, o que indica que a concentração pode estar relacionada
com grande parte destes fatores. Por exemplo, economias de escala devem definir
concentração e barreiras à entrada em simultâneo, assim como barreiras à entrada controlam o
número de empresas impactando na concentração; verticalização pode servir como forma de
controle de parcelas de mercado, etc. (ROCHA, 2010).
De acordo com Church e Ware (2010), duas justificativas para a existência de uma
relação positiva entre concentração de vendedores e poder de mercado são importantes de
serem destacadas: primeiro, como o grau de concentração aumenta, a habilidade de
vendedores para atenuar competição e coordenação de preços deve aumentar, ou seja, o
aumento da concentração de vendedores tende a facilitar o conluio (formação de cartel).
Também, a teoria do oligopólio sugere uma relação positiva entre poder de mercado e a
concentração de vendedores, que podem ser mensuradas respectivamente, pelo Índice de
Lerner e o Indice de Herfindhal-Hirschman (HHI)1.
As medidas comumente utilizadas em estudos de E-C-D para mensurar concentração
de vendedores são o índice HHI e a Razão de Concentração 2. O índice HHI é uma simples
soma dos quadrados de cotas de mercado para todas as firmas em uma indústria (N), obtido
da seguinte forma:
(1)
onde o HHI varia entre o limite inferior 0 (concorrência perfeita) e 1 (monopólio), este último
valor representando o nível mais alto de concentração de uma indústria. Segundo Resende e
Boff (2013), elevar cada parcela de mercado ao quadrado significa atribuir um peso maior às
empresas relativamente maiores, ou seja, quanto maior for o HHI, maior será a concentração
de mercado e menor a concorrência entre os produtores.
Na literatura, uma série de trabalhos, como Rocha (2010), Rosenberg et al. (2010),
Siqueira e Junior (2010), Beiral et al. (2013), entre outros, calculam estes índices de
concentração para evidenciar possíveis concentrações de mercado em setores específicos.
Nestes estudos, em tese, a concentração de mercado é tratada como um sinal de possível
exercício de poder de mercado, onde poucas firmas são capazes de influenciar nos preços de
mercado, além criar barreiras para a entrada de novas firmas em seus mercados específicos.
Bikker e Haaf (2000) também exploram o cálculo do índice HHI e de outros índices para a
indústria bancária europeia. Os autores ressaltam a importância do HHI, por ser a medida
sumária mais extensamente utilizada na literatura de concentração, servindo frequentemente
como um ponto de referência para a avaliação de outros índices da concentração. Nos Estados
Unidos, por exemplo, o HHI desempenha um papel significativo no processo de execução das
leis antitruste, ou seja, um pedido de fusão é aprovado sem mais investigações se forem
satisfeitas as orientações básicas para a avaliação da concentração nos mercados analisados.
Por outro lado, embora apresente estes efeitos danosos à economia, a concentração
de mercado pode, por outro lado, favorecer outro grupo de agentes econômicos que são os
trabalhadores que desempenham suas atividades laborais nestes setores. Ao obterem lucros
econômicos positivos, através de margens de lucro acima dos obtidos em mercados com
concorrência perfeita (tomadores de preços e lucros econômicos iguais à zero), estas firmas
podem repassar parcela dessa margem de lucro para seus trabalhadores, ou seja, estes
trabalhadores podem ser beneficiados em melhores condições de trabalho, maiores salários,
1

Ver Church e Ware (2000, p.428).
Entretanto, como o HHI será o índice utilizado neste trabalho, será demonstrada apenas sua estrutura. Para o
conhecimento da análise da Razão de Concentração, ver Church e Ware (2000, p.427).
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etc. Nickell et al. (1994) reforça essa hipótese, ao evidenciar que a relação entre concentração
de mercado e salários aumenta simplesmente pelo fato de que o poder de monopólio gera
retornos positivos no rendimento das empresas, os quais podem ser compartilhados entre os
trabalhadores através de barganhas salariais lideradas pelos sindicatos.
Esta situação pode ser observada, teoricamente, a partir de um modelo de barganha
coletiva, o qual considera a existência de uma correlação parcial positiva entre salários e lucro
por trabalhador. Segundo Martins e Esteves (2012), a teoria dos jogos tem sido utilizada em
economia do trabalho para disponibilizar o desenvolvimento de uma série de modelos de
determinação de salários sob mercados não competitivos. A solução de tais modelos implica
em uma taxa de salário determinada pelo poder de barganha de trabalhadores, e pela
capacidade de pagar das firmas, de acordo com seu grau de monopolização.
Blanchflower et al. (1996) considera um modelo de barganha no qual os rendimentos
existem e são divididos entre trabalhadores e empregadores. Assumindo que os salários são
determinados como se fosse um problema de Nash, no qual ɸ é o poder de barganha dos
trabalhadores. Dessa forma, o problema de maximização será:
(2)
onde
é a utilidade dos trabalhadores através do salário , é o salário disponível a um
trabalhador temporário na situação de ruptura da barganha, indica o nível de emprego, e é
o lucro. No caso de ruptura da barganha, a firma obtém lucro zero e o trabalhador, salário .
Assim, a função receita fica definida como
, onde é uma função receita côncava.
No ponto de ótimo, a condição de primeira ordem será, então:
(3)
n:

(4)

Reescrevendo (3), temos:
(5)
A equação (5) pode ser simplificada a partir de uma aproximação de Taylor de primeira
ordem
(6)
Combinando (5) e (6), temos:
(7)
Esta equação mostra que, pela aproximação de primeira ordem, o salário de equilíbrio é
determinado pelo salário externo disponível, mais o poder relativo de barganha
e
o lucro por empregado
(MARTINS; ESTEVES, 2012).

O salário externo dos trabalhadores pode ser caracterizado como uma função custo,
onde:

Assim
(8)
Dessa forma, valores positivos de
são entendidos como suporte para a hipótese de
repartição dos lucros. Conforme destaca Martins e Esteves (2012), quanto maior for
, maior será a participação dos lucros captados pelos trabalhadores via barganha.
Cahuc et al. (2014) reforça que o fato dos salários serem o resultado de barganhas entre duas
partes indica que ambos os lados estão olhando para um acordo de como compartilhar o
resultado da atividade na qual estão conjuntamente envolvidos, e o resultado desta partição
depende da força de barganha de cada parte interessada. Na maioria dos países
industrializados, uma proporção significativa dos salários é regulado por acordos de
barganhas coletivas que sistematizam os acordos alcançados através de barganha entre
sindicatos, representando os trabalhadores, e organizações representando os empregadores.
Então, diante do exposto, este estudo se propõe a verificar as seguintes hipóteses:
trabalhadores de indústrias com concentração moderada/alta, realmente, recebem maiores
rendimentos do trabalho que trabalhadores de indústrias com concentração baixa? Os
sindicatos exercem influência (poder de barganha) na determinação desse possível diferencial
de rendimentos entre estes grupos? A próxima seção apresenta a estratégia metodológica
utilizada para verificar tais hipóteses.
3 Estratégia metodológica
Para a realização da análise proposta neste estudo, primeiramente, buscou-se na
literatura o cálculo do índice HHI para as indústrias de interesse. Após, realizou-se a
identificação dos trabalhadores destas indústrias na PNAD, de modo que assim foi possível
criar a principal variável de interesse deste trabalho, que é a variável dummy que identifica se
o trabalhador desempenha suas atividades laborais em uma indústria com concentração
moderada/alta ou em uma indústria com concentração baixa. O critério para a criação dos
grupos de indústria com concentração moderada/alta e concentração baixa foi o nível do
índice HHI identificado. O intervalo do HHI para a delimitação dos grupos foi definido a
partir do Guia norte-americano de fusões3, que define um valor de 1800 pontos (0,180) deste
índice como limite superior para indústria com concentração baixa e como limite inferior para
indústria com concentração moderada/alta, ou seja:
indústria com concentração baixa;
indústria com concentração moderada alta.
Rocha (2010) realizou o cálculo do índice HHI para 103 setores de indústria de
mineração e transformação para o ano de 2003. Então, por ser um trabalho que contempla a
análise de um grande número de atividades econômicas, utilizou-se apenas os seus resultados
3

O Guia norte-americano de fusões (Horizontal Mergers Guidelines) pode ser encontrado em:
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf.

para a composição dos grupos de interesse. Neste estudo, o autor classificou as indústrias a
partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Entretanto, como a base
de dados da PNAD classifica as ocupações dos entrevistados através da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), alguns setores analisados por Rocha (2010) não foram
possíveis de ser identificados na PNAD. Assim, grupos foram definidos a partir do cálculo do
índice HHI, de modo que as indústrias analisadas pelo autor, classificadas pela CNAE, foram
compatibilizadas com a CBO. A composição destes grupos é apresentada na Tabela A do
Apêndice.
Após definir os grupos de interesse, parte-se para a estimação da equação de
rendimentos do trabalho, a qual possibilitará o conhecimento dos determinantes destes
rendimentos. Para tanto, será ajustado um modelo com dados empilhados (pooling) das
PNADS de 2011 a 2015. Conforme destaca Sachsida et al. (2004), a utilização da amostra
com dados empilhados permite que novas informações sejam incorporadas ao modelo,
proporcionando uma maior variabilidade dos controles utilizados. Como as bases variam no
tempo, os rendimentos do trabalho foram deflacionados pelo deflator do PIB fornecido pelo
IBGE, usando como ano-base 2015. Além disso, para controlar possíveis heterogeneidades
temporais, será uma incluída uma variável dummy para cada ano t, onde captará a variação
anual em
(SAKAMOTO et al., 2016). Dessa forma, será estimado um modelo, por
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com a seguinte especificação:
(9)
Onde:
= logaritmo do rendimento/hora;
= constante;
= vetor com variáveis sócioeconômicas (escolaridade, experiência, raça, sexo, chefe de
domicílio, residente em zona urbana ou rural);
= variação anual em Y;
= variável dummy que identifica se o indivíduo trabalha em uma indústria com
concentração moderada/alta;
= variável dummy que identifica se o indivíduo trabalha em indústria
com concentração moderada/alta e é sindicalizado;
= variável dummy que identifica se o indivíduo é sindicalizado;
= parâmetros do modelo;
= termo de erro.
Para a realização do exercício contrafactual, será utilizada a decomposição
desenvolvida por Oaxaca (1973) e Blinder (1973). Esta decomposição pode ser utilizada para
quantificar as contribuições de diferenças nas características de grupos distintos via
diferenciais de rendimentos. Sejam dois grupos:
(trabalhadores de indústrias com
concentração moderada/alta) e (trabalhadores de indústrias com concentração baixa), uma
variável (log dos rendimentos) e um conjunto de indicadores de capital humano tais como
educação e experiência no trabalho como preditores (JANN, 2008). A partir desta estrutura,
busca-se mensurar a magnitude da diferença média do rendimento, representada da seguinte
forma:
(10)

onde
representa o valor esperado da variável rendimento, a qual é contabilizada através
das diferenças entre grupos nos preditores, baseada no seguinte modelo linear:
(11)
no qual é um vetor contendo os preditores e uma constante. contém os parâmetros de
inclinação e o intercepto, e é o termo de erro. A diferença média de rendimentos pode ser
expressa como a diferença na predição linear na média dos regressores do grupo específico,
representado abaixo como:
(12)
uma vez que
,
por suposição.
A diferença de salários pode, então, ser escrita da seguinte forma:

e

(13)
A equação (14) é conhecida como decomposição “two-fold”, que pode ser expressa
como
, onde o primeiro componente
é a parte do
diferencial de rendimentos que é “explicado” pelas diferenças entre grupos nos preditores
(efeito quantidade) e o segundo componente
éa
parte “não explicada”. Mas, é importante reconhecer que ela também captura todos os efeitos
potenciais de diferenças em variáveis não observadas.
A parte “não explicada” em (14) é, por vezes, ainda mais decomposta. Deixando
e
com
e
como vetores de parâmetros de discriminação
entre grupos específicos (discriminação positiva ou negativa, dependendo do sinal), pode
ser expresso como:
(14)
Isto é, o componente não explicado do diferencial pode ser subdividido em uma parte
, à qual mede a discriminação em favor do grupo A, e uma parte
, que quantifica a discriminação contra o grupo B. Entretanto, esta interpretação
depende da suposição de que não existem preditores relevantes não observados.
A determinação dos componentes da decomposição “two-fold” é mais complexa
porque uma estimativa para o vetor de coeficientes não discriminatórios desconhecidos
é
necessária. Por exemplo, pode haver razões para assumir que os fatores não observados são
direcionados para um dos grupos apenas, de modo que
ou
. Assumindo que
A seja o grupo trabalhadores de indústrias com concentração moderada/alta e o grupo de
trabalhadores de indústrias com concentração baixa, se, por exemplo, o diferencial de
rendimentos é apenas direcionado contra os trabalhadores de indústrias com concentração
baixa e não existe diferencial (positivo) para trabalhadores de indústrias com concentração
moderada/alta, deverá ser utilizado
como uma estimativa para
e computar a
decomposição (14) como:
(15)

A seção seguinte apresenta os dados utilizados para a estimação dos modelos
econométricos e suas estatísticas descritivas.
4 Dados
A base de dados utilizada para este estudo, conforme já mencionado, é a da Pesquisa
Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) dos anos de 2011 a 2015, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta base de dados caracteriza-se por uma
amostra complexa, a qual possui, em média, 360.000 observações por ano. Os pesos amostrais
são utilizados para cada ano, o que permite uma aproximação bastante fiel das reais
características dos trabalhadores e dos empregos brasileiros. Os dados foram filtrados para
indivíduos com idade entre 16 e 65 anos de idade, economicamente ativos e que possuem
rendimento principal positivo.
Com formação dos grupos de interesse4, a amostra reduziu-se para um número de
3288 de trabalhadores de indústrias com concentração moderada/alta e de 45051 de
trabalhadores de indústrias com concentração baixa entre os anos de 2011 e 2015. Na Tabela
1, apresenta-se a descrição das médias e dos desvios-padrão (entre parênteses) das variáveis
que serão utilizadas nas estimações, bem como suas definições.
Tabela 1 - Estatísticas Descritivas
Variáveis

Definição
Logaritmo do rendimento por
hora

Rendimento hora
Escolaridade

Anos de estudo

Experiência (média)

Idade menos a idade que
começou a trabalhar

Sexo

1 = Homem; 0 = Mulher

Raça

1 = Branca; 0 = Outras

Tipo de emprego

1 = Formal; 0 = Informal

Responsável pelo domicílio

Sim/Não (Referência: Sim)

Zona urbana

Urbana/Rural (Referência:
Urbana)

Sindicato

Sindicalizado/Não sindicalizado
(Referência: Sindicalizado)
N

Indústria com
média/alta
concentração
4,9373

Indústria com baixa
concentração
4,7047

(0,7501)

(0,7340)

8,2720

8,0649

(3,7970)

(3,6233)

23,6258

24,1122

(13,6232)

(14,5912)

0,9327

0,6270

(0,2505)

(0,4836)

0,4019

0,4862

(0,4903)

(0,4998)

0,8809

0,8159

(0,3239)

(0,3876)

0,5931

0,4864

(0,4913)

(0,4998)

0,9101

0,9084

(0,2861)

(0,2885)

0,2136

0,1705

(0,4099)

(0,3760)

3288

45051

Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNADs de 2011 a 2015 - IBGE.
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Conforme mencionado anteriormente, a descrição das atividades que compõem cada um dos grupos está na
Tabela A do Apêndice.

O "rendimento hora" é elaborada a partir da divisão do rendimento obtido pelo
indivíduo no trabalho principal pelas horas trabalhadas por semana vezes 4,2 (baseado em um
mês de 30 dias divididos pelos sete dias da semana). Como se pode observar, a média dos
rendimentos dos profissionais de indústrias com concentração moderada/alta nos setores de
mineração e indústria de transformação, no Brasil, foi de 4,94% maior que a média dos
trabalhadores de indústrias com baixa concentração no período analisado.
Neste estudo, a escolaridade é medida pelos anos de estudo completos pelos
trabalhadores. Os profissionais de indústrias com concentração moderada/alta possuem uma
média de anos de estudos completos um pouco mais elevada que os profissionais de indústrias
com baixa concentração, mas que não se reflete em diferença de anos de estudo concluídos.
Entretanto, esta pequena diferença sugere que a escolaridade pode ser um elemento
importante na contratação de trabalhadores em indústrias que possuem um maior poder de
mercado, sinalizando que o capital humano é valorizado nestas indústrias na sua busca por
eficiência na produção. É provável, também, que estas indústrias que detém certo poder de
monopólio utilizem métodos e tecnologias mais avançadas de produção, nos quais exijam
habilidades específicas dos trabalhadores, logo, os exigindo maior qualificação.
Quando se analisa a experiência média dos trabalhadores (que é elaborada a partir da
idade do trabalhador menos a idade na qual ele começou a trabalhar), observa-se que os
trabalhadores de indústrias com baixa concentração possuem uma experiência média no
mercado de trabalho maior que os de indústrias com concentração moderada/alta. Neste caso,
a questão idade pode ser relevante, ou seja, indústrias com maior concentração de mercado
podem preferir uma mão-de-obra que, embora menos experiente, seja mais jovem, logo,
possivelmente mais adaptada às inovações tecnológicas aplicadas no ambiente de trabalho.
Os controles "Chefe de domicílio", "Zona urbana", "Raça" e as dummies referentes
às Unidades da Federação são inseridas nas estimações para controlar supostos problemas de
heterogeneidade não observados no modelo estimado. Esta estratégia é utilizada para
solucionar possíveis vieses gerados nas estimações causados pelas disparidades regionais
existentes no Brasil.
A variável "sindicato" é uma dummy que indica se o trabalhador é filiado a um
sindicato de trabalhadores ou não. Em média, a proporção de profissionais de indústrias com
concentração moderada/alta filiados a sindicato é 4,31 pontos percentuais maior que a de
trabalhadores de indústrias com concentração baixa. (21,36% em indústrias com concentração
moderada/alta e 17,05% em indústrias com baixa concentração). Como se pode observar,
menos de 1/4 dos profissionais das indústrias analisados é sindicalizado, sugerindo que esta
opção não parece ser valorizada pelos trabalhadores como forma de barganha, na busca por
melhores salários e/ou condições de trabalho. Arbache (2002) identifica uma proporção
semelhante de trabalhadores sindicalizados entre os anos de 1986 e 1999, confirmando que
existe uma constância nesta média ao longo do tempo. Por outro lado, os empregos destes
setores apresentam uma proporção de formalização bem elevada.
Na Tabela 2 é possível observar que a frequência média de trabalhadores nos grupos
de análise é estável no período da amostra. Dessa forma, supõe-se que a migração média de
trabalhadores entre os dois tipos de indústrias ou para fora destes grupos não sofre alterações
significativas que poderiam impactar na média de rendimentos dos grupos. Isto é importante,
pois mesmo que os períodos sejam controlados nas estimações da equação de rendimentos,
esta estabilidade garante que os parâmetros estimados não serão viesados por alterações
relevantes na frequência média de trabalhadores nos grupos de interesse.

Tabela 2 – Frequência média de trabalhadores por ano
Variáveis
Indústria com concentração
moderada/alta
Indústria com concentração
moderada/alta X Sindicato

2011

2012

Anos
2013

0,0659

0,0638

0,0708

0,0722

0,0675

(0,2481)

(0,2444)

(0,2565)

(0,2588)

(0,2509)

0,0142

0,0161

0,0140

0,0148

0,0149

(0,1184)

(0,1261)

(0,1177)

(0,1209)

(0,1213)

2014

2015

Fonte: Elaboração própria a partir de dados ds PNADs de 2011 a 2015 - IBGE.

A próxima seção apresenta os resultados das estimações da equação de rendimentos
do trabalho e do exercício contrafactual a partir da decomposição de Oaxaca-Blinder.
5 Resultados
A Tabela 35 apresenta os resultados da estimação da equação de rendimentos do
trabalho. Foram realizadas cinco estimações com especificações diferentes, com o intuito de
verificar, principalmente, o comportamento das variáveis relacionadas à indústria, que neste
caso foram a dummy para indivíduos que trabalham em indústrias com concentração
moderada/alta, a dummy que identifica indivíduos que trabalham nestas indústrias e que são
filiados a sindicatos e a dummy para todos os indivíduos filiados a sindicatos, sejam eles
trabalhadores de indústrias com concentração moderada/alta ou com baixa concentração.
Como se pode observar, todos os modelos estimados incluem as variáveis
relacionadas a características pessoais e produtivas dos indivíduos analisados. Dessa forma,
inicialmente, os resultados mostram que a escolaridade tem um efeito positivo nos
rendimentos dos trabalhadores analisados. Ou seja, mais anos de estudo se refletem em
maiores rendimentos para estes trabalhadores.
Conforme o esperado, a variável experiência apresentou coeficientes positivos – a
experiência colabora positivamente com os rendimentos dos indivíduos das indústrias
analisadas. Também, o sinal negativo do coeficiente da variável experiência ao quadrado
confirma as taxas decrescentes de retorno; dessa maneira, em todas as indústrias analisadas,
ratifica-se o formato de “U” invertido da relação entre experiência e rendimentos, ou seja, a
depreciação do capital humano no tempo.
No que diz respeito ao gênero (sexo), em todas as indústrias analisadas, ser do sexo
masculino alavanca em torno de 42,03%6 os rendimentos destes indivíduos. Tal constatação
sinaliza que as atividades desempenhadas nestas indústrias tenham um perfil operacional mais
voltado à mão-de-obra masculina, ou seja, é bem provável que exista segmentação de
mercado nos empregos analisados.
A variável para trabalhadores que moram na zona urbana apresentou sinal positivo e
coeficientes variando entre 11,46% e 11,69% nos cinco modelos. Isto sugere que os empregos
analisados possuem uma característica mais urbana, de modo que, possivelmente por questões
5

Cabe salientar também que, embora não estejam listados na tabela de estimação, os controles para unidades da
federação foram incluídos em todas as estimações, com o objetivo de solucionar possíveis vieses nas estimativas
originados por disparidades regionais. O mesmo acontece com os controles temporais, que também foram
suprimidos das tabelas mas foram incluídos em todas as estimações .
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Para se obter o impacto percentual de variáveis dummy em modelos log-lineares, é preciso realizar a seguinte
transformação:
.

de localização, morar nessas áreas facilita o ingresso de trabalhadores residentes nestes locais
em tais indústrias.
A variável Raça aponta que os retornos nos rendimentos de indivíduos da cor branca
se sobrepõem em relação aos retornos recebidos pelos não brancos. Já o controle para posição
no domicílio, que tem como referência o chefe do domicílio, apresentou retornos positivos,
indicando que estes trabalhadores tendem a ganhar maiores rendimentos que trabalhadores
que ocupam outras posições na unidade domiciliar (cônjuge, filhos, etc...).
Tabela 3 – Estimação da equação de rendimentos do trabalho
Variável dependente: logaritmo do salário/hora

Variáveis
Escolaridade
Experiência
Experiência ao quadrado
Raça
Sexo
Área urbana
Chefe do domicílio
Emprego formal
Indústria com concentração
moderada/alta

Modelo
(1)

Modelo
(2)

Modelo
(3)

Modelo
(4)

Modelo
(5)

0,0455***

0,0451***

0,0451***

0,0445***

0,0444***

(0.0012)

(0.0012)

(0.0012)

(0.0012)

(0.0012)

0,0198***

0,0197***

0,0197***

0,0190***

0,0191***

(0.0008)

(0.0008)

(0.0008)

(0.0008)

(0.0008)

-0,0002***

-0,0002***

-0,0002***

-0,0002***

-0,0002***

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

0,0523***

0,0513***

0,0516***

0,0522***

0,0518***

(0.0074)

(0.0074)

(0.0074)

(0.0074)

(0.0074)

0,3509***

0,3526***

0,3510***

0,3505***

0,3506***

(0.0071)

(0.0071)

(0.0071)

(0.0071)

(0.0071)

0,1085***

0,1082***

0,1087***

0,1106***

0,1105***

(0.0114)

(0.0114)

(0.0114)

(0.0113)

(0.0113)

0,0862***

0,0849***

0,0848***

0,0818***

0,0814***

(0.0075)

(0.0075)

(0.0075)

(0.0075)

(0.0075)

0,2346***

0,2334***

0,2330***

0,2167***

0,2175***

(0.0094)

(0.0094)

(0.0094)

(0.0095)

(0.0095)

0,0782***

0,0286*

0,0777***

0,0480***

(0.0140)

(0.0152)

(0.0139)

(0.0153)

Indústria com concentração
moderada/alta X Sindicato

0,2363***

0,2102***

0,1262***

(0.0306)

(0.0337)

(0.0348)

Sindicato

0,0983***

0,0883***

(0.0088)

(0.0091)

3.5176***

3.5270***

3.5260***

3.5393***

3.5421***

(0.0696)

(0.0694)

(0.0695)

(0.0692)

(0.0692)

R²

0,3061

0,3074

0,3075

0,3098

0,3102

N

32,919

32,919

32,919

32,919

32,919

Constante

Fonte: Elaboração própria a partir de dados ds PNADs de 2011 a 2015 - IBGE.
NOTA: ***coeficientes significativos a 1%; **coeficientes significativos a 5%; *coeficientes
significativos a 10%.

O controle para empregos formais apresentou retorno positivo (entre 24,2% e
26,44%), indicando que a formalidade nos contratos de trabalho dos setores analisados se
reflete em maiores rendimentos para seus trabalhadores. Este resultado de certa forma era

esperado, uma vez que a formalidade média observada nestas indústrias é bastante elevada,
sinalizando uma possível rigidez neste aspecto para o ingresso nestas atividades laborais.
Com relação às variáveis que indicam as características dos empregos dos
trabalhadores, é possível observar que a dummy para indivíduos que trabalham em indústrias
com concentração moderada/alta apresenta coeficientes positivos e significativos nos modelos
em que está incluída (modelos 1, 3, 4 e 5). Isto que significa que trabalhar em indústrias com
esta característica tem um impacto positivo nos rendimentos. Quando analisada isoladamente
(modelo 1), apresenta um retorno positivo de 8,13%, sugerindo que existe uma vantagem
salarial para os trabalhadores destas indústrias em relação aos que trabalham em indústrias
com concentração baixa. Este resultado confirma a hipótese de Nickell et al. (1994), o qual
sinaliza que há grande possibilidade do poder de mercado ter efeito positivo nos salários.
Da mesma forma, a interação indústria com concentração moderada/alta X
sindicalizado (modelo 2) apresentou retorno positivo nos rendimentos e com magnitude
elevada (26,65%), indicando que ser sindicalizado pode ter um impacto significativo na
determinação dos rendimentos dos trabalhadores dos setores analisados. Quando estimada
conjuntamente com a interação indústria com concentração moderada/alta X sindicalizado
(modelo 3), a dummy para indústria com concentração moderada/alta é significativa apenas a
10% e a magnitude do seu impacto nos rendimentos diminui em 63,4%. A interação
mencionada é significativa a 1% e apresenta retornos positivos no montante de 23,4%. Este
resultado reitera a suspeita de que o fato de ser sindicalizado nas indústrias com concentração
moderada/alta possui um peso ainda maior na determinação dos rendimentos dos
trabalhadores. Para testar esta hipótese, estimou-se as dummies indústria com concentração
moderada/alta e sindicato separadamente na regressão (modelo 4). O resultado encontrado
confirmou tal hipótese, uma vez que ser sindicalizado apresentou um impacto maior nos
rendimentos dos trabalhadores que a participação em indústrias com concentração
moderada/alta. Nesse sentido, Arbache (2002) acrescenta que os sindicatos, em sua maioria,
lutam para que seus membros ganhem, ao menos, o salário mínimo de sua categoria ou da
economia como um todo.
Quando incluídas conjuntamente na estimação (modelo 5), observa-se que a dummy
para indústria com concentração moderada/alta possui uma contribuição nos rendimentos que,
embora positiva, é menor que a das outras dummies utilizadas. A interação apresentou maior
peso (13,45%) e a dummy para trabalhador sindicalizado gera um retorno de 9,23% nos
rendimentos nesta análise conjunta. Este resultado corrobora com a hipótese Arbache (2002),
de que estes sindicatos possuem maior poder de barganha que os sindicatos de indústrias com
concentração baixa, isto é, possuem maior força para reivindicar e conquistar maiores
rendimentos a seus trabalhadores.
Embora os resultados apresentados mostrem sinais da existência de diferencial de
rendimentos entre os grupos de interesse, eles não são capazes de confirmar esta
possibilidade. Então, para dar consistência a esta evidência, a Tabela 4 apresenta a
decomposição deste diferencial de rendimentos entre os grupos de indústrias analisados neste
estudo. Os resultados estimados mostram que os trabalhadores de indústrias com
concentração média/alta recebem, em média, 19,8% a mais nos seus rendimentos que
trabalhadores de indústrias com concentração baixa.

Tabela 4 – Decomposição do diferencial de rendimentos entre os trabalhadores de
indústrias com concentração moderada/alta e com concentração baixa
Modelo
Modelo
Modelo
Logaritmo do rendimento (hora)
(1)
(2)
(3)
Indústria com concentração baixa
Indústria com concentração moderada/alta
Hiato de rendimentos estimado

4,7284***

4,7284***

4,7284***

(0.0041)

(0.0041)

(0.0041)

4,9264***

4,9264***

4,9264***

(0.0153)

(0.0153)

(0.0153)

-0,1980***

-0,1980***

-0,1980***

(0.0159)

(0.0159)

(0.0159)

-0,1482***

-0,1103***

-0,1103***

(0.0196)

(0.0185)

(0.0185)

-0,0498**

-0,0877***

-0,0877***

(0.0227)

(0.0220)

(0.0220)

-0,0068

-0,0068

Decomposição
Componente explicado
Componente não explicado

Decomposição detalhada
Componente explicado
Escolaridade
Experiência
Experiência ao quadrado
Raça
Sexo
Área urbana
Chefe do domicílio
Emprego formal
Indústria com concentração moderada/alta X
Sindicato

-0,0068
(0.0048)

(0.0048)

(0.0048)

-0,0193***

-0,0193***

-0,0193***

(0.0063)

(0.0063)

(0.0063)

0,0078**

0,0078**

0,0078**

(0.0039)

(0.0039)

(0.0039)

0,0130***

0,0130***

0,0130***

(0.0034)

(0.0034)

(0.0034)

-0,0669***

-0,0669***

-0,0669***

(0.0147)

(0.0147)

(0.0147)

0,0021*

0,0021*

0,0021*

(0.0011)

(0.0011)

(0.0011)

-0,0138***

-0,0138***

-0,0138***

(0.0039)

(0.0039)

(0.0039)

-0,0140***

-0,0140***

-0,0140***

(0.0031)

(0.0031)

(0.0031)

-0,0420***

0

(0.0084)

(0.0000)
-0,0041**

-0,0041**

(0.0019)

(0.0019)

-0,1482***

-0,1103***

-0,1103***

(0.0196)

(0.0185)

(0.0185)

-0,1151***

-0,1216***

-0,1216***

(0.0371)

(0.0371)

(0.0371)

0,0374

0,0238

0,0238

Sindicato
TOTAL
Componente não explicado
Escolaridade
Experiência

Experiência ao quadrado
Raça
Sexo
Área urbana
Chefe do domicílio
Emprego formal
Indústria com concentração moderada/alta X
Sindicato

(0.0717)

(0.0717)

(0.0717)

0,0072

0,0129

0,0129

(0.0382)

(0.0382)

(0.0382)

-0,0409***

-0,0408***

-0,0408***

(0.0153)

(0.0153)

(0.0153)

0,0552

0,0550

0,0550

(0.0406)

(0.0406)

(0.0406)

-0,0243

-0,0227

-0,0227

(0.0423)

(0.0423)

(0.0423)

-0,0158

-0,0175

-0,0175

(0.0145)

(0.0145)

(0.0145)

0,0071

-0,0064

-0,0064

(0.0350)

(0.0350)

(0.0350)

0,0000

0,0000

(0.0000)

(0.0000)

Sindicato
Constante
TOTAL

N

-0,0187**

-0,0187**

(0.0077)

(0.0077)

0,2832

0,2999

0,2999

(0.2882)

(0.2881)

(0.2881)

-0,0498**

-0,0877***

-0,0877***

(0.0227)

(0.0220)

(0.0220)

32,919

32,919

32,919

Fonte: Elaboração própria a partir de dados ds PNADs de 2011 a 2015 - IBGE.
NOTA: ***coeficientes significativos a 1%; **coeficientes significativos a 5%; *coeficientes
significativos a 10%.

Na primeira decomposição, quando, além dos controles-padrão da equação de
rendimentos, inclui-se a interação indústria com concentração moderada/alta X sindicato,
constata-se que estes controles explicam 74,8% do diferencial de rendimentos entre os grupos,
sendo que esta dummy com interação representa 28,34% deste componente. Este resultado vai
ao encontro do encontrado por Arbache (2002), o qual mostra que sindicatos de indústrias
mais sofisticadas e organizadas são encorajados a adotar comportamento individualístico para
explorar o poder de barganha associado às condições enfrentadas pela indústria. Com isso, o
diferencial entre indústrias pode ser mais amplo entre indústrias sindicalizadas que não
sindicalizadas. Corroborando, também, com este resultado, Nickell et al. (1994) destaca que
os sindicatos têm maior impacto no salário de firmas não competitivas, ou seja, que exercem
poder de mercado.
Na parte não explicada, esta interação não foi significativa, apenas os controles para
escolaridade e raça. Isto significa que os trabalhadores de indústrias com concentração baixa,
com a mesma escolaridade média que os de indústrias com concentração moderada/alta,
receberiam, em média, 12,2% a mais nos seus rendimentos se trabalhassem em uma indústria
com concentração moderada/alta. Isto reforça a hipótese de que as indústrias que exercem
poder de mercado valorizam a maior qualificação de seus trabalhadores. Da mesma forma,
indivíduos brancos de indústrias com concentração baixa receberiam 4,17% a mais nos seus
rendimentos se trabalhassem em uma indústria com concentração moderada/alta, indicando
que, além de possível segmentação por gênero nestas indústrias, existe também segmentação
por raça.

Na segunda decomposição, quando se utiliza somente a dummy sindicato, além dos
controles referentes a características pessoais e produtivas dos indivíduos, é possível observar
que o componente explicado da decomposição diminui, de modo que os controles explicam
apenas 55,7% do diferencial de rendimentos entre os grupos e a dummy sindicato, em
especial, explica apenas 0,037% deste diferencial. Entretanto, no componente não explicado
da decomposição, esta dummy é significativa, mostrando que (juntamente com a escolaridade
e a raça, tal qual na primeira decomposição), se o trabalhador sindicalizado de uma indústria
com concentração baixa trabalhasse em uma indústria com concentração moderada/alta, seu
rendimento aumentaria, em média, 1,89%. Este resultado ratifica a hipótese de que os
sindicatos de indústrias com poder de mercado são mais eficientes no processo de barganha
por melhores salários que os sindicatos de indústrias com concentração baixa.
A última decomposição estimada (decomposição 3) reúne ambos os controles
analisados em separado anteriormente. Nesta situação, os resultados são praticamente iguais
aos encontrados no segundo modelo. O único aspecto que o diferencia dos demais é que a
dummy sindicato continua explicando a diferença de rendimentos entre os grupos de análise,
enquanto que a interação (indústria com concentração moderada/alta X sindicato) não é
significativa. No componente não explicado ocorre a mesma situação, evidenciando que ser
sindicalizado em indústrias com poder mercado tem influência direta no diferencial de
rendimentos entre os grupos. Arbache (2002), como já mencionado, reforça este resultado
mostrando que o processo de barganha via sindicatos é mais vantajoso em indústrias que
recebem rendimentos de monopólio.
Arbache e Menezes-Filho (2000) destacam que o salário resultante de barganhas de
empregados e firmas dependerá do nível de lucro ou quase-renda por trabalhador auferido
pela empresa. Acrescentam que melhorias nos níveis de habilidade da força de trabalho
tenderão a aumentar estas quase-rendas e salários, ou seja, afirmam que os diferenciais
salariais interindústrias controlados por habilidades e características observadas são
correlacionados positivamente com rendimentos de mercado das empresas, reiterando os
resultados encontrados neste trabalho.
Sob outro prisma, Arbache e Negri (2004) adicionam um ponto interessante à
discussão, pois, segundo eles, o argumento para explicar a relação entre concentração, lucros
e diferencial de salários industriais está relacionado ao custo de greves e outros tipos de
manifestações que interferem no andamento das atividades normais das empresas de
mercados concentrados, as quais, em tese, são mais lucrativas devido às rendas de monopólio.
Dessa forma, estas firmas estariam dispostas a pagar maiores salários a seus trabalhadores
para evitar a sindicalização dos trabalhadores e a interferência dos sindicatos nas negociações
salariais.
Os resultados de Martins e Esteves (2012) invalidam a hipótese de partilha de lucros
das empresas com seus trabalhadores. Os autores atribuem esta evidência à elevada
informalidade nos contratos de trabalho no Brasil, aliado aos altos níveis de rotatividade no
mercado de trabalho e à instabilidade macroeconômica do período analisado em seu trabalho.
Entretanto, duas questões contrapõem a estes resultados dos autores neste trabalho:
primeiramente, tanto as indústrias com concentração moderada/alta quanto as pouco
concentradas dos setores de transformação e mineração apresentaram elevado grau de
formalidade. Em segundo lugar, conforme apresentado na Tabela 2, a rotatividade de
trabalhadores nas indústrias analisadas não pareceu ter influência na determinação dos grupos
de análise, uma vez que, como visto anteriormente, mostrou-se estável em relação à
frequência média no período analisado. Nesse sentido, uma possível não constatação de

partilha de lucros por parte das empresas daria um peso ainda maior para a influência dos
sindicatos nos rendimentos dos trabalhadores dos grupos analisados.
6 Conclusões
O presente trabalho buscou analisar o diferencial de rendimentos entre trabalhadores
de indústrias com concentração moderada/alta e trabalhadores de indústrias pouco
concentradas nos setores de transformação e mineração do Brasil, além testar a hipótese com
relação à influência dos sindicatos nesse diferencial. Os modelos utilizados mostraram-se
ajustados e os resultados obtidos foram ao encontro dos observados na literatura, em sua
maioria. Diante disto, este trabalho representa uma importante contribuição tanto à literatura
de Organização Industrial quanto para a de Economia do Trabalho, ao lidar com uma questão
que, até então, não apresenta indícios de ter sido investigada em ambas as áreas do
conhecimento.
Os resultados encontrados são capazes de confirmar as hipóteses levantadas, uma vez
que evidenciaram que trabalhadores de indústrias com níveis elevados de concentração
recebem maiores rendimentos que os trabalhadores de indústrias com baixo nível de
concentração. Além disso, as barganhas coletivas, visualizadas na presença dos sindicatos,
reforçam a ideia de que estas instituições possuem poder de barganha para reivindicar maiores
rendimentos para seus trabalhadores, ainda mais se representarem trabalhadores de indústrias
que exercem poder de monopólio. É relevante destacar este resultado, pois, conforme citado
anteriormente, embora exista um leque de trabalhos que trate deste assunto, o estudo realizado
neste artigo apresenta um elemento adicional à literatura nacional que trata de barganhas
coletivas, ao evidenciar o retorno positivo da combinação entre poder de monopólio e
sindicatos nos rendimentos.
Embora o trabalho apresente resultados robustos, é preciso que se avalie um número
maior de indústrias (logo, um número maior de trabalhadores) para tornar ainda mais sólidas
as evidências empíricas geradas a partir desta análise. Além disso, o cálculo do índice HHI
mais atualizado possibilitaria um diagnóstico mais atual do comportamento da concentração
de mercado nas indústrias dos setores de mineração e transformação, trazendo maior robustez
aos resultados obtidos.
Ademais, é importante ressaltar o conhecimento de que, conforme frisam Arbache e
Menezes-Filho (2000), provavelmente exista endogeneidade ao se estimar equações de
rendimentos com estas características, pois, conforme salientam os autores, é possível que
salários e rendimentos das indústrias sejam determinados simultaneamente. Mas, como este
trabalho se propõe apenas a comparar grupos de trabalhadores de forma estática, ou seja,
somente um exercício contrafactual, este problema não interfere nos resultados obtidos.
REFERÊNCIAS
ARBACHE, J. S. Unions and wage inequality in Brazil. Brazil jobs report, IPEA and World
Bank, 2002.
ARBACHE, J. S.; MENEZES-FILHO, N.. Rent- Sharing in Brazi1: Using Trade
Liberalization as a Natural Experiment. Seminários de Pesquisa Econômica, EPGE –
Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2000.

ARBACHE, J. S.; NEGRI, J. A. D. Filiação industrial e diferencial de salários no Brasil.
Revista Brasileira de Economia, 58(2), 2004.
BEIRAL, P. R. S.; MORAES, M. A. F. D.; BACCHI, M. R. P. Concentração e poder de
mercado na distribuição de etanol combustível: análise sob a ótica da nova organização
industrial empírica. Economia Aplicada, Ribeirão Preto, v. 17, p. 251-274, 2013.
BIKKER J.A.; HAAF, K.. Measures of competition and concentration in the banking
industry: a review of the literature. Research Series Supervision, no. 27, De Nederlandsche
Bank. September, 2000.
BLANCHFLOWER, D. G., OSWALD, A. J.; SANFEY, P. Wages, profits, and rent-sharing.
The Quarterly Journal of Economics, 111(1):227–51, 1996.
BLINDER, A.S. Wage discrimination: reduced form and structural estimates. Journal of
Human Resources 8 (4), 436–455, 1973.
CAHUC, P.; CARCILLO, S.; ZYLBERBERG, A.. Labor Economics. Second edition. MIT
Press (Hardcover), 2014.
CHURCH, J.; WARE, R. Industrial organization: a strategic approach. United States of
America: McGraw-Hill, 2000. 926 p.
FRAGA, G. J.; MEDEIROS, N. H.. A Indústria de Esmagamento na região de expansão da
soja: uma releitura dos índices HHI E CR4. Anais... VIII Encontro de Economia da Região
Sul - ANPEC SUL, 2005.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa
Nacional
por
Amostragem
de
Domicílio
–
PNAD.
Disponível
em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40.
JANN, B. A Stata implementation of the Blinder-Oaxaca decomposition. ETH Zurich
Sociology, Working Paper, Zurich, Switzerland, n. 5, may 2008.
MARTINS P. S.; ESTEVES, L. A.. Wages and Profits in Manufacturing Firms: MatchedPanel Evidence from Brazil. EconomiA, Brasília(DF), v.13, n.3b, p.815–841, Sep-Dec 2012.
NICKELL, S.; VAINIOMAKI, J.; WADHWANI, S.. Wages and Product Market Power.
Economica, New Series, Vol. 61, No. 244, pp. 457-473, Nov., 1994.
OAXACA, R..Male-female wage differentials in urban labor markets. International
Economic Review, vol. 14, n. 3, p. 693-709, oct. 1973.
RESENDE, M.; BOFF, H. Concentração Industrial. In: David Kupfer; Lia Hasenclever.
(Org.). Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro.
Editora Elsevier, p. 73-90, 2013.
ROCHA, F.. Dinâmica da concentração de mercado na indústria brasileira, 1996-2003.
Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 3 (40), p. 477-498, dez. 2010.

ROSENBERG, G.; FONSECA, M. G. D.; D'AVILA, L. A.. Análise comparativa da
concentração industrial e de turnover da indústria farmacêutica no Brasil para os segmentos
de medicamentos de marca e genéricos. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 1 (38),
p. 107-134, abr. 2010.
SACHSIDA; A.; LOUREIRO, P. R. A.; MENDONÇA, M. J. C.. Um Estudo Sobre Retorno
em Escolaridade no Brasil. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro 58(2):249-265
ABR/JUN, 2004.
SAKAMOTO, C. S.; NASCIMENTO, C. A.; MAIA, A. G.. As Famílias Pluriativas e Não
Agrícolas no Rural Brasileiro: condicionantes e diferenciais de renda. RESR, Piracicaba-SP,
Vol. 54, Nº 03, p. 561-582, Jul/Set, 2016.
SIQUEIRA, P. H. L.; JUNIOR, L. G. C.. Fusões e aquisições das unidades produtivas e da
agroindústria de cana-de-açúcar no Brasil e nas distribuidoras de álcool hidratado etílico.
RESR, Piracicaba, SP, Vol. 48, n. 4, p.709-735, out/dez 2010.
APÊNDICE
Tabela A - Classificação das indústrias de acordo com seu nível de concentração
131

INDÚSTRIAS COM CONCENTRAÇÃO
MODERADA/ALTA
Extração de minério de ferro

132

Extração de minerais metálicos não-ferrosos

112

160
211

Fabricação de produtos do fumo
Fabricação de celulose e outras pastas

141
142

232

Fabricação de produtos derivados do petróleo

151

Cód.*

295
297
316
353

Fabricação de máquinas e equipamentos de
uso específico
Fabricação de armas, munições e
equipamentos
Fabricação de material elétrico para veículos
Construção, montagem e reparação de
aeronaves

154

INDÚSTRIAS COM CONCENTRAÇÃO
BAIXA
Extração de carvão mineral
Atividades de serviços relacionados com
extração de petróleo e gás
Extração de pedra, areia e argila
Extração de outros minerais não-metálicos
Abate e preparação de produtos de carne e de
pescado
Processamento, preservação e produção de
conservas
Produção de óleos, gorduras vegetais e
animais
Laticínios

155

Moagem, fabricação de produtos amiláceos

156
157
158
159
171
172
173

Fabricação e refino de açúcar
Torrefação e moagem de café
Fabricação de outros produtos alimentícios
Fabricação de bebidas
Beneficiamento de fibras têxteis naturais
Fiação
Tecelagem - inclusive fiação e tecelagem
Fabricação de artefatos têxteis, incluindo
tecelagem
Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis
(p/ terc.)
Fabricação de artefatos têxteis a partir de
tecidos
Fabricação de tecidos e artigos de malha
Confecção de artigos do vestuário
Fabricação de acessórios do vestuário
Curtimento e outras preparações de couro

Cód.*
100

152
153

174
175
176
177
181
182
191

193
202
212
213
214
221
222
223
234
242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
261
262
263
264
272
274
275
281
283
284
289
291
292
293
301
312
341
Nota: * refere-se ao código da atividade na CNAE.

Fabricação de calçados
Fabricação de produtos de madeira, cortiça
Fabricação de papel, papelão liso, cartolina
Fabricação de embalagens de papel ou papelão
Fabricação de artefatos diversos de papel,
papelão
Edição; edição e impressão
Impressão e serviços conexos para terceiros
Reprodução de materiais gravados
Produção de álcool
Fabricação de produtos químicos orgânicos
Fabricação de resinas e elastômeros
Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos
Fabricação de produtos farmacêuticos
Fabricação de defensivos agrícolas
Fabricação de sabões, detergentes, produtos
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas
Fabricação de produtos e preparados químicos
Fabricação de artigos de borracha
Fabricação de produtos de material plástico
Fabricação de vidro e de produtos do vidro
Fabricação de cimento
Fabricação de artefatos de concreto, cimentoFabricação de produtos cerâmicos
Siderurgia
Metalurgia de metais não-ferrosos
Fundição
Fabricação de estr. metálicas e obras de
caldeiraria pesada
Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e
serviços
Fabricação de artigos de cutelaria, de
serralherias
Fabricação de produtos diversos de metal
Fabricação de motores, bombas, compressores
Fabricação de máquinas e equipamentos de
uso
Fabricação de tratores e de máq. e equip.
agrícolas
Fabricação de máquinas para escritório
Fabricação de equipamentos para distribuição
energia
Fabricação de automóveis, caminhonetas e
utilitários

