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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo verificar se existem evidências de segregação ocupacional 

por orientação sexual no mercado de trabalho brasileiro. Os dados utilizados são provenientes 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) entre os anos de 2012 e 

2019. A hipótese da pesquisa é de que trabalhadores homossexuais, antecipando situações de 

preconceito, evitam ocupações típicas a seu gênero, direcionando-se para aquelas com 

maiores concentrações de minorias sexuais. A metodologia empregada divide-se em duas 

partes: a primeira trata da construção de curvas de segregação, bem como do cálculo do 

Índice de Gini para Segregação e do Índice de Dissimilaridade; enquanto a segunda consiste 

na utilização da decomposição de Oaxaca (1973) e Blinder (1973) para verificar em que 

medida uma eventual diferença de rendimentos está associada à segregação ocupacional. Os 

resultados evidenciam a presença de segregação ocupacional por orientação sexual no Brasil, 

mas não em prejuízo à população homossexual. 

Palavras-Chave: Orientação sexual – Brasil. Rendimentos – Brasil. Segregação Ocupacional 

– Brasil. 

 

ABSTRACT 

This study aims to verify if there is evidence of occupational segregation by sexual orientation 

in the Brazilian labor market. The data used come from the National Household Sample 

Survey (Continuous PNAD) between 2012 and 2019. The hypothesis of the research is that 

homosexual workers, anticipating situations of prejudice, avoid occupations typical to their 

gender,  focusing on those with higher concentrations of sexual minorities. The methodology 

used is divided into two parts: the first deals with the construction of segregation curves, as 

well as the  calculation of the Gini Index for Segregation and the Dissimilarity Index; while 

the second consists of the use of the decomposition of Oaxaca (1973) and Blinder (1973) to 

verify to what extent a possible difference in income is associated with occupational 

segregation.  The results  show the presence of occupational segregation due to sexual 

orientation in Brazil, but not to harm the homosexual population. 

Keywords: Sexual orientation – Brazil. Income – Brazil. Occupational Segregation – Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, pesquisas apresentam importantes estatísticas de violência e discriminação 

contra a população LGBT+. Dados divulgados pelo Disque 100, elaborado pelo Ministério 

dos Direitos Humanos (MDH)1, apontaram que 35,5% e 35,2% das denúncias recebidas no 

ano de 2018 referiram-se, respectivamente, a casos de violência e discriminação contra a 

população LGBT+. Em pesquisas mais recentes das eleições presidenciais de 2018, a 

Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais (ILGA) 

observou que 57% das mulheres lésbicas afirmaram já ter sofrido violência, seguidas de 56% 

de transexuais e travestis, 49% dos homens gays e 44,5% das pessoas bissexuais. Desses 

relatos, cerca de 23% ocorreram no  mercado de trabalho. Assim, a expressão da violência e 

discriminação vivida pela comunidade LGBT+ pode ocorrer tanto nas interações cotidianas, 

quanto no  mercado de trabalho, através de fenômenos como o da segregação ocupacional. 

A expressão “segregação ocupacional” trata da assimétrica incorporação de 

trabalhadores em determinados segmentos do mercado de trabalho baseando-se em 

características observáveis como sexo, idade, cor ou orientação sexual. Esse fenômeno é 

amplamente percebido em diferentes países, segmentos e mercados, sendo alvo de uma 

extensa literatura – especialmente no que se refere à segregação ocupacional de gênero. A 

literatura acadêmica ressalta que a segregação ocupacional é capaz de promover, do ponto de 

vista social, o reforço e a manutenção de estereótipos. Sob a ótica econômica ela é capaz de 

influenciar diretamente na eficiência do mercado e na dinâmica do mercado de trabalho, 

sendo, por conseguinte, fator relevante na determinação da inserção e do diferencial de 

salários entre grupos de trabalhadores (ANKER, 1998). 

Sob a ótica da orientação sexual, conforme apontado por Blandford (2003 apud 

SULIANO; CAVALCANTE; RODRIGUES, 2021), a literatura internacional indica que 

homens homossexuais e bissexuais permanecem concentrados em ocupações 

predominantemente femininas. Por outro lado, mulheres homossexuais e bissexuais ocupam 

cargos predominantemente masculinos. Conforme evidências encontradas por Levanon, 

England e Allison (2009), ocupações tipicamente femininas possuem, em média, salários mais 

baixos (6% a 10%) comparativamente às ocupações masculinas. Como decorrência da 

distribuição da população LGBT+, homens homossexuais e bissexuais têm o rendimento de 

seu trabalho deprimido quando comparados a sua contraparte heterossexual, enquanto, 

 
1 Extinto no ano de 2019 e substituído pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 



8 
 

 

 

antagonicamente, mulheres homossexuais possuem maiores retornos em comparação à 

contraparte heterossexual (AHMED; ANDERSSON; HAMMARSTEDT, 2013 apud 

SULIANO; CAVALCANTE; RODRIGUES, 2021). 

Embora existam pesquisas nacionais que buscam compreender a discriminação através 

do diferencial de salários atribuído à orientação sexual, não existem estudos empíricos sobre o 

impacto da orientação sexual e da homofobia no modo de inserção da população LGBT+ no 

mercado de trabalho. Esta monografia se propõe a debruçar-se sobre essa questão, 

investigando a composição por orientação sexual das ocupações, a fim de verificar se há 

evidências de segregação ocupacional contra trabalhadores homossexuais no mercado de 

trabalho brasileiro entre os anos de 2012 e 2019. 

A hipótese aventada por este trabalho é a de que a possibilidade de revelar a 

orientação sexual no ambiente de trabalho está intimamente ligada à satisfação do trabalhador. 

Dessa maneira, homens e mulheres homossexuais toleram a segregação ocupacional e os 

consequentes diferenciais de salário em troca de maior satisfação e de um ambiente de 

trabalho mais tolerante. Outro relevante fenômeno causador da segregação ocupacional por 

orientação sexual está ligado à antecipação do preconceito em determinadas profissões, 

sobretudo em ocupações com típicos traços de gênero. Antecipando situações de 

discriminação, um trabalhador homossexual do sexo masculino pode evitar ocupações 

predominantemente masculinas, nas quais as normas de gênero estejam muito arraigadas, 

optando por ocupações femininas ou integradas. Isso pode levar a uma distribuição desses 

trabalhadores, nas ocupações, diferente da que seria observada caso não existisse 

discriminação. 

Para a realização deste trabalho serão utilizados os microdados empilhados de 2012 a 

2019 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para comparar a distribuição 

ocupacional de trabalhadores que coabitam com cônjuge do mesmo sexo com a dos casais 

heterossexuais, este trabalho utilizará o Índice de Dissimilaridade e o Índice de Gini para a 

segregação, descritos por Hoffmann, Botassio e Jesus (2019). Para compreender as 

características que determinam a diferença de rendimentos entre os dois grupos, será 

empregada a decomposição de Blinder-Oaxaca, almejando, em particular, estimar a 

contribuição da segregação ocupacional para essa diferença de rendimento. 
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Para isso, este trabalho está organizado em seis seções, sendo esta introdutória e a 

última com as referências bibliográficas. Na segunda seção é apresentada a discussão 

bibliográfica, objetivando apresentar os estudos realizados em âmbito nacional e internacional 

acerca dos diferenciais de rendimento entre a população homossexual e a heterossexual. A 

terceira seção, de materiais e métodos, subdivide-se em três subseções: a primeira apresenta a 

base de dados; a segunda descreve a metodologia utilizada para a mensuração da segregação 

ocupacional; e a terceira apresenta a decomposição de Blinder-Oaxaca. A quarta seção  

discorre sobre os principais resultados encontrados, e subdivide-se,  em: estatísticas 

descritivas da base de dados; resultados da análise de segregação; estimativas para as 

equações de rendimento; e a decomposição de Blinder-Oaxaca. Por fim, a quinta seção  

elenca as considerações finais 

2. DISCUSSÃO BIBLIOGRÁFICA 

A discriminação contra minorias é um fato estilizado no panorama econômico e social 

brasileiro. Dentre as diversas modalidades, a discriminação direcionada à diversidade sexual 

ganhou relevante espaço de debate nas últimas décadas, especialmente com a busca por 

reconhecimento jurídico das variadas modalidades de arranjos familiares (como a família 

homoafetiva) no Brasil, e com a implementação de medidas antidiscriminatórias contra a 

população LGBT+ por órgãos internacionais. Mesmo com os importantes avanços, minorias 

homossexuais sofrem, cotidianamente, com entraves no que se refere ao acesso a serviços 

básicos como saúde, educação ou locomoção. A discriminação também é direcionada ao 

mercado de trabalho, refletindo diretamente na inserção e postura dessa comunidade no 

ambiente de trabalho. 

Partindo da premissa de que, controlando características produtivas, trabalhadores com 

mesmas ocupações devem apresentar rendimentos médios similares, estudos nacionais e 

internacionais têm sido conduzidos objetivando investigar a existência de discriminação por 

orientação sexual no mercado de trabalho. Conforme apontado por Badgett et al. (2009, p. 

12), no âmbito internacional, os resultados obtidos demonstram sistematicamente que homens 

gays possuem menores rendimentos médios quando comparados aos homens heterossexuais. 

Para as lésbicas, apesar de todos os estudos conduzidos evidenciarem menores rendimentos 

comparados aos homens, diferentes resultados foram obtidos por Badgett (1995) ao analisar o 

diferencial salarial entre mulheres heterossexuais e homossexuais, conforme será apresentado 

a seguir. 
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Badgett (1995, p. 726) analisou os efeitos da orientação sexual nos rendimentos do 

trabalho. Através de dados empilhados da General Social Survey (GSS) dos anos entre 1989 e 

1991, e definindo a orientação sexual baseando-se no comportamento sexual reportado pelos 

entrevistados, foi possível estimar um modelo de determinação dos salários, controlando 

características produtivas e demais influências derivadas do mercado. Como resultados do 

modelo, Badgett (1995, p. 733-738) estimou que homens que reportam comportamento 

predominantemente homossexual ou bissexual recebem, em média, entre 11% e 27% menos 

do que os que reportam comportamento heterossexual. Para as mulheres lésbicas e bissexuais, 

apesar da não significância dos coeficientes, foi estimado um efeito negativo, demonstrando 

que elas recebem, em média, salários menores comparativamente a mulheres heterossexuais. 

Blandford (2003, p. 626), utilizando dados empilhados da General Social Survey 

(GSS) dos anos de 1989 a 1996, buscou demonstrar como a orientação sexual e o sexo 

influenciam os rendimentos do trabalho para trabalhadores autodeclarados homossexuais, 

heterossexuais e bissexuais, de idades entre 18 e 64 anos. Através de um modelo padrão de 

determinação de salários, Blandford (2003, p. 640) estimou, obtendo resultados 

estatisticamente significativos, que mulheres homossexuais e bissexuais possuem rendimentos 

médios entre 17% e 26% maiores em comparação a mulheres heterossexuais casadas. Por 

outro lado, estimou-se que homens homossexuais e bissexuais possuem rendimentos médios 

33% menores comparativamente aos homens heterossexuais. O autor sugere que o diferencial 

salarial encontrado é decorrente da atípica distribuição ocupacional das minorias sexuais. 

Conforme apresentado por Badgett e King (1997 apud UENO, ROACH, PEÑA-

TALAMANTES, 2013, p. 81), heterossexuais e as minorias homossexuais são diferentemente 

distribuídos nas categorias ocupacionais. Mulheres homossexuais são sub-representadas em 

ocupações de caráter gerencial e de vendas, concentrando-se, em sua maioria, em ocupações 

artesanais e operacionais – comparativamente à contraparte heterossexual feminina. Por outro 

lado, homens homossexuais mostram-se pouco concentrados em cargos gerenciais, artesanais 

e operacionais, estando mais presentes em ocupações de suporte administrativo e de vendas – 

em contraposição a homens heterossexuais.  

Ueno, Roach, Peña-Talamantes (2013, p. 81), através dos dados longitudinais da 

National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health), buscaram explicar a relação 

entre orientação sexual e concentração ocupacional de gênero, demonstrando qual aspecto 

exerce maior influência. Os autores partiram de quatro mecanismos propostos pela literatura 
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que simultaneamente contribuiriam com as diferentes concentrações ocupacionais por 

orientação sexual: os estereótipos de gênero, a discriminação contra minorias sexuais, a 

discriminação relativa ao status marital e familiar e as estratégias de acumulação de capital 

humano. O primeiro mecanismo considera que a maior tendência de engajamento em 

atividades típicas do gênero oposto aumentaria a probabilidade de permanecer nas ocupações 

desse gênero; o segundo mecanismo, relativo à discriminação contra minorias sexuais, prevê 

que ocupações com traços típicos de gênero aumentam o preconceito enfrentado na 

contratação, promoção e demissão dos homossexuais no mercado de trabalho; o terceiro 

considera que o status marital e familiar explicariam os diferenciais de rendimento entre os 

grupos com diferentes sexualidades dada a menor probabilidade de os homossexuais se 

casarem e terem filhos; o quarto mecanismo sugere que homossexuais rompem padrões de 

escolha de carreira por não terem que lidar com pressões familiares e parentais (homens 

homossexuais não precisam antecipar o papel de provedor familiar; enquanto mulheres 

homossexuais, em geral, não têm seu rendimento deprimido em decorrência da maternidade), 

enfatizando a ótica da oferta. Como resultados obtidos os autores concluíram que os 

estereótipos de gênero não representam influência à concentração ocupacional, enquanto os 

mecanismos de qualificações educacionais e status marital e parental são fatores 

determinantes à concentração. 

Dentre outros trabalhos que explicam a maior concentração ocupacional de 

homossexuais em determinados segmentos, Ellis e Riggle (1995 apud BLANDFORD, 2003, 

p. 624) demonstraram que trabalhadores gays e lésbicas, durante as decisões de oferta de 

trabalho, escolhem entre a satisfação no ambiente de trabalho – diretamente relacionada à 

possibilidade de revelarem sua orientação sexual – e a expectativa de maiores rendimentos – 

proporcionada pela ocultação da homossexualidade. Dessa maneira, os trabalhadores 

homossexuais tendem a aceitar a inserção em ocupações com diferencial negativo de salário 

em troca de maior tolerância. Os autores também ressaltam que, além dessa tendência sob a 

ótica da oferta de trabalho, há um agravante sob a ótica da demanda em decorrência de um 

comportamento segregatício implícito dos empregadores. 

De acordo com Schneider (1986 apud BLANDFORD, 2003, p. 624) e Woods (1993 

apud BLANDFORD, 2003, p. 624), gays e lésbicas despendem grande esforço na 

administração de sua orientação sexual no trabalho, buscando controlar a disseminação dessa 

informação. Dessa maneira, mesmo quando a divulgação é evitada, o tempo gasto para isso 

pode afetar negativamente a produtividade e, consequentemente, os salários. Blandford (2003, 
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p. 624) também apresenta a hipótese de que, na ausência de outros efeitos relacionados à 

orientação sexual, trabalhadores gays, lésbicas e bissexuais, pelo esforço na omissão da 

homossexualidade, acentuariam os diferenciais salariais abaixo do efetivamente causado pela 

discriminação. 

No panorama nacional, alguns estudos foram conduzidos buscando explicar a que se 

devem os diferenciais salariais atribuídos à orientação sexual para o caso do Brasil. Jacinto et 

al. (2017) buscaram analisar o efeito da discriminação contra homossexuais em sua 

participação no mercado de trabalho e no número de horas dedicadas ao trabalho. Analisando 

os dados do Censo demográfico de 2010 (IBGE) os autores propuseram um modelo de 

regressão tobit, com variável dependente definida como o número de horas ofertadas de 

trabalho pela população adulta acima de 18 anos que coabita residência e se declara casada 

com pessoa do mesmo sexo. Controlando características como orientação sexual, experiência, 

raça, local da residência e status de migração, os autores concluíram que o coeficiente 

estimado para homens homossexuais tem sinal negativo, sugerindo que estes ofertam menos 

horas de trabalho. Mulheres homossexuais, por outro lado, oferecem mais horas de trabalho, 

por terem menos filhos e despenderem menos tempo com cuidado doméstico. Os resultados 

obtidos mostram-se consistentes com o padrão observado na literatura internacional. 

Casari, Monsueto e Duarte (2016), buscando compreender esses diferenciais, partiram 

do Censo demográfico de 2010 (IBGE), analisando casais homossexuais residentes no estado 

de São Paulo. Por meio de regressões quantílicas, estimaram que apenas nos quantis 

superiores da distribuição de rendimentos – entre o 50º e 90º quantil - observa-se um efeito da 

orientação sexual para homens. Entre esses quantis observa-se que ser homossexual promove 

incremento nos salários, em média, entre 6% e 29% para gays. Já para as lésbicas o efeito é 

significativo no 10º quantil, com um diferencial positivo de, em média, 5%. Os autores 

também observaram que homossexuais se concentram, em sua grande maioria, em áreas como 

serviços de água, gás e eletricidade; alojamento e alimentação; informação e comunicação; 

atividades e serviços complementares; educação; saúde humana e serviços sociais. 

Suliano, Irfi e Jesus Filho (2019), por meio dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS) de 2013 e da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) de 2016, 

buscaram discorrer acerca da alocação eficiente de mão de obra familiar entre cônjuges de 

pessoas do mesmo sexo e de sexo diferente. Através de modelos de determinação de salários 

os autores apontaram que, no Brasil, são verificados diferenciais salariais negativos de 5,9% 
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de cônjuges homossexuais, comparativamente a cônjuges heterossexuais. Os autores também 

apontaram maiores níveis de renda para os cônjuges homossexuais que são servidores 

públicos e militares, empregadores e trabalhadores por conta própria, em comparação aos 

heterossexuais nesses postos de trabalho. Da mesma maneira, cônjuges homossexuais que 

residem na região Sul, Sudeste ou Centro-Oeste possuem maiores níveis de renda 

comparativamente aos heterossexuais. 

Objetivando contribuir com a incipiente literatura acerca das diferenças salariais por 

orientação sexual no Brasil, Suliano, Cavalcante e Rodrigues (2021), de maneira pioneira, 

partiram de dados da PNAD Contínua entre os anos de 2012 e 2016 para estimar esses 

diferenciais. Por meio da análise de casais de mesmo sexo e de sexo diferente, empregados e 

aptos a participarem da força de trabalho (acima de 14 anos), os autores estimaram modelos 

de determinação de salários utilizando uma função de influência recentrada do logaritmo do 

salário hora. Como resultado, os autores encontraram diferenciais salariais favoráveis aos 

homossexuais (homens e mulheres), apontados como decorrentes do efeito composição, isto 

é, associados a características observáveis superiores, como maior escolaridade. Em suma, 

não foram evidenciados efeitos discriminatórios contra homossexuais no mercado de trabalho, 

resultado oposto à literatura internacional. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. BASE DE DADOS 

Para a realização deste trabalho serão utilizados os microdados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A PNAD Contínua coleta dados para o acompanhamento da 

evolução de variáveis da força de trabalho no curto, médio e longo prazo, possibilitando o 

embasamento de estudos que verifiquem o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. A 

técnica empregada objetiva selecionar domicílios representativos com probabilidade 

proporcional ao número de domicílios em cada estrato da pesquisa (IBGE, 2018). A seleção é 

realizada mediante uma amostragem complexa em três estágios, onde o domicílio é 

pesquisado uma vez no trimestre, sendo posteriormente entrevistado com intervalo bimestral 

por cinco trimestres consecutivos. 

A PNAD Contínua foi implantada em janeiro de 2012 para todo o território nacional. 

Os dados mensais abordam um conjunto restrito de indicadores ligados à força de trabalho 
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agregados em nível nacional, divulgando informações referentes ao último trimestre móvel 

finalizado em cada mês de referência. Os dados trimestrais, por outro lado, fornecem 

informações com maior detalhamento sobre a força de trabalho nacional para os diferentes 

níveis geográficos como: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões 

Metropolitanas que contêm os municípios das capitais, Região Integrada de Desenvolvimento 

da Grande Teresina e municípios das capitais dos estados. Por fim, os dados anuais detalham 

os indicadores contidos nos microdados trimestrais incluindo, além destes, dados 

complementares à força de trabalho. 

Considerando a distribuição por orientação sexual da população brasileira apresentada 

em Suliano et al. (2021, p. 124) a reduzida amostra de cônjuges ou companheiros 

homossexuais que coabitam com cônjuge de mesmo sexo torna necessário o empilhamento 

dos dados de divulgação anual entre os anos de 2012 e 2019 – permitindo a ampliação do 

número de observações e do universo de análise. Para isso assume-se que, nesse período, não 

houve alterações relevantes no modo de inserção ocupacional dos trabalhadores que coabitam 

em união marital com indivíduos do mesmo sexo. Em que pese existirem dados posteriores a 

2019, eles não serão incorporados à análise em razão da ocorrência da pandemia do Covid-19, 

que gerou um choque atípico no mercado de trabalho, cuja análise foge do escopo deste 

trabalho. 

A PNAD Contínua não é pergunta diretamente a orientação sexual do respondente. 

Entretanto, é perguntando a posição do entrevistado no domicílio e, caso seja a pessoa de 

referência, é indagado se o cônjuge é do mesmo sexo ou não. Através desses questionamentos 

é possível classificar a orientação sexual do respondente e seu cônjuge.  

É forçoso admitir que, em razão da pressão dos padrões sociais, apesar de o 

respondente declarar coabitar com cônjuge pessoa de mesmo sexo, ainda assim a orientação 

sexual pode ser omitida no ambiente de trabalho, objetivando evitar discriminação ou 

violência. Também, a possibilidade de omissão da orientação sexual do indivíduo no 

momento da entrevista pode gerar vieses na estimação do grau de segregação ocupacional. 

Esses são problemas decorrentes de pesquisas domiciliares baseadas na autodeclaração dos 

entrevistados e que transcende o escopo deste trabalho. Badgett (2009, p. 12) aponta que, ao 

não questionar diretamente a orientação sexual do respondente, bissexuais e homossexuais 

solteiros ou divorciados não são identificados, omitindo parcela importante da amostra. A 

autora considera que, apesar dos ofensores, a metodologia empregada captura relevantes 
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aspectos relacionados à coabitação de casais homossexuais e à constituição de seus arranjos 

familiares.  

A General Social Survey (GSS) – pesquisa domiciliar amostral conduzida nos Estados 

Unidos –, de maneira similar à PNAD Contínua, também não questiona diretamente a 

orientação sexual do respondente, entretanto a natureza do questionário diverge quanto aos 

questionamentos relativos à orientação sexual. Como proxy para sua identificação é 

questionado se nos últimos doze meses os parceiros sexuais foram exclusivamente homens, 

mulheres ou de ambos os sexos. Dessa forma, dada a grande correlação entre a orientação 

sexual e o sexo dos parceiros recentes, é possibilitada a captação da orientação sexual do 

indivíduo com menor grau de perda – abrangendo, inclusive, a população solteira. 

De especial interesse para elaboração deste trabalho cumpre destacar as informações 

sobre o sexo do trabalhador, o sexo do cônjuge, a cor ou raça, a condição na família, a 

escolaridade, a idade, a ocupação e a posição na ocupação, o rendimento no trabalho 

principal, a região, a localização do domicílio e a jornada semanal de trabalho. A partir dessas 

informações foram definidas as variáveis relacionadas no Quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 - Variáveis a serem empregadas na análise. 

Atributo Aferido Variáveis Variáveis Utilizadas 

Experiência 

Profissional 

idade, idade² Idade declarada pelo indivíduo, medida em dezenas de anos, 

evitando coeficientes muito pequenos. 

A variável idade também foi incluída em sua forma 

quadrática, pois supõe-se que existe uma relação quadrática 

entre o ln(renda) e a idade do indivíduo. Assim, a partir de 

determinada idade são verificadas tendências de queda na 

produtividade do trabalhador.  

Escolaridade superior, medio, 

fundamental 

Três variáveis binárias para distinguir as quatro faixas de 

escolaridade de: ensino superior completo, ensino médio 

completo, ensino fundamental completo e fundamental 

incompleto/analfabeto (utilizada como categoria de base). 

Cor negro Uma variável binária para distinguir indivíduos negros (pretos 

ou pardos) de não negros (brancos e amarelos). Excluem-se 

indígenas por serem pouco representativos na amostra. 

Condição na 

Família 

chefe Uma variável binária que assume o valor um para a pessoa de 

referência no domicílio e zero para o cônjuge. 
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Região norte, sudeste, sul, 

centrooeste 

Quatro variáveis binárias para distinguir as cinco regiões 

brasileiras, utilizando o Nordeste como categoria de base. 

Localização do 

Domicílio 

metropolitana, rural Duas variáveis binárias para caracterizar a localização do 

domicílio: domicílio situado em região metropolitana, 

domicílio situado em área urbana não metropolitana (categoria 

tomada como base) e domicílio situado em área rural não 

metropolitana. 

Grupamento 

Ocupacional 

gerenciais, c&t, 

administrativos, 

comerciarios, agro, 

operarios, instalacoes, 

elementares, militares 

Variáveis binárias que identificam os grupamentos 

ocupacionais definidos pela Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO): Diretores e gerentes (gerenciais); 

Profissionais das ciências e intelectuais (c&t); Técnicos e 

profissionais de nível médio (utilizado como categoria de 

base); Trabalhadores de apoio administrativo e trabalhadores 

dos serviços (administrativos); Vendedores dos comércios e 

mercados (comerciários); Trabalhadores qualificados da 

agropecuária, florestais, da caça e da pesca (agro); 

Trabalhadores qualificados, operários e artesões da 

construção, das artes mecânicas e outros ofícios (operários); 

Operadores de instalações e máquinas e montadores 

(instalações); Ocupações elementares (elementares); Membros 

das forças armadas, policiais e bombeiros militares (militares). 

Posição na 

Ocupação no 

Trabalho Principal 

fpublico 

 

Uma variável binária para distinguir empregados no setor 

público daqueles no setor privado. 

Rendimento do 

Trabalho 

logrenda Logaritmo neperiano do rendimento por hora habitual de todos 

os trabalhos. 

Fonte: elaboração própria. 

Como o escopo deste trabalho é compreender os diferenciais de salários atribuídos aos 

homossexuais e heterossexuais, para a aplicação da metodologia proposta, foram excluídos do 

universo analisado indivíduos classificados como inativos e desocupados, além de indivíduos 

menores de 14 anos. Demais membros da família que não o cônjuge ou chefe do domicílio 

também foram removidos dada a impossibilidade de classificá-los conforme sua orientação 

sexual.  

No que tange aos grupamentos por cor, brancos e amarelos foram adotados como 

categoria de base, de modo que pretos e pardos foram agrupados em uma única categoria, por 

convenção da literatura. A população indígena, por sua reduzida representatividade, foi 

desconsiderada da análise. Os indivíduos também foram classificados conforme sua 



17 
 

 

 

respectiva região geográfica, podendo estar situados na região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul 

ou Centro-Oeste. Além disto, foram criadas variáveis dummies para diferenciar os indivíduos 

que residem em áreas rurais dos que residem em áreas metropolitanas, tendo como categoria 

de base a região urbana não metropolitana. 

 O rendimento mensal habitual de todos os trabalhos foi dividido pelo produto do 

número de horas habitualmente trabalhadas na semana por 4, de modo a obter-se o 

rendimento habitualmente recebido por hora. Como fator de correção dos valores monetários, 

a renda habitualmente recebida por mês foi deflacionada conforme deflatores regionais 

fornecidos pelo IBGE para cada trimestre analisado. A estrutura longitudinal da PNAD 

Contínua não foi utilizada. Assim, foi selecionada apenas a primeira entrevista concedida pelo 

domicílio ao IBGE, de modo que as demais foram desconsideradas. 

3.2.METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.2.1. Mensuração da Segregação Ocupacional 

Almejando comparar a distribuição ocupacional de trabalhadores que coabitam com 

cônjuge do mesmo sexo com a dos casais heterossexuais, o presente trabalho empregará o 

Índice de Dissimilaridade e o Índice de Gini para a segregação, descritos por Hoffmann, 

Botassio e Jesus (2019). A metodologia, consolidada para estudos sobre a segregação por 

gênero no mercado de trabalho, será ajustada para captar possível fenômeno segregatício em 

decorrência da orientação sexual. O universo de análise será formado pelos homens casados 

ou em união marital. Esse grupo será dividido entre heterossexuais — entendidos como 

aqueles com cônjuge do sexo oposto — e homossexuais – cujo cônjuge é do mesmo sexo. A 

apresentação dos índices é realizada a seguir. 

Considere que indivíduos com cônjuge ou companheiro do mesmo sexo (indicados por 

𝐺) e indivíduos com cônjuge ou companheiro(a) do sexo oposto (retratados por 𝐻) 

distribuem-se em 𝐽 categorias ocupacionais. Desse modo, 𝐺𝑗 e 𝐻𝑗 representam, 

respectivamente, o número de homossexuais e de heterossexuais alocados na 𝑗-ésima 

ocupação, com 𝑗 = 1, … , 𝐽. Assim, o número total de homossexuais no mercado de trabalho é 

definido por 𝐺 = ∑ 𝐺𝑗
𝐽
𝑗=1 . A fração do total de homossexuais na 𝑗-ésima ocupação é 𝑔𝑗 =

𝐺𝑗/𝐺. De maneira semelhante são definidas as quantidades 𝐻 = ∑ 𝐻𝑗
𝐽
𝑗=1  e ℎ𝑗 = 𝐻𝑗/𝐻  para 

indivíduos com cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente. 
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Considere a matriz 𝑿, de ordem 2 x 𝐽, cujos elementos são os totais de homossexuais e 

heterossexuais nas 𝐽 ocupações da economia. Conforme descrito por Botassio e Vaz (2020, p. 

8), uma medida de segregação é uma função que atribui à matriz 𝑿 um número real não 

negativo. Dessa maneira, uma medida de segregação Ω = Ω(𝑿) tem como argumento a matriz 

𝑿 (elemento de seu domínio). Considera-se que não há segregação quando a proporção de 

homossexuais no número de trabalhadores ocupados for a mesma em todas as ocupações. 

Quando a segregação é máxima, é possível verificar que cada ocupação é desempenhada 

exclusivamente por um dos dois grupos de trabalhadores. 

Admite-se que as ocupações sejam ordenadas conforme a proporção crescente de 

homossexuais no total de pessoas ocupadas, de maneira que 

𝐺1

𝐺1+𝐻1
≤

𝐺2

𝐺2+𝐻2
≤ ⋯ ≤

𝐺𝐽

𝐺𝐽+𝐻𝐽
                                                                                         (1) 

Seja a proporção acumulada de homossexuais e de heterossexuais até a 𝑗-ésima 

ocupação dada, respectivamente, por 

Φ𝑗 = ∑ 𝑔𝑖
𝑗
𝑖=1 =

1

𝐺
∑ 𝐺𝑖

𝑗
𝑖=1                                                                                              (2) 

p𝑗 = ∑ ℎ𝑖
𝑗
𝑖=1 =

1

𝐻
∑ 𝐻𝑖

𝑗
𝑖=1                                                                                              (3) 

Duncan e Duncan (1955 apud HOFFMANN; BOTASSIO; JESUS, 2019, p. 306) 

definem a curva de segregação como a curva obtida unindo-se consecutivamente a origem dos 

eixos e os pontos de coordenadas (p𝑗, Φ𝑗). Em caso de ausência de segregação a curva será a 

bissetriz do primeiro quadrante. Em caso de segregação denotando grupamentos ocupacionais 

com predominância heterossexual e grupamentos com predominância homossexual, a curva 

ficará abaixo da bissetriz do primeiro quadrante, limitada ao intervalo entre os pontos (0,0) e 

(1,1). Sendo 𝛼 a área entre a bissetriz do primeiro quadrante e a curva de segregação, seu 

valor varia entre 0 (ausência de segregação) e 0,5 (segregação total). 

O índice de Gini para segregação (𝐺𝑠) é definido pela razão entre 𝛼 e o seu valor 

máximo: 

𝐺𝑠  =  
α

0,5
 =  2α.                                                                                                           (4) 

De maneira que: 

0 ≤  𝐺𝑠  ≤ 1                                                                                                                 (5) 
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Outro modo de calcular índice de Gini para segregação é dado pela seguinte 

expressão: 

𝐺𝑠 = 1 − ∑ (Φ𝑗 + Φ𝑗−1)ℎ𝑗
𝐽
𝑗=1                                                                                       (6) 

Partindo das definições de Hoffmann, Botassio e Jesus (2019), pode-se considerar  ℎ𝑗  

como fator de ponderação da média das razões (𝜇), entre o número de homossexuais e 

heterossexuais em cada categoria (
𝐺𝑗

𝐻𝑗
⁄ ), em que: 

𝜇 = ∑
𝐺𝑗

𝐻𝑗

𝐽
𝑗=1 ℎ𝑗 = ∑

𝐺𝑗

𝐻𝑗

𝐽
𝑗=1 ∙

𝐻𝑗

𝐻
=

𝐺

𝐻
                                                                                (7) 

Dessa forma, o desvio absoluto médio ponderado das razões 
𝐺𝑗

𝐻𝑗
⁄  pode ser obtido por 

meio da expressão: 

𝛿 = ∑ |
𝐺𝑗

𝐻𝑗
 − 𝜇| ℎ𝑗

𝐽
𝑗=1 = ∑ |

𝐺𝑗

𝐻𝑗
 −

𝐺

𝐻
|

𝐻𝑗

𝐻

𝐽
𝑗=1                                                                     (8) 

O índice de dissimilaridade (𝐷) é dado por 

𝐷 =
𝛿

2𝜇
= 0,5 ∑ |

𝐺𝑗

𝐺
−

𝐻𝑗

𝐻
|

𝐽

𝑗=1
= 0,5 ∑ |𝑔𝑗 − ℎ𝑗|

𝐽

𝑗=1
                                                  (9) 

Essa medida indica a proporção de indivíduos com cônjuges homossexuais que 

precisariam mudar de ocupação para eliminar a segregação ocupacional por orientação sexual. 

Esse índice possibilita interpretação mais concreta de seu valor – em comparação ao índice de 

Gini, que possui caráter comparativo. 

As medidas de segregação também serão calculadas para as mulheres casadas ou em 

união marital, considerando-se o recorte por orientação sexual. 

3.2.2. Efeito da Segregação Ocupacional no Diferencial de Rendimento 

A fim de verificar os fatores determinantes da diferença de rendimentos entre 

indivíduos que coabitam com cônjuge ou companheiro(a) de mesmo sexo em relação à 

contraparte heterossexual, será empregada a decomposição de Blinder-Oaxaca. Deseja-se, em 

particular, estimar a contribuição da segregação ocupacional para essa diferença de 

rendimento. A metodologia de Blinder-Oaxaca consiste na decomposição da diferença média 

de salário entre dois grupos em dois componentes: o diferencial atribuído a características 
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observáveis, e o diferencial atribuído ao retorno proveniente dessas características – fator que 

na literatura econômica é entendido como uma proxy para a discriminação. 

A aplicação da decomposição de Blinder (1973 apud BERNDT, 1996, p. 183) 

pressupõe a estimação de duas regressões log-nível de salários, uma para o grupo de 

indivíduos que coabitam com cônjuge ou companheiro(a) homossexual e outra para os que 

possuem cônjuge ou companheiro do sexo oposto, respectivamente, conforme representação a 

seguir: 

�̅�𝐺 =∝̂𝐺+ ∑ �̂�𝑖𝐺
�̅�𝑖𝐺

𝑘
𝑖=1                                                                                                 (10) 

�̅�𝐻 =∝̂𝐻+ ∑ �̂�𝑖𝐻
�̅�𝑖𝐻

𝑘
𝑖=1                                                                                                (11) 

em que G representa os trabalhadores homossexuais, H representa os heterossexuais, e o 

subscrito i = 1, 2, ..., k, denota os regressores do modelo. 

Para chegar à decomposição proposta, subtrai-se uma equação da outra, e em seguida 

adiciona-se e subtrai-se o termo ∑ �̂�𝑖𝐺
�̅�𝑖𝐻𝑖  do segundo membro da equação, reordenando os 

termos de forma a obter: 

�̅�𝐺 − �̅�𝐻 = (∝̂𝐺−∝̂𝐻) + ∑ �̂�𝑖𝐺
(�̅�𝑖𝐺

− �̅�𝑖𝐻
)𝑘

𝑖=1 + ∑ �̅�𝐻(�̂�𝑖𝐺
− �̂�𝑖𝐻

)𝑘
𝑖=1                       (12) 

Decompondo a equação, almejando obter os dois componentes, tem-se: 

�̅�𝐺 − �̅�𝐻 = 𝐷 + 𝐸                                                                                                        (13) 

em que                                                                

𝐷 = ∑ �̂�𝑖𝐺
(�̅�𝑖𝐺

− �̅�𝑖𝐻
)𝑘

𝑖=1                                                                                           (14) 

𝐸 = (∝̂𝐺−∝̂𝐻) + ∑ �̅�𝐻(�̂�𝑖𝐺
− �̂�𝑖𝐻

)𝑘
𝑖=1                                                                        (15) 

De acordo com Blinder (1973 apud BERNDT, 1996, p. 183), o termo D é interpretado 

como o efeito das médias, enquanto E é o efeito dos parâmetros. Partindo do pressuposto de 

que todas as variáveis que influenciam o salário dos indivíduos foram inseridas ao modelo, o 

efeito dos parâmetros pode ser considerado como uma medida da discriminação. Para o autor, 

a discriminação, mensurada pela parcela E, só existe em decorrência do diferente julgamento 

em relação a características idênticas entre os dois grupos de indivíduos. 
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Como em Vaz (2018, p. 4), para esta pesquisa a diferença entre as características 

observáveis dos trabalhadores (efeito de médias) será ponderada por uma média entre �̂�𝑖𝐺
 e 

�̂�𝑖𝐻
. O efeito dos parâmetros, de maneira análoga, será ponderado utilizando-se a média entre 

�̅�𝑖𝐺
 e �̅�𝑖𝐻

, conforme a equação: 

�̅�𝐺 − �̅�𝐻 = (∝̂𝐺−∝̂𝐻) + ∑
�̂�𝑖𝐺+�̂�𝑖𝐻

2
(�̅�𝑖𝐺

− �̅�𝑖𝐻
)𝑘

𝑖=1 + ∑
�̅�𝑖𝐺+�̅�𝑖𝐻

2
(�̂�𝑖𝐺

− �̂�𝑖𝐻
)𝑘

𝑖=1        (16) 

Os componentes 𝐷 e 𝐸 podem, ainda, ser desagregados apresentando as contribuições 

individuais de cada variável do modelo. O efeito de médias de uma variável �̅�𝑖, por exemplo, 

é dado por (
�̂�𝑖𝐺+�̂�𝑖𝐻

2
) (�̅�𝑖𝐺

− �̅�𝑖𝐻
), enquanto seu efeito de parâmetros pode ser obtido por 

(
�̅�𝑖𝐺+�̅�𝑖𝐻

2
) (�̂�𝑖𝐺

− �̂�𝑖𝐻
). A contribuição percentual para o efeito de médias da diferença entre 

as regressões de rendimento estimadas é fornecida através da equação: 

(
�̂�𝑖𝐺

+�̂�𝑖𝐻
2

)(�̅�𝑖𝐺−�̅�𝑖𝐻)

∑ (
�̂�𝑖𝐺

+�̂�𝑖𝐻
2

)(�̅�𝑖𝐺−�̅�𝑖𝐻)𝑘
𝑖=1

× 100                                                                                      (17) 

A contribuição percentual para o efeito de parâmetros, por sua vez, é apresentada 

através da equação: 

(
�̅�𝑖𝐺+�̅�𝑖𝐻

2
)(�̂�𝑖𝐺−�̂�𝑖𝐻)

(∝̂𝐺−∝̂𝐻)+∑ (
�̅�𝑖𝐺+�̅�𝑖𝐻

2
)(�̂�𝑖𝐺−�̂�𝑖𝐻)𝑘

𝑖=1

× 100                                                                         (18) 

Por fim, a participação da variável 𝑋𝑖 na diferença entre as equações de rendimento 

dos dois grupos é dada através da soma do efeito de médias e do efeito de parâmetros, 

dividida pela diferença total dos logaritmos de rendimento dos dois grupos (VAZ, 2018, p. 5), 

conforme a equação a seguir: 

(
�̂�𝑖𝐺

+�̂�𝑖𝐻
2

)(�̅�𝑖𝐺−�̅�𝑖𝐻)+(
�̅�𝑖𝐺+�̅�𝑖𝐻

2
)(�̂�𝑖𝐺−�̂�𝑖𝐻)

�̅�𝐺−�̅�𝐻
× 100                                                               (19) 

ou, de maneira sintética: 

(
�̂�𝑖𝐺�̅�𝑖𝐺−�̂�𝑖𝐻�̅�𝑖𝐻

�̅�𝐺−�̅�𝐻
) × 100                                                                                                (20) 

De acordo com Oaxaca e Ransom (1999 apud VAZ, 2018, p. 5) variáveis binárias, na 

decomposição de Blinder-Oaxaca (1973), podem gerar estimativas arbitrárias do efeito de 
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médias e do efeito de parâmetros no diferencial salarial – dependendo das categorias de base 

utilizadas como referência. 

Apesar de não impactar a decomposição do diferencial de salários entre os 

componentes 𝐷 e 𝐸, o problema impede a correta identificação da contribuição de cada 

conjunto de variáveis dummy para a diferença total das equações de rendimento entre os dois 

grupos demográficos analisados. Dessa maneira, Yun (2005 apud VAZ, 2018, p. 5) sugere a 

normalização das equações de rendimento para a decomposição de Blinder-Oaxaca – em 

outros termos, deve-se utilizar k variáveis dummy para diferenciar k categorias de uma 

variável nominal, considerando que a soma dos coeficientes dessas k variáveis seja igual a 

zero. Neste trabalho esse procedimento será empregado. 

4. RESULTADOS  

4.1. Estatísticas Descritivas 

Após aplicação dos procedimentos descritos na seção 3.1. a amostra limitou-se a 

527.443 e 1.390 observações de homens heterossexuais e homossexuais, respectivamente. 

Para as mulheres heterossexuais a amostra foi de 427.612 observações enquanto, para 

mulheres homossexuais, 1.810. Empregando os fatores de expansão fornecidos pela PNAD 

Contínua, o universo de análise desta pesquisa considera 196.614.953 e 693.266 homens 

heterossexuais e homens homossexuais, respectivamente. O tamanho da amostra expandida 

de mulheres é de 166.642.286 heterossexuais e 823.025 homossexuais. Torna-se importante 

ressaltar que, em sua totalidade, a amostra expandida excede o número total de brasileiros em 

decorrência do empilhamento das edições da PNAD Contínua dos anos de 2012 a 2019. 

Observam-se inicialmente importantes diferenças entre casais homossexuais e 

heterossexuais, conforme descrito na Tabela 1. De acordo com os dados da PNAD Contínua, 

homens heterossexuais possuem em média 43 anos de idade, enquanto homens homossexuais 

possuem 36 anos de idade – de modo que a diferença observada entre os dois grupos é de, em 

média, sete anos. De maneira análoga, essa diferença é observada em relação à população 

feminina que, para o público heterossexual possui, em média, 40 anos de idade, enquanto as 

mulheres homossexuais possuem em média 35 anos – representando, em média, uma 

diferença de cinco anos entre os dois grupos. 
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Outra diferença relevante observada na Tabela 1 refere-se à escolaridade. A população 

homossexual, conforme dados da PNAD Contínua, possui maior grau de escolarização 

comparativamente à contraparte heterossexual. Os dados apontam que homens homossexuais 

possuem, em média, 13,6 anos de escolaridade, enquanto homens heterossexuais possuem, em 

média, 9,6 anos. Por outro lado, a população feminina homossexual possui, em média, 12,4 

anos de escolaridade, enquanto mulheres heterossexuais têm 10,8 anos de escolaridade. 

Assim, para o público masculino observa-se a diferença média de 4 anos de escolaridade, 

frente a 1,6 anos para a população feminina. 

O salário médio também possui importantes diferenças entre os públicos analisados. 

Tanto para homens quanto para mulheres homossexuais, de acordo com a PNAD Contínua, é 

observado um diferencial salarial positivo em relação aos heterossexuais. Para homens 

homossexuais o rendimento médio habitualmente recebido por hora é de R$28,29, sendo 

R$10,45 superior aos R$17,84 recebidos por homens heterossexuais. Mulheres homossexuais 

recebem, em média, R$21,75, valor R$7,01 superior aos R$14,74 habitualmente recebidos 

por mulheres heterossexuais. 

Tabela 1 - Escolaridade, idade e rendimento habitual de todos os trabalhos (por hora, em R$) de trabalhadores 

que são pessoa de referência ou cônjuge no domicílio 

Sexo Mulher 
Signifi-

cância 

Homem 
Signifi-

cância Orientação 

Sexual 
Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

Escolaridade 10,81 12,38 *** 9,55 13,62 *** 

Idade 40,45 35,31 *** 42,89 35,93 *** 

Rendimento 

habitual de 

todos os 

trabalhos, por 

hora (R$) 

14,74 21,75 *** 17,84 28,29 *** 

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** diferença de médias estatisticamente significativa a 1%; ** significativa a 5%; *** significativa a 

10%; - diferença de médias não significativa. 

 

A Tabela 2 apresenta a distribuição de homens e mulheres, considerando sua 

orientação sexual, por autodeclaração de cor. Observa-se que homens homossexuais se 

encontram em maior proporção de brancos e amarelos, representando 62,9%. Por outro lado, 

52,5% dos homens heterossexuais são negros, maior proporção frente às mulheres 

homossexuais e heterossexuais, assim como homens homossexuais. Para a população 
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feminina, em contrapartida, não são observadas discrepâncias relevantes entre heterossexuais 

e homossexuais no que tange à proporção de negras e de brancas e amarelas. 

Tabela 2 - Distribuição por cor autodeclarada (%) de trabalhadores na posição no domicílio de pessoa de 

referência ou cônjuge 

Sexo Mulher 
Signifi-

cância 

Homem 
Signifi-

cância Orientação 

Sexual 
Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

Negro 49,04 47,83 - 52,49 37,15 *** 

Brancos e 

Amarelos 
50,96 52,17 - 47,51 62,85 *** 

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** diferença de médias estatisticamente significativa a 1%; ** significativa a 5%; *** significativa a 

10%; e - diferença de médias não significativa. 

 

A localização do domicílio aponta acentuada divergência entre a população 

homossexual e heterossexual. Conforme dados da Tabela 3 é possível observar maior 

tendência de concentração de homens e mulheres homossexuais em áreas metropolitanas. 

Para homens homossexuais observa-se proporção de 65,8% nessas regiões – valor cerca de 

vinte e cinco pontos percentuais superior ao observado para os homens heterossexuais -, 

enquanto para mulheres homossexuais observa-se proporção de 64,1% – cerca de vinte e dois 

pontos percentuais superior à proporção de mulheres heterossexuais nessas áreas. Ainda em 

relação à localização do domicílio é possível notar que a população homossexual possui baixa 

concentração em áreas rurais, comportamento esperado dada a menor tolerância às 

diversidades sexuais nessas regiões, corroborando a hipótese aventada em Suliano et al (2013 

apud SILVA; SANTOS, 2015, p.4). Os resultados também se mostram consistentes aos 

observados em Black et al. (2003 apud SILVA; SANTOS, 2015, p. 4). 

Tabela 3 - Distribuição segundo localização do domicílio (%) de trabalhadores na posição no domicílio de 

pessoa de referência ou cônjuge 

Sexo Mulher Signifi-

cância 

Homem Signifi-

cância Orientação Sexual Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

Área metropolitana 42,37 63,87 *** 40,68 65,75 *** 

Área rural 9,41 1,91 *** 12,62 1,58 *** 

Área urbana 48,22 34,22 *** 46,70 32,67   * 

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** diferença de médias estatisticamente significativa a 1%; ** significativa a 5%; *** significativa a 

10%; e - diferença de médias não significativa. 

 

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos indivíduos por região. Cerca de 57,5% dos 

homens homossexuais estão majoritariamente concentrados na região Sudeste, de modo que 
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regiões como Nordeste apresentam menores concentrações (16,0%) comparativamente aos 

homens heterossexuais (24,4%). As mulheres homossexuais estão concentradas na região 

Sudeste do país, com cerca de 49,1% nessa região, enquanto as mulheres heterossexuais 

possuem proporção de 44,4% para a mesma região. 

Tabela 4 - Distribuição segundo região (%) de trabalhadores na posição no domicílio de pessoa de referência ou 

cônjuge 

Sexo Mulher Signifi-

cância 

Homem  Signifi-

cância Orientação Sexual Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

Norte 6,95 6,77 - 7,94 3,37 *** 

Nordeste 22,88 23,25 - 24,43 16,00 *** 

Sudeste 44,44 49,14 *** 42,54 57,53 *** 

Sul 17,50 12,20 *** 17,04 16,40 - 

Centro-Oeste 8,23 8,64 - 8,04 6,70 ** 

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** diferença de médias estatisticamente significativa a 1%; ** significativa a 5%; *** significativa a 

10%; e - diferença de médias não significativa.  

A Tabela 5 apresenta a distribuição de trabalhadores por sexo e orientação sexual 

conforme posição na ocupação. Os dados demonstram que homens homossexuais se 

encontram em maiores proporções nas categorias “Empregados no setor privado com carteira 

de trabalho assinada”, trabalhadores por “Conta-própria” e “Militares e servidores 

estatutários”, representando 42,9%, 22,9% e 14,3% do total, respectivamente. Os homens 

heterossexuais, por sua vez, também possuem maior proporção de trabalhadores como 

“Empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada” e trabalhadores por “Conta-

própria”, mas destaca-se também aqueles “Empregados no setor privado sem carteira de 

trabalho assinada”, com 39,1%, 32,1% e 10,8%, respectivamente.  

As mulheres homossexuais possuem, de maneira análoga aos homens heterossexuais, 

maior concentração como “Empregadas no setor privado com carteira de trabalho assinada”, 

“Conta-própria” e “Empregadas no setor privado sem carteira de trabalho assinada” com, 

respectivamente, 40,6%, 19,0% e 13,2% do total de trabalhadoras. As trabalhadoras 

heterossexuais possuem ranking semelhante quanto à posição na ocupação, contudo, com 

menor proporção de trabalhadoras “Empregadas no setor privado com carteira de trabalho 

assinada”, com 30,4%, e maior proporção de “Conta-própria”, com 25,0%, comparativamente 

à contraparte heterossexual. 
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Tabela 5 – Distribuição segundo posição na ocupação (%) de trabalhadores na posição no domicílio de pessoa 

de referência ou cônjuge 

Sexo Mulher Signifi-

cância 

Homem Signifi-

cância Orientação Sexual Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

Empregado no setor 

privado com carteira 

de trabalho assinada 

30,42 40,63 *** 39,06 42,83 *** 

Empregado no setor 

privado sem carteira de 

trabalho assinada 

7,63 13,16 *** 10,81 7,97 *** 

Trabalhador doméstico 

com carteira de 

trabalho assinada 

4,29 1,49 *** 0,39 0,19 *** 

Trabalhador doméstico 

sem carteira de 

trabalho assinada 

11,15 5,97 ** 0,36 0,59 *** 

Empregado no setor 

público com carteira 

de trabalho assinada 

1,87 1,93 - 1,20 3,33 *** 

Empregado no setor 

público sem carteira de 

trabalho assinada 

3,39 2,31 *** 1,39 2,94 *** 

Militar e servidor 

estatutário 

12,03 11,75 - 7,20 14,30 *** 

Empregador 4,19 3,72 - 7,53 4,98 *** 

Conta-própria 24,98 18,98 *** 32,05 22,86 *** 

Trabalhador familiar 

auxiliar 

0,05 0,05 *** 0,01 - - 

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** diferença de médias estatisticamente significativa a 1%; ** significativa a 5%; *** significativa a 

10%; e - diferença de médias não significativa. 

A Tabela 6 apresenta os salários recebidos pelos trabalhadores homossexuais e 

heterossexuais com base em suas diferentes posições nas ocupações. Os rendimentos médios 

obtidos pelos homens homossexuais se mantêm superiores aos rendimentos dos homens 

heterossexuais em todas as posições nas ocupações, exceto enquanto “Empregador”, onde são 

observados salários hora médios de R$37,10 para homossexuais e R$38,74 para 

heterossexuais, embora essa diferença não seja estatisticamente significativa. Para as 

mulheres heterossexuais um fenômeno semelhante é observado, de forma que em todas as 

ocupações são observados salários superiores para as trabalhadoras homossexuais. 
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Tabela 6 - Rendimento médio por hora (R$), segundo sexo, orientação sexual e posição na ocupação, de 

trabalhadores na posição no domicílio de pessoa de referência ou cônjuge 

Sexo Mulher Signifi-

cância 

Homem Signifi-

cância Orientação Sexual Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

Empregado no setor privado 

com carteira de trabalho 

assinada 

13,45 15,98 
*** 

15,79 22,86 
*** 

Empregado no setor privado 

sem carteira de trabalho 

assinada 

11,23 14,75 
*** 

11,63 18,26 
*** 

Trabalhador doméstico com 

carteira de trabalho assinada 
7,77 7,34 

- 
8,61 7,79 

- 
Trabalhador doméstico sem 

carteira de trabalho assinada 
7,64 6,84 

- 
8,88 5,33 

- 
Empregado no setor público 

com carteira de trabalho 

assinada 

20,48 25,91 
- 

31,45 31,45 
- 

Empregado no setor público 

sem carteira de trabalho 

assinada 

14,75 28,62 
*** 

20,45 32,42 
*** 

Militar e servidor estatutário 25,65 32,57 *** 34,70 55,50 *** 

Empregador 34,53 33,13 - 38,74 37,10 - 

Conta-própria 12,83 34,85 *** 13,36 22,88 *** 

Trabalhador familiar auxiliar 4,30 20,22 ** 7,11 -  

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** diferença de médias estatisticamente significativa a 1%; ** significativa a 5%; *** significativa a 

10%; e - diferença de médias não significativa. 

Por fim, a Tabela 7 apresenta a distribuição de trabalhadores heterossexuais e 

homossexuais em cada um dos grupamentos ocupacionais presentes na PNAD Contínua. 

Analisando a proporção de trabalhadores homens por ocupação é possível notar importantes 

divergências entre os grupos estudados. Homens homossexuais estão majoritariamente 

presentes em ocupações com maiores rendimentos, como “Profissionais das ciências e 

intelectuais”, “Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados” e 

“Técnicos e Profissionais de Nível Médio”, representando 28,1%, 20,8% e 14,0% dos homens 

homossexuais – enquanto o público heterossexual possui, para as mesmas ocupações 7,8%, 

16,2% e 8,1%, respectivamente. Homens heterossexuais, por outro lado, estão 

majoritariamente presentes em ocupações com menores salários hora, dentre elas 

“Trabalhadores qualificados, operários e artesões da construção, das artes mecânicas e outros 

ofícios”, “Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados” e “Operadores 

de instalações e máquinas e montadores”, com 20,9%, 16,2% e 13,6% dos trabalhadores 

nestas ocupações – enquanto homossexuais estão distribuídos proporcionalmente, para essas 

ocupações em 4,2%, 20,8% e 3,5%, respectivamente. Essas diferenças observadas são capazes 
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de explicar, em alguma medida, os diferenciais salariais positivos observados entre homens 

homossexuais comparativamente aos homens heterossexuais. 

As mulheres, por outro lado, possuem maiores concentrações de trabalhadoras 

homossexuais em ocupações como “Profissionais das ciências e intelectuais” e “Ocupações 

elementares”, com 17,5% e 14,3% respectivamente – frente a 15,4 e 23,4%, para as mulheres 

heterossexuais nas mesmas ocupações. A proporção com maior diferencial observado em 

favor das mulheres heterossexuais está nas “Ocupações elementares”, seguida de 

“Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca”. Ocupações com 

maiores rendimentos, como “Diretores e gerentes”, “Profissionais das ciências e intelectuais” 

e “Técnicos e profissionais de nível médio”, possuem maior presença de mulheres 

homossexuais. 

Tabela 7 - Distribuição por grupamento ocupacional (%) e rendimento médio de todos os trabalhos por hora 

(R$) de trabalhadores na posição no domicílio de pessoa de referência ou cônjuge 

Sexo Mulher 
Signifi-

cância 

Homem 
Signifi-

cância 

Rendi-

mento 

Médio Ocupações Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

Diretores e 

gerentes 
5,32 8,29 *** 6,72 11,90 *** 36,70 

Profissionais 

das ciências e 

intelectuais 

15,37 17,49 *** 7,82 28,09 *** 38,54 

Técnicos e 

profissionais 

de nível 

médio 

7,30 10,07 *** 8,07 14,03 *** 22,30 

Trabalhadore

s de apoio 

administrativ

o 

8,62 10,21 ** 3,92 8,70 *** 13,95 

Trabalhadore

s dos 

serviços, 

vendedores 

dos 

comércios e 

mercados 

27,53 28,28 - 16,15 20,75 *** 11,67 

Trabalhadore

s qualificados 

da 

agropecuária, 

florestais, da 

caça e da 

pesca 

2,56 0,41 *** 8,71 0,68 *** 9,14 

Trabalhadore

s 

qualificados, 

operários e 

artesões da 

construção, 

5,98 6,07 - 20,94 4,15 *** 11,51 
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das artes 

mecânicas e 

outros ofícios 

Operadores 

de instalações 

e máquinas e 

montadores 

3,73 3,96 - 13,57 3,48 *** 11,38 

Ocupações 

elementares 
23,43 14,32 *** 12,85 7,34 *** 7,64 

Membros das 

forças 

armadas, 

policiais e 

bombeiros 

militares 

0,15 0,90 *** 1,25 0,89 - 33,87 

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** diferença de médias estatisticamente significativa a 1%; ** significativa a 5%; *** significativa a 

10%; e - diferença de médias não significativa. 

No panorama internacional a composição desproporcional de trabalhadores 

homossexuais e heterossexuais em determinadas ocupações também é comumente observada. 

Em seu trabalho, Blandford (2003, p. 628) demonstra que 45% dos homens abertamente 

homossexuais ou bissexuais estão concentrados em ocupações técnicas, executivas, 

administrativas e gerenciais, frente a 30% dos trabalhadores homens heterossexuais. Badgett 

(1995, p. 734), de maneira análoga a Blandford (2003, p. 628), também conclui que há 

superconcentração de trabalhadores homossexuais em ocupações técnicas e em serviços. 

Entretanto, apesar da maior composição de homossexuais nessas ocupações com maiores 

rendimentos, o autor afirma que há evidências de que esses trabalhadores estão situados em 

posições com menores salários dentro das ocupações com maiores rendimentos.  

Para as mulheres homossexuais e heterossexuais também são evidenciadas distorções 

na composição das ocupações. Blandford (2003, p. 630) aponta maior presença de mulheres 

homossexuais em ocupações de serviços e ligadas a produção de bens de precisão, artesanato 

e reparações. De acordo com o autor, cerca de 31% das mulheres homossexuais estão 

concentradas em ocupações de serviços, enquanto apenas 17% das mulheres heterossexuais 

estão nessas ocupações. No que tange a cargos gerenciais, técnicos e administrativos, o autor 

denota que cerca de 42% das mulheres heterossexuais da amostra compunham as ocupações, 

frente a apenas 23% das mulheres lésbicas e bissexuais. 

Conforme dados presentes na Tabela 8, ao analisar os diferenciais de rendimento entre 

homens homossexuais e heterossexuais verificam-se diferenciais salariais negativos em 

determinadas ocupações, como “Profissionais das ciências e intelectuais” e “Membros das 
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forças armadas, policiais e bombeiros militares”. Para essas ocupações, homens 

heterossexuais recebem, em média, R$49,7 e R$33,9, enquanto trabalhadores homossexuais 

recebem R$46,3 e R$27,7, respectivamente. Para as mulheres heterossexuais, por outro lado, 

para profissões como “Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares” é 

verificado um diferencial positivo. 

Tabela 8 - Rendimento médio de todos os trabalhos por hora (R$), segundo sexo, orientação sexual e 

grupamento ocupacional, dos trabalhadores na posição no domicílio de pessoa de referência ou cônjuge 

Sexo Mulher Signifi-

cância 

Homem Signifi-

cância Orientação Sexual Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

Diretores e gerentes 30,87 32,74 - 40,60 40,83 - 
Profissionais das ciências e 

intelectuais 
31,68 56,85 *** 49,69 46,29 - 

Técnicos e profissionais de 

nível médio 
19,21 21,96 - 24,66 24,01 - 

Trabalhadores de apoio 

administrativo 
12,82 13,32 - 16,03 18,71 * 

Trabalhadores dos serviços, 

vendedores dos comércios 

e mercados 

10,09 10,87 - 13,94 16,20 * 

Trabalhadores qualificados 

da agropecuária, florestais, 

da caça e da pesca 

7,93 6,93 - 9,44 12,47 - 

Trabalhadores qualificados, 

operários e artesões da 

construção, das artes 

mecânicas e outros ofícios 

9,20 11,44 - 12,07 14,50 - 

Operadores de instalações e 

máquinas e montadores 
8,54 9,13 - 12,04 16,88 *** 

Ocupações elementares 7,81 7,93 - 7,38 7,60 - 
Membros das forças 

armadas, policiais e 

bombeiros militares 

33,87 25,41 * 33,91 27,74 - 

Ocupações mal definidas  25,97 36,76 - 32,80 34,00 - 

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** diferença de médias estatisticamente significativa a 1%; ** significativa a 5%; *** significativa a 

10%; e - diferença de médias não significativa. 

  

4.2. Análise da segregação 

Conforme abordagem proposta na seção 3.2.1, serão empregados o Índice de 

Dissimilaridade e o Índice de Gini com o objetivo de captar uma possível segregação 

ocupacional no mercado de trabalho em decorrência da orientação sexual. Para isso serão 

apresentadas as curvas de segregação e os índices mencionados para homens homossexuais e 

heterossexuais, assim como para mulheres homossexuais e heterossexuais. 
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Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Para os trabalhadores do sexo masculino, o Índice de Dissimilaridade calculado é de 

0,4489, enquanto para as trabalhadoras do sexo feminino o índice é de 0,1322. Em termos 

práticos, o indicador aponta que 44,89% dos homens deveriam mudar de ocupação 

(homossexuais em direção às ocupações tipicamente heterossexuais, ou vice-versa) para que a 

segregação por orientação sexual fosse completamente expurgada. De maneira análoga, 

13,22% da população feminina deveria mudar de ocupação (homossexuais em direção às 

ocupações tipicamente heterossexuais, ou vice-versa) para remover completamente a 

segregação ocupacional por orientação sexual. 

A construção das curvas de segregação possibilita o cálculo do Índice de Gini – tendo 

em vista a relação entre ambos. O Índice de Gini é calculado através do dobro da área 

compreendida entre a linha de perfeita igualdade e a curva de segregação de maneira que, 

quanto maior a área, maior o índice de Gini.  

As curvas de segregação para a população masculina e feminina, respectivamente, são 

representadas pelas Figuras 1 e 2, a seguir: 

Figura 1 – Curva de segregação ocupacional por orientação sexual para a população masculina, Brasil, 2012-

2019 
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Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Figura 2 – Curva de segregação ocupacional por orientação sexual para a população feminina, Brasil, 2012-

2019. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conforme Figura 1, é possível identificar maior grau de segregação ocupacional entre 

homens homossexuais e heterossexuais comparativamente à população feminina 

heterossexual e homossexual – representada pela Figura 2. Por conseguinte, espera-se maior 

grau de segregação para este grupo captado pelo Índice de Gini. 

Esse índice denota, conforme descrito na seção de Metodologia, sobretudo em caráter 

comparativo, o grau de segregação ocupacional entre grupamentos de trabalhadores. O 

indicador atribui valores entre zero e um para os diferentes graus de segregação, em que 0 

representa ausência de segregação, e 1 representa grau máximo de segregação ocupacional. 

Para a população masculina, o Índice de Gini foi de 0,54, enquanto para a feminina o 

coeficiente foi de 0,18 – 66% inferior ao observado para o público masculino. 

Uma variada gama de argumentos é utilizada para explicar o fenômeno da segregação 

ocupacional em decorrência da orientação sexual dos trabalhadores. Os relacionados a 

estereótipos de gênero, por exemplo, consideram que traços comportamentais típicos de 

gênero aumentariam a probabilidade de maior permanência de trabalhadores homossexuais 

em ocupações atípicas a seu gênero (UENO, ROACH, PEÑA-TALAMANTES, 2013, p. 83). 

O status marital e familiar, por outro lado, sugere que entre homossexuais há menor 

probabilidade de uniões maritais e geração de proles, sinalizando aos empregadores maior 
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disponibilidade de oferta de trabalho – especialmente por parte das mulheres homossexuais 

(UENO, ROACH, PEÑA-TALAMANTES, 2013, p. 85).  

O argumento mais utilizado para explicar a segregação foca na discriminação contra 

minorias sexuais. Esse argumento prevê que ocupações com traços típicos de gênero 

aumentariam o preconceito enfrentado na contratação, promoção e demissão dos 

homossexuais no mercado de trabalho – impactando diretamente sua oferta de trabalho 

(UENO, ROACH, PEÑA-TALAMANTES, 2013, p. 84). Durante a decisão de oferta de 

trabalho, ao anteciparem as situações de preconceito e discriminação, esses trabalhadores 

possuiriam maior inclinação a aceitar ocupações com maior tolerância, sujeitando-se a 

menores salários em troca de maior satisfação no ambiente de trabalho (ELLIS; RIGGLE, 

1995 apud BLANDFORD, 2003, p. 624). 

A segregação ocupacional, entretanto, não ocorre necessariamente em desfavor da 

população homossexual. Conforme dados da PNAD Contínua apresentados na Tabela 7 da 

seção anterior, é possível notar para a população de homens homossexuais, comparativamente 

aos homens heterossexuais, maior concentração em cargos de “Diretores e gerentes”, 

“Profissionais das ciências e intelectuais”, “Técnicos e profissionais de nível médio” e 

“Trabalhadores de apoio administrativo” – ocupações com maiores rendimentos médios. Para 

as mulheres homossexuais, apesar de menor assimetria. a mesma tendência de maior 

concentração nos cargos com maiores rendimentos é observada. 

Essa tendência pode decorrer de possíveis vieses de seleção da PNAD Contínua. 

Respondentes da pesquisa que se autodeclaram cônjuge de pessoa do mesmo sexo podem ser 

justamente os indivíduos que vivenciam menores níveis de discriminação, possibilitando 

maior abertura para declarar sua sexualidade. Por outro lado, respondentes que sofrem com 

elevados graus de discriminação podem ocultar essa informação no momento da pesquisa. Por 

fim, a não captação de homossexuais solteiros na PNAD Contínua pode reduzir a amostra de 

tal maneira a selecionar apenas um subgrupo com melhores ocupações e maiores rendimentos 

associados. 

4.3. Equações de Rendimento 

A Tabela 9, a seguir, apresenta os resultados obtidos através do modelo log-nível 

estimado por meio do método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), para o público de 

homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais.  Para a população de homens e mulheres 
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homossexuais a maior parte dos parâmetros são estatisticamente significativos a 1% ou a 5%, 

enquanto para os homens e mulheres heterossexuais todos os coeficientes são significativos a 

1%. 

Tabela 9 – Modelo de regressão linear do logaritmo do salário hora por sexo e orientação sexual 

Sexo Mulher Homem 

Orientação Sexual Heterossexual Homossexual Heterossexual Homossexual 

idade 0,2319*** 0,1362 0,3261*** 0,5966*** 

 (0,0085) (0,1318) (0,0074) (0,1314) 

idade² -0,0207*** -0,0056 -0,0309*** -0,0562*** 

 (0,0010) (0,0176) (0,0009) (0,0170) 

superior 0,8497*** 0,8394*** 0,8889*** 0,6187*** 

 (0,0067) (0,0856) (0,0066) (0,1102) 

medio 0,3204*** 0,2950*** 0,3413*** 0,2965*** 

 (0,0042) (0,0621) (0,0033) (0,0980) 

fundamental 0,1816*** 0,1499** 0,1746*** 0,1234 

 (0,0044) (0,0709) (0,0034) (0,1084) 

negro -0,1405*** -0,1138*** -0,1482*** -0,2157*** 

 (0,0031) (0,0418) (0,0027) (0,0430) 

chefe 0,0124*** 0,0815* 0,0854*** 0,0831** 

 (0,0033) (0,0461) (0,0027) (0,0416) 

norte 0,1663*** 0,1544** 0,1519*** 0,1328* 

 (0,0050) (0,0697) (0,0041) (0,0761) 

sudeste 0,3409*** 0,2893*** 0,3412*** 0,2654*** 

 (0,0038) (0,0506) (0,0033) (0,0540) 

sul 0,3897*** 0,2915*** 0,4087*** 0,2420*** 

 (0,0041) (0,0549) (0,0036) (0,0603) 

centrooeste 0,3729*** 0,4194*** 0,4294*** 0,2940*** 

 (0,0045) (0,0638) (0,0040) (0,0800) 

metropolitana 0,1767*** 0,1204*** 0,1124*** 0,2577*** 

 (0,0031) (0,0403) (0,0028) (0,0447) 

rural -0,1974*** -0,0135 -0,1856*** -0,0699 

 (0,0042) (0,0938) (0,0038) (0,1212) 

gerenciais 0,2433*** 0,3493*** 0,2562*** 0,3094*** 

 (0,0101) (0,1097) (0,0086) (0,0826) 

c&t 0,1801*** 0,4214*** 0,2413*** 0,3242*** 

 (0,0079) (0,1099) (0,0088) (0,0687) 

administrativos -0,1984*** -0,2692*** -0,2866*** -0,1748*** 

 (0,0066) (0,0921) (0,0072) (0,0646) 
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comerciarios -0,3056*** -0,3045*** -0,3084*** -0,1863*** 

 (0,0064) (0,0774) (0,0061) (0,0682) 

agro -0,4874*** -0,5222** -0,5834*** -0,6670*** 

 (0,0111) (0,2434) (0,0074) (0,2345) 

operarios -0,4168*** -0,2783*** -0,2238*** -0,2521** 

 (0,0090) (0,1026) (0,0058) (0,1126) 

instalacoes -0,3254*** -0,4211*** -0,2466*** -0,0036 

 (0,0085) (0,1245) (0,0059) (0,1028) 

elementares -0,2898*** -0,3429*** -0,5403*** -0,5549*** 

 (0,0065) (0,0803) (0,0061) (0,0837) 

militares 0,4845*** 0,5000*** 0,2042*** 0,1039 

 (0,0256) (0,0973) (0,0115) (0,1256) 

fpublico 0,1720*** 0,1382** 0,2235*** 0,3181*** 

 (0,0041) (0,0726) (0,0048) (0,0642) 

constante 1,2163*** 1,4382*** 1,2724*** 0,7114*** 

  (0,0189) (0,2592) (0,0168) (0,2704) 

Número de observações 427.612 1.810 527.443 1.390 

R² 0,4497 0,4989 0,4818 0,5331 

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria. 

Nota: *** coeficiente significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%. Erro-padrão robusto entre 

parênteses. 

Conforme os resultados obtidos é possível notar que a experiência profissional, 

refletida na variável idade, exerce diferentes pesos aos trabalhadores homens homossexuais e 

heterossexuais. Dez anos adicionais, mantidos as demais variáveis fixas, promove 62,3% de 

incremento salarial aos trabalhadores homens homossexuais, enquanto aos heterossexuais 

observa-se incremento de 30,3%.   

Para as mulheres homossexuais e heterossexuais o impacto da idade mostra-se menor 

que o observado para os homens. Dez anos adicionais a mulheres heterossexuais, ceteris 

paribus, aumenta 21,0% do salário hora obtido, enquanto às mulheres homossexuais o 

incremento é de apenas 13,3% – apesar da não significância dos coeficientes estimados para 

as homossexuais.  Em que pesem as diferenças metodológicas, para ambos os sexos os 

resultados mostram-se consistentes aos obtidos por Suliano et al. (2021). 

Para os homens heterossexuais, ter ensino superior completo, controlando os demais 

fatores, gera aumento de 143,2% nos salários em relação aos heterossexuais analfabetos ou 

com ensino fundamental incompleto. Para homens homossexuais, o efeito é menor: ter o 
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ensino superior completo propicia incremento salarial de 85,7% em relação aos homossexuais 

analfabetos ou com ensino fundamental incompleto. 

Analisando trabalhadores com ensino médio completo, é possível inferir que o grau de 

escolaridade em questão propicia incremento salarial de 40,7% em relação aos homens 

heterossexuais analfabetos ou com ensino fundamental incompleto. Para os homens 

homossexuais o incremento salarial obtido é de 34,5%. 

Para o público feminino observa-se que mulheres heterossexuais com ensino superior 

completo, ensino médio completo e ensino fundamental completo possuem rendas 133,9%, 

37,8% e 19,9% superiores às das mulheres heterossexuais analfabetas, respectivamente. Para 

as homossexuais, por outro lado, o impacto de ter os respectivos graus de escolaridade 

concluídos, mantidas as demais variáveis constantes, é de 131,5%, 34,3% e 16,2% em relação 

às mulheres homossexuais analfabetas. 

A cor, autodeclarada no momento da entrevista, exerce grande influência nos 

rendimentos do trabalhador. De acordo com o modelo estimado, para a população de homens 

homossexuais, ser negro promove depreciação de 19,4% no salário em relação aos homens 

homossexuais brancos, enquanto para a população de homens negros heterossexuais há 

redução de 13,8% – mantidos constantes os demais fatores. Para as mulheres negras 

homossexuais é observado semelhante efeito negativo da cor da pele sobre os rendimentos do 

trabalho, mas em menor magnitude em relação ao observado para a população de mulheres 

negras heterossexuais – para o primeiro grupo ressalta-se que ser negra reduz em 10,8% os 

rendimentos do trabalho em relação à população de mulheres brancas homossexuais, 

enquanto para o segundo grupo é identificada redução de 13,1% do salário em relação às 

mulheres brancas heterossexuais. Apesar das diferenças entre as metodologias utilizadas, os 

resultados para ambos os sexos são consistentes aos obtidos em Suliano et al. (2021). 

Para a população feminina heterossexual, quando estas são chefes de família, há 

menor diferenciação salarial em relação às mulheres homossexuais. Para mulheres 

homossexuais, o efeito de ser chefe do domicílio promove aumento de 8,5% no salário hora 

em relação à cônjuge mulher homossexual, enquanto para as heterossexuais é observada 

diferença de apenas 1,2% em relação à cônjuge heterossexual. 

A região a qual pertence o domicílio dos respondentes também influencia os 

rendimentos obtidos por meio do trabalho. Mantidos todos os demais fatores constantes, os 
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homens homossexuais das regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste possuem, 

respectivamente, rendimentos 14,2%, 30,4%, 27,4% e 34,2% superiores aos dos homens 

homossexuais que residem na região Nordeste. Por outro lado, homens heterossexuais para as 

respectivas regiões possuem rendimentos 16,4%, 40,7%, 50,5% e 53,6% superiores aos dos 

homens heterossexuais da região Nordeste. Dessa maneira, é possível concluir que a região do 

domicílio não impacta de modo equivalente os dois grupos – com acréscimos salariais 

inferiores para os trabalhadores homossexuais, em relação à contraparte heterossexual. Dessa 

forma, em que pesem as diferenças metodológicas, os resultados são consistentes aos obtidos 

em Suliano et al. (2019, p. 21). 

Apesar de semelhantes disparidades, há menor diferença entre os dois grupos para a 

população feminina. Para mulheres homossexuais das regiões Norte, Sudeste e Sul, ceteris 

paribus, são observados rendimentos 16,7%, 33,5% e 33,8% superiores aos das mulheres 

homossexuais que residem na região Nordeste. Para as mulheres heterossexuais, para as 

mesmas regiões, por outro lado, são encontrados rendimentos 18,1%, 40,6% e 47,7% 

superiores aos das mulheres heterossexuais da região Nordeste. Apenas no Centro-Oeste as 

mulheres homossexuais possuem diferencial salarial positivo superior em relação às mulheres 

heterossexuais, de 52,1% e 45,2%, respectivamente – ambas tendo como categoria de base 

trabalhadoras da região Nordeste.  

Outro relevante resultado observado no modelo aponta que homens homossexuais 

residentes em região urbana metropolitana possuem rendimentos 29,4% superiores aos dos 

homossexuais residentes em região urbana não-metropolitana, mantidas constantes as demais 

variáveis. Para os homens heterossexuais, adotando a mesma categoria de base, são 

verificados diferenciais positivos de 11,9%.  

 Para as homossexuais, mantidas as demais variáveis constantes, residir em região 

metropolitana promove incremento de 12,8% nos salários, enquanto para as mulheres 

heterossexuais é observada diferença salarial de 19,3%, ambas em relação à população 

feminina homossexual e heterossexual, respectivamente, residente em áreas urbanas não-

metropolitanas. Desse modo, para homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, apesar 

das diferenças metodológicas, os resultados são consistentes aos observados em Suliano et al. 

(2021). 
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Homens homossexuais possuem diferenciais salariais positivos superiores aos dos 

heterossexuais nas ocupações com cargos de Diretores e Gerentes, assim como em ocupações 

ligadas às Ciências e Tecnologia. Para essas ocupações, os homossexuais possuem 

rendimentos 36,3% e 38,3% superiores, respectivamente, aos dos Profissionais de Nível 

Técnico e Médio - adotados como categoria de base. Já os heterossexuais possuem 

rendimentos 29,2% e 27,3% superiores, ceteris paribus, em relação à mesma categoria de 

base. Dessa maneira, homossexuais possuem vantagem nesse incremento salarial de seis 

pontos percentuais e dez pontos percentuais, em relação aos heterossexuais nessas ocupações.  

Para Trabalhadores de apoio administrativo e dos serviços, além de trabalhadores 

vendedores dos comércios e mercados, a penalidade salarial em relação à categoria de base é 

menor para os homossexuais. Para homens homossexuais, considerando as respectivas 

ocupações e mesma categoria de base, há redução salarial de 16,0% e 17,0%, frente à 

penalidade de 24,9% e 26,5% sofrida por homens heterossexuais.  

Apenas para os trabalhadores da agropecuária, operários e artesões da construção, 

operários do segmento mecânico e aqueles presentes nas ocupações elementares são 

verificadas penalidades salariais superiores para os homens homossexuais, comparativamente 

aos heterossexuais. Para as referidas ocupações, mantidos os demais fatores constantes, é 

verificada redução salarial de 48,7%, 22,3% e 42,6% para homens homossexuais, em relação 

aos seus congêneres presentes em ocupações de nível médio e técnico. Em contrapartida, para 

os homens heterossexuais nas ocupações citadas, observam-se reduções de 44,2%, 20,1% e 

41,7% – utilizando-se como categoria de base homens heterossexuais em ocupações de nível 

técnico e médio.  

As mulheres homossexuais, em determinadas ocupações, possuem efeitos da transição 

entre categorias ocupacionais superiores aos observados para as heterossexuais. 

Trabalhadoras homossexuais com funções de diretoras e gerentes, assim como profissionais 

das ciências e tecnologia, possuem salários 41,8% e 52,4% superiores às trabalhadoras de 

nível técnico e médio. No caso das mulheres heterossexuais, para as mesmas ocupações, 

verificam-se salários 27,5% e 19,67% superiores, considerando a mesma categoria de base. 

Mesmo em ocupações como operárias dos segmentos de construção e mecânica, com salários 

inferiores aos da categoria de base, verificam-se menores penalidades salariais para as 

trabalhadoras homossexuais, com salários 24,3% inferiores, comparativamente às mulheres 

heterossexuais, com salários 34,1% inferiores. Para essas ocupações mencionadas, os 



39 
 

 

 

resultados mostram-se consistentes aos obtidos em Suliano et al. (2021) – em que pesem as 

diferentes metodologias. 

Em ocupações de apoio administrativo e dos serviços, do ramo agropecuário, de 

instalações de máquinas e em ocupações elementares são verificadas penalidades salariais às 

mulheres homossexuais, de 23,6%, 40,7%, 34,4% e 29,0%, respectivamente, em relação a 

trabalhadoras de nível técnico e médio – mantidos constantes os demais fatores. 

Trabalhadoras heterossexuais possuem, para as mesmas ocupações, rendimentos 18,0%, 

38,6%, 27,8% e 25,2% inferiores – considerando como categoria de base trabalhadoras 

heterossexuais de nível técnico e médio. 

Por fim, é possível notar que trabalhadores homens homossexuais em cargos públicos 

também possuem maiores diferenciais de rendimentos positivos em relação aos homens 

heterossexuais. Para o primeiro grupo são identificados salários 37,5% superiores aos dos 

trabalhadores homossexuais do setor privado ou sem carteira assinada. Para os homens 

heterossexuais o salário é 25,0% superior em relação aos homens heterossexuais pertencentes 

a mesma categoria de base. Para as mulheres o contrário é observado, com salários 14,8% e 

18,8% superiores para homossexuais e heterossexuais, respectivamente. 

Em suma, para os trabalhadores homens homossexuais observam-se menores retornos 

associados, ou maiores penalidades salariais, em relação aos homens heterossexuais para 

algumas das variáveis, como as relativas à escolaridade, cor e região do país a qual o 

domicílio pertence. Entretanto, para região do domicílio e para as variáveis de ocupações – de 

maior interesse para esta pesquisa –, notam-se vantagens, ou menores penalidades salariais 

dos homens homossexuais, em relação à população heterossexual de sexo masculino. 

Para as mulheres homossexuais, apesar de um menor número de coeficientes 

significativos, é possível notar baixa diferenciação em relação à magnitude de alguns, como 

aqueles associados às variáveis de escolaridade, cor e região do país a qual o domicílio 

pertence. Para os coeficientes associados às variáveis que captam o efeito das ocupações é 

possível observar maiores retornos, ou menor penalidades salariais para as trabalhadoras 

homossexuais, comparativamente às heterossexuais. 
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4.4. Decomposição de Blinder-Oaxaca 

Objetivando estimar a contribuição da segregação ocupacional para a diferença de 

salários entre homossexuais e heterossexuais, as tabelas 10 e 11 apresentam a decomposição 

proposta conforme seção 5.2.2 para homens e mulheres, respectivamente. A metodologia 

consiste na desagregação da diferença média de salário entre dois grupos em dois 

componentes: o diferencial atribuído a características observáveis – também denominado 

efeito de médias –, e o diferencial atribuído ao retorno proveniente dessas características – 

efeito de parâmetros, que na literatura econômica é entendido como uma proxy para a 

discriminação. 

Tabela 10 - Decomposição de m Blinder-Oaxaca para a população masculina. 

 

Fator 

Contribuição absoluta do fator. Contribuição relativa do fator (%)  

No efeito de 

médias (A) 

No efeito de 

parâmetros 

(B) 

No efeito 

total (A + B)  

No efeito 

de médias 

No efeito de 

parâmetros 

No efeito 

total 
 

Idade -0,08515 0,62086 0,5357 -17,82 -3952,28 115,90  

Educação 0,22053 -0,06375 0,1568 46,14 405,83 33,92  

Cor 0,03308 0,00867 0,0418 6,92 -55,17 9,03  

Posição na Família -0,01598 0,00003 -0,0159 -3,34 -0,20 -3,45  

Região do 

Domicílio 
0,02819 -0,00126 0,0269 5,90 8,02 5,83  

Localização do 

Domicílio 
0,07234 0,01037 0,0827 15,14 -66,00 17,89  

Grupamento 

Ocupacional 
0,19056 0,03034 0,2209 39,87 -193,15 47,79  

Funcionário 

Público/Privado 
0,03434 -0,02784 0,0065 7,18 177,25 1,41  

Intercepto 0,00000 -0,59313 -0,5931 0,00 3775,72 -128,32  

Total 0,47792 -0,0157 0,4622 100,00 100,00 100,00  

Fonte: PNAD Contínua 2012-2019. Elaboração própria.  

Conforme resultados obtidos na Tabela 10, é possível observar que, para a população 

masculina, o efeito dos parâmetros explica apenas 3,4% da diferença de rendimentos entre 

trabalhadores homossexuais e heterossexuais. Assim, o diferencial salarial em favor dos 

homossexuais se deve, em grande medida, ao efeito de médias – ou seja, às diferenças nas 

características observáveis dos dois grupos. 

Dentre as variáveis com maior impacto no efeito de médias se destacam: o grau de 

escolaridade, compondo 46,1% desse efeito; o grupamento ocupacional, com 39,9% de 
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contribuição, e a localização do domicílio, com 15,1%. Com esses pesos é possível inferir que 

a maior parte das vantagens salariais encontradas para os trabalhadores homossexuais se deve 

ao maior grau de escolarização dessa população, além de sua concentração em ocupações com 

maiores rendimentos – confirmando a hipótese de segregação ocupacional, mas em favor 

desse grupo populacional. A idade, por outro lado, é o parâmetro com maior impacto negativo 

no efeito de médias, com participação de -17,8%. Sendo a idade uma proxy para a experiência 

profissional, o fato de os homossexuais serem mais jovens que os heterossexuais contribui 

para uma diferença salarial em desfavor dos primeiros. 

O efeito de parâmetros possui sinal negativo, o que significa que ele contribui para 

uma diferença salarial em desfavor dos homossexuais. Os fatores que mais contribuem para 

gerar um efeito de parâmetros negativo são a educação e o fato de ser funcionário público ou 

privado. Para ambos se observa um impacto depreciativo nos rendimentos dos trabalhadores 

homossexuais em relação aos heterossexuais – em vista do menor retorno para cada ano 

adicional de estudo ou para a transição do setor privado para o setor público.  As variáveis de 

ocupação apresentam ínfima participação na composição do efeito de parâmetros. 

Tabela 11 - Decomposição de Blinder-Oaxaca para a população feminina. 

 

Fator 

Contribuição absoluta do fator Contribuição relativa do fator (%)  

No efeito de 

médias (A) 

No efeito de 

parâmetros (B) 

No efeito 

total (A + 

B)  

No efeito 

de médias 

No efeito de 

parâmetros 

No 

efeito 

total 

 

Idade -0,04710 -0,13513 -0,18223 -32,77 -161,64 -80,16  

Educação 0,08883 -0,00162 0,08721 61,80 -1,94 38,36  

Cor 0,00138 -0,00058 0,00080 0,96 -0,70 0,35  

Posição na Família 0,01817 -0,00116 0,01701 12,64 -1,38 7,48  

Região do 

Domicílio 
-0,00041 -0,01109 -0,01149 -0,28 -13,26 -5,06  

Localização do 

Domicílio 
0,02690 -0,07496 -0,04806 18,71 -89,66 -21,14  

Grupamento 

Ocupacional 
0,05776 0,01628 0,07404 40,19 19,47 32,57  

Funcionário 

Público/Privado 
-0,00179 0,01149 0,00969 -1,25 13,74 4,26  

Intercepto 0,00000 0,28037 0,28037 0,00 335,36 123,33  

Total 0,14373 0,0836 0,22733 100,00 100,00 100,00  

Para a população feminina, apesar da maior participação do efeito de médias no 

diferencial de rendimentos, com 63,2%, há uma participação importante do efeito de 
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parâmetros – comparativamente à decomposição realizada para os trabalhadores homens –, 

representando 36,8% do diferencial observado. Assim, o diferencial salarial se deve tanto à 

diferença na média das características observáveis das trabalhadoras homossexuais e 

heterossexuais, quanto à diferença no retorno a essas características. 

As variáveis de escolarização, grupamento ocupacional e localização do domicílio são 

as que mais contribuem para o efeito de médias – com participações de 61,8%, 40,2% e 

18,7%, respectivamente. Assim, o maior grau de escolarização, a concentração em ocupações 

com maiores rendimentos associados, além de maior presença em áreas urbanas, onde são 

maiores os rendimentos, propiciam os diferenciais positivos observados. Os resultados 

mostram-se semelhantes aos observados para a população masculina. 

O efeito de parâmetros, entretanto, denota que a idade, a localização e a região do 

domicílio apresentam menores retornos salariais para as trabalhadoras homossexuais, 

comparativamente às heterossexuais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o fenômeno da segregação ocupacional por 

orientação sexual e sua contribuição para o diferencial salarial entre trabalhadores 

homossexuais e  heterossexuais no panorama brasileiro.  

As análises descritivas demonstraram importantes diferenças entre os trabalhadores 

homossexuais e heterossexuais. Homens e mulheres homossexuais são, em média, mais 

jovens e mais escolarizados. Apesar de deterem menor experiência profissional,  auferem 

rendimentos superiores aos observados para  homens e mulheres heterossexuais. Para os 

homossexuais também é observada maior proporção de trabalhadores na região sudeste, além 

da presença massiva em regiões metropolitanas. 

No que tange à posição na ocupação, os homossexuais estão em maior peso na 

condição de empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada. Esses 

trabalhadores encontram-se em maior proporção em cargos com maiores rendimentos 

associados, assumindo posições de diretores e gerentes, profissionais das ciências e 

intelectuais, técnicos e profissionais de nível médio e trabalhadores de apoio administrativo. 

Os indicadores de segregação captaram a desigual distribuição ocupacional de 

trabalhadores homossexuais e heterossexuais, evidenciando a presença de segregação 
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ocupacional por orientação sexual. O índice de Dissimilaridade demonstra que 44,89% dos 

homens homossexuais deveriam mudar  para ocupações tipicamente heterossexuais, ou vice-

versa, para que a segregação por orientação sexual fosse completamente eliminada. Para a 

população feminina homossexual o indicador demonstra que 13,22% deveria migrar  para 

ocupações tipicamente heterossexuais, ou vice-versa, para remover completamente a 

segregação. Entretanto, é possível verificar que a segregação existente não ocorre em desfavor 

da população homossexual, haja vista que esta encontra-se sobrerepresentada nas ocupações 

com maiores rendimentos. 

Os modelos estimados evidenciaram que para os trabalhadores homens homossexuais 

observam-se menores retornos salariais, ou maiores penalidades, comparativamente aos 

homens heterossexuais para variáveis como a de escolaridade, cor e região do país a qual o 

domicílio pertence. Contudo, para localização do domicílio e para as demais variáveis de 

ocupações – variáveis com maior importância para esta pesquisa –, notam-se benefícios 

salariais, ou menores penalidades, aos homens homossexuais em relação à população 

heterossexual de sexo masculino. 

Para as mulheres homossexuais há menor diferenciação em relação à magnitude de 

alguns coeficientes estimados para as heterossexuais, como os associados às variáveis de 

escolaridade, cor e região do país a qual o domicílio pertence. Os coeficientes associados às 

variáveis binárias para as ocupações mostram maiores retornos, ou menores penalidades 

salariais, para as trabalhadoras homossexuais, comparativamente às heterossexuais. 

A decomposição de Blinder-Oaxaca corroborou os resultados encontrados ao mostrar 

que a principal explicação para a diferença de salários entre homossexuais e heterossexuais 

decorre do efeito de médias. Para o público masculino, o efeito de médias é preponderante, de 

maneira que a diferença nas características observáveis, dentre as quais se destacam o  grau de 

escolarização e a segregação ocupacional, são os fatores que explicam a maior parte da 

diferença de rendimento observada. Juntas, essas duas variáveis compõem 86,0% do efeito de 

médias e 88% do efeito total observado. 

Para a população feminina, a decomposição demonstrou que a maior média de anos de 

estudo, a grande presença em ocupações com maiores rendimentos associados e a maior 

presença em áreas urbanas auxiliam nos diferenciais salariais em favor das homossexuais – de 

maneira análoga ao que foi observado para a população masculina. Entretanto, o efeito de 
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parâmetros, com peso de 36,8% no efeito total, denota que a idade, a localização e a região do 

domicílio causam os menores retornos salariais para as trabalhadoras homossexuais, 

comparativamente às heterossexuais. 

Em suma, os resultados vão de encontro aos menores rendimentos dos homossexuais 

observados nos estudos conduzidos em âmbito internacional. A diferença dos resultados, 

conforme hipótese levantada nesta pesquisa, pode ocorrer pela reduzida representatividade da 

amostra de homossexuais em relação à comunidade homossexual do Brasil. Os resultados 

também podem ser explicados por potenciais vieses de seleção da PNAD Contínua: 

respondentes que declaram coabitar em união marital com  pessoa do mesmo sexo podem 

vivenciar a discriminação de maneira menos frequente, e se situarem em ocupações com 

maiores rendimentos, possibilitando maior abertura para declarar sua sexualidade perante a 

sociedade; trabalhadores que vivenciam a discriminação em seu cotidiano, por outro lado, 

podem ocultar sua orientação sexual no momento da pesquisa.   

Outro importante viés potencial trata da não captação de homossexuais solteiros na 

PNAD Contínua. Essa lacuna pode reduzir a amostra de modo a selecionar apenas um 

subgrupo de trabalhadores homossexuais com ocupações com maiores rendimentos 

associados. Os estudos conduzidos internacionalmente fundamentam-se em bases de dados 

amostrais que possibilitam a análise de um universo mais amplo da população, abrangendo 

tanto homossexuais solteiros, quanto aqueles que coabitam em união marital com pessoa de 

mesmo sexo. 

Por fim, é premente a realização de estudos futuros com bases de dados que permitam 

a incorporação de perguntas diretas sobre a orientação sexual do indivíduo. Também se revela 

de fundamental importância a incorporação desses questionamentos em pesquisas amostrais, 

como a PNAD Contínua, e no Censo Demográfico, conforme manual de melhores práticas de 

captação da orientação sexual em pesquisas amostrais (BADGETT, 2009). Apenas com um 

universo mais amplo de informações é viabilizada a compreensão dos impactos da violência e 

discriminação contra a população homossexual no mercado de trabalho brasileiro. 
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