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RESUMO 

Este trabalho se propõe a investigar a desigualdade de remuneração entre as 

carreiras do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Para isso, foi feita uma 

análise quantitativa da relação entre a remuneração das carreiras e seus principais 

determinantes, levantados a partir da revisão teórica, considerando as 

especificidades do setor público. A hipótese que guia a realização da pesquisa é que 

as diferenças salariais no setor público refletem não somente atributos geralmente 

associados ao mérito e à produtividade dos indivíduos, tais como a qualificação e a 

experiência no trabalho, mas também são influenciadas pelos recursos de poder que 

as categorias do aparelho burocrático dispõem, pelo prestígio das profissões e pela 

discriminação social. As variáveis incluídas na análise foram: nível de escolaridade, 

tempo de serviço, composição por gênero, tamanho das carreiras, grau de acesso 

ao poder decisório, natureza da atividade desempenhada e vínculo com cursos 

universitários de maior prestígio social. O efeito líquido de cada variável foi estimado 

por meio de um modelo de regressão que utilizou o método dos mínimos quadrados 

ordinários. Todas as variáveis incluídas no modelo se mostraram estatisticamente 

significantes para explicar as diferenças de remuneração média entre as carreiras. 

Isso sugere que os modelos clássicos de determinação dos salários baseados 

somente nos atributos individuais são insuficientes para captar as particularidades 

do setor público. A análise da estrutura relativa de remuneração no setor público 

deve considerar suas especificidades em relação ao setor privado, em especial, os 

recursos de poder mobilizados pelos diferentes segmentos do corpo burocrático do 

Estado. 

Palavras-chave: Desigualdade no mercado de trabalho, setor público, política de 

remuneração, burocracia, recursos de poder, carreiras, determinação dos salários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

This research aims to investigate wage differences of Minas Gerais government 

careers. For this purpose, it was made a quantitative analysis of the relation between 

the careers remuneration and its main determinants, based on the literature review 

and considering the specificities of the public sector. The hypothesis underlying this 

research is that wage differences in public sector reflect not only individual attributes, 

like education and work experience, but are also influenced by the power resources 

available to bureaucratic segments, the social prestige of occupations and 

discrimination. The variables included in the analysis were: educational level, years 

of work experience, composition by gender, career size, access to central 

government decision-making, type of work activities, and compulsory link with higher 

education degree in medicine and law. The isolated effect of each variable was 

estimated with a regression model using the ordinary least squares method. All 

variables included in the model were statistically significant to explain the differences 

in average careers remuneration. This suggests that the classical models of wage 

determination based exclusively on individual attributes are insufficient to understand 

the particularities of public sector. The analysis of the relative remuneration structure 

in the public sector must consider its specificities in relation to the private sector, in 

particular, the power resources mobilized by the different segments of public service. 

Keywords: Labor market inequality, public sector, remuneration policy, bureaucracy, 

power resources, careers, wage determination. 
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INTRODUÇÃO 

O tema das diferenças salariais no setor público pode ser analisado sob 

diferentes enfoques. Por um lado, vários estudos analisam a política salarial com o 

foco nas distorções entre os salários do setor público e do setor privado. Questões 

como a atração e a retenção de mão-de-obra qualificada, o ―gasto excessivo‖ com 

cargos de natureza mais operacional e o estímulo à produtividade são 

particularmente relevantes para esse tipo de análise. Por outro lado, a diferenciação 

de salários no setor público pode ser também analisada sob a ótica da equidade, 

que será a perspectiva de referência para a realização deste trabalho. A esse 

respeito, cabe ressaltar que o impacto da distribuição de rendimentos do 

funcionalismo público na desigualdade econômica da sociedade como um todo não 

é desprezível, haja vista o fato de o Estado ser responsável por boa parte dos 

empregos formais existentes na economia.1 Ademais, as diferenças salariais no 

setor público refletem não somente atributos meritocráticos, mas também o prestígio 

social de algumas ocupações e o poder de segmentos específicos do corpo 

burocrático do Estado, constituindo uma manifestação concreta do processo 

histórico de formação e de diferenciação da burocracia pública. 

O tema da desigualdade é especialmente relevante para a realidade 

social do Brasil. Os indicadores de distribuição de renda apontam, nos últimos anos, 

para uma interrupção da trajetória de redução da desigualdade observada no país a 

partir do início da década de 2000. O trabalho de Marcelo Néri (2019), que foca na 

renda do trabalho, apresenta uma tendência de elevação do índice de Gini a partir 

do começo de 2015, que completou quatro anos seguidos de alta, em um ritmo mais 

acelerado que o da queda observada no período anterior.2 Soma-se a isso o fato de 

que o período anterior, de queda da desigualdade no Brasil, não fez com que o país 

deixasse de ter um dos maiores níveis de concentração de renda do mundo. Pela 

                                            
1
 De acordo com informações da Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho 

(Rais/MTE)      de 2016, os funcionários públicos correspondem a 17,1% do total de vínculos formais 
existentes na economia do país, percentual que vem aumentando progressivamente desde 2012. 
Esse dado engloba os servidores ativos das três esferas federativas (federal, estadual e municipal), e 
dos três Poderes de Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público), 
excluindo-se somente os empregados de empresa pública e de sociedades de economia mista. 
2
 O coeficiente de Gini varia entre 0 e 1, no qual os extremos 0 e 1 representam, respectivamente, a 

situação de completa igualdade, em que todos indivíduos recebem a mesma renda, e a situação 
oposta, onde toda a renda está nas mãos de apenas um indivíduo. Dessa forma, quanto mais 
próximo de 1, maior é a desigualdade na distribuição de renda. Infelizmente, devido a mudanças na 
metodologia de cálculo do IBGE, os valores do Gini brasileiro calculados para 2016 e 2017 pela 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios não podem ser diretamente comparados com a série 
anterior. 
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observação da base de dados do Banco Mundial referente a um total de 140 países 

para os quais o coeficiente de Gini foi calculado entre 2010 e 2015, o Brasil possuía 

o sétimo maior índice e era também a quinta nação que apresentava a maior 

diferença proporcional entre os 10% com maior e os 10% com menor renda. (IMF, 

2019). 

Para discutir as diferenças salariais no setor público sob o enfoque da 

equidade, é importante resgatar a literatura a respeito da trajetória recente da 

desigualdade brasileira. Diversas pesquisas investigaram as causas da queda da 

desigualdade de renda no Brasil durante os anos 2000, das quais se destacam os 

trabalhos de Barros, Foguel e Ulyssea (2007) e Hoffmann (2013). De modo geral, 

pode-se dizer que a redução da desigualdade foi gerada por dois fatores principais: 

a) expansão e melhor focalização das transferências públicas, com destaque para a 

contribuição do Programa Bolsa Família; e b) redução da desigualdade salarial no 

mercado de trabalho privado, cujo comportamento foi influenciado pelo crescimento 

do emprego formal, pela valorização do salário mínimo e pela redução da 

heterogeneidade educacional da força de trabalho. Ao analisar os diferentes tipos de 

rendimentos, Hoffmann (2013) estima que as transferências de renda do governo 

federal contribuíram com 16,1% da queda do Índice de Gini no período de 2001 a 

2012 e a redução da concentração de rendimentos dos empregados do setor 

privado contribuiu com 41,5%. Portanto, a melhoria na distribuição de renda durante 

os anos 2000 foi um resultado combinado das políticas públicas sociais com a 

própria dinâmica de crescimento da economia brasileira. 

Contudo, os rendimentos do funcionalismo público não apresentaram o 

mesmo padrão de comportamento observado no setor privado. O estudo realizado 

por Daré (2011) constatou que a distribuição de rendimentos dos funcionários 

públicos estatutários não contribuiu para a queda do Índice de Gini nos anos 2000. 

Tal conclusão foi corroborada posteriormente pelas pesquisas de Hoffmann (2013) e 

de Souza et al (2017), que mostram que os rendimentos do trabalho dos 

funcionários públicos estatutários caminharam na contramão da tendência geral de 

queda do Gini no período de 2002 a 2011, contribuindo para aumentar a 

desigualdade, e não para reduzi-la. Nesse sentido, os autores mostram que a 

contribuição da remuneração dos servidores públicos para o aumento da 

desigualdade de renda se deu tanto pelo crescimento da participação dos 
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rendimentos do funcionalismo público na renda total quanto pela intensificação do 

grau de concentração desses rendimentos.3 

Apesar das conclusões levantadas, tais estudos não chegam a discutir as 

possíveis explicações para o aumento do grau de concentração relativa de renda no 

funcionalismo público. Segundo Medeiros e Souza (2013), o efeito concentrador da 

renda do funcionalismo público se explica tanto pelo fato de que os empregos no 

setor público, em geral, selecionam trabalhadores mais instruídos e qualificados que 

a média da força de trabalho quanto pelas particularidades da determinação de 

salários no setor público. Para entender esse segundo ponto, é importante resgatar 

as contribuições teóricas a respeito da determinação dos salários na economia, uma 

vez que as disparidades salariais podem ter causas distintas: elas podem refletir 

diferenças nos atributos individuais normalmente associados à produtividade dos 

trabalhadores, tais como os níveis de escolaridade e de experiência profissional, 

mas também são influenciadas por outros fatores, tais como o poder de barganha 

dos trabalhadores, a discriminação social e o prestígio de algumas ocupações. 

A esse respeito, a literatura tradicional que discute a determinação dos 

salários na economia é insuficiente para captar as especificidades do funcionalismo 

público. A grande maioria dos modelos e teorias elaborados para explicar a 

existência das diferenças salariais, tais como a teoria do capital humano, a teoria da 

discriminação e as teorias da segmentação,  foram desenvolvidos com o foco no 

funcionamento do mercado de trabalho privado e não se aprofundam na discussão 

da dinâmica própria do setor público. 

Essa lacuna teórica indica a necessidade de se realizar mais pesquisas a 

respeito da distribuição de rendimentos no setor público, particularmente no caso 

brasileiro. As diferenças de remuneração no setor público não só refletem e 

retroalimentam a desigualdade existente no mercado privado, mas também são 

influenciadas por características e mecanismos próprios da administração pública. 

Dentre as teorias citadas, a abordagem da segmentação dos mercados possui 

elementos importantes para a compreensão da dinâmica de determinação dos 

                                            
3
 Como a grande maioria dos servidores públicos se situa na metade superior da distribuição de 

renda, o aumento da participação dos rendimentos do funcionalismo público na renda total tem um 
efeito concentrador na distribuição de renda total. Mas esse não é o único fator que explica a 
contribuição dos rendimentos do funcionalismo público para o aumento da desigualdade de renda 
durante os anos 2000. Ainda que a composição dos rendimentos não tivesse sido alterada, o 
funcionalismo público teria caminhado na contramão da queda do Índice de Gini, devido ao aumento 
de sua razão de concentração (DARÉ, 2011) 
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salários do poder público, uma vez que ela parte da ideia de que os diferentes 

mercados de trabalho possuem regras de operação distintas. Tais regras se referem 

às formas de contratação, remuneração e promoção que regem cada mercado de 

trabalho específico (FERNANDES, 2002). Nesse sentido, o setor público poderia ser 

analisado como um bloco distinto, regido por regras diferentes daquelas que operam 

os mercados privados. 

A esse respeito, cabe pontuar algumas diferenças básicas entre os 

setores público e privado. Em primeiro lugar, o Estado se diferencia da maioria dos 

empregadores do setor privado devido ao fato de que a busca pelo lucro não é um 

objetivo essencial das unidades governamentais, o que torna inadequada a tentativa 

de explicação dos salários pagos pelo governo por meio de modelos econômicos 

que se baseiam no pressuposto da maximização do lucro. Ademais, no caso do 

funcionalismo público brasileiro, é importante ressaltar o fato de que a Constituição 

de 1988 e a Lei Federal 8112/1990 instituíram regras e princípios gerais de 

funcionamento do sistema de serviço civil para os servidores da administração 

pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Dentre as características 

típicas do funcionalismo público, destacam-se o acesso por meio de concurso 

público, a estabilidade no emprego, o princípio da isonomia e a organização por 

carreiras (PACHECO, 2010). 

Considerando esse conjunto de especificidades, a análise dos fatores 

políticos se torna especialmente relevante para a compreensão da estrutura de 

salários relativos do setor público. Sobre isso, Marconi (2010) aponta três razões de 

natureza política que podem influenciar a determinação dos salários no 

funcionalismo público, ligadas ao poder das carreiras: i) o tamanho; ii) a natureza da 

atividade desempenhada; e iii) o grau de acesso ao poder decisório. Nesse sentido, 

espera-se que as carreiras mais numerosas e mais próximas ao núcleo central de 

decisão do governo, além daquelas que desempenham atividades essenciais e 

exclusivas de Estado, possuam maior capacidade de influenciar as decisões que 

acarretem em benefícios para os servidores. 

Posto isso, o objetivo central desta pesquisa é analisar a estrutura 

remuneratória do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, investigando os 

determinantes da distribuição relativa de rendimentos, com destaque para os fatores 

políticos específicos do setor público e para outros fatores que expressam 

desigualdades estruturais persistentes que marcam a própria organização e 
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formação da sociedade brasileira, tais como o prestígio e a discriminação social. 

Além disso, a pesquisa se propõe a: i) analisar o perfil e trajetória da desigualdade 

de rendimentos do funcionalismo público no Poder Executivo de Minas Gerais no 

período de 2012 a 2018 4; ii) identificar a relação entre a remuneração das carreiras 

e um conjunto de variáveis relevantes, levantadas de acordo com a revisão teórica; 

iii) interpretar e levantar hipóteses explicativas acerca das relações encontradas; iv) 

contribuir para o debate acerca da determinação dos salários na economia, 

destacando as características específicas do setor público. 

Para realizar a pesquisa, foi necessário definir um conjunto de variáveis 

relacionadas aos possíveis determinantes da remuneração das carreiras, quais 

sejam: nível médio de escolaridade, tempo médio de serviço, composição por 

gênero, vínculo com cursos universitários de maior prestígio social, tamanho das 

carreiras, grau de acesso aos cargos comissionados de alto escalão e natureza da 

atividade desempenhada. A seleção dessas variáveis ocorreu ao longo do processo 

de pesquisa em razão de dois critérios básicos: i) a relação com a revisão teórica; ii) 

a disponibilidade de dados. 

Os dados relativos à remuneração dos servidores, ao acesso a cargos 

comissionados e ao tamanho das carreiras foram obtidos diretamente do ―Portal da 

Transparência‖ do governo do Estado de Minas Gerais. Já o nível de escolaridade, o 

tempo médio de serviço e a composição das carreiras por gênero foram extraídos do 

Sistema Integrado de Administração de Pessoal do Estado de Minas Gerais (SISAP-

MG). 

Além da introdução e da conclusão, este trabalho possui quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, será realizada uma revisão da literatura sobre a questão da 

desigualdade e sobre a determinação dos salários na economia, além de abordar os 

principais aspectos que caracterizam o funcionalismo público no Brasil. O capítulo 2 

apresenta um breve panorama do emprego público no Brasil e em Minas Gerais, 

situando e destacando a evolução recente da distribuição de rendimentos do Poder 

Executivo Estadual mineiro. Já o capítulo 3 analisa descritivamente os dados 

relativos aos determinantes da remuneração das carreiras do governo de Minas 

                                            
4
 A definição do período a ser analisado foi determinada pela disponibilidade das informações 

existentes no ―Portal da Transparência‖ do governo do Estado de Minas Gerais, cuja base de dados 
mais antiga se refere ao mês de junho de 2012, em cumprimento à Lei federal nº 12.527/2012 - Lei de 
Acesso à Informação -, ao Decreto nº 45.969/2012 e à Resolução Conjunta SEPLAG/CGE nº 8676, 
de 30 de julho de 2012. 
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Gerais, buscando identificar e interpretar as correlações existentes entre a 

remuneração média das carreiras e seus determinantes. Por fim, o capítulo 4 propõe 

um modelo de regressão linear, com o objetivo de estimar o efeito líquido de cada 

variável explicativa sobre a remuneração média das carreiras. 
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1 A REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO SOB A ÓTICA DA 
DESIGUALDADE 

Este capítulo traz a revisão teórica dos principais temas que contribuem 

para a caracterização do problema de pesquisa e está estruturado em três seções. 

Antes de iniciar a discussão teórica a respeito das diferenças salariais no setor 

público, é necessário ter em mente que, neste trabalho, as diferenças de 

rendimentos serão analisadas sob o ponto de vista da desigualdade social. Dessa 

forma, para os objetivos desta pesquisa, o tema das diferenças salariais dentro do 

setor público deve ser precedido de uma discussão mais ampla a respeito da 

questão da desigualdade, que será tratada na primeira seção deste capítulo. Já a 

segunda seção irá apresentar as principais contribuições teóricas da literatura 

existente a respeito da determinação dos salários na economia. Por fim, a terceira e 

última seção irá discutir as especificidades do setor público, destacando o processo 

histórico de constituição e de diferenciação do funcionalismo público no Brasil, bem 

como a estruturação das carreiras no Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. 

1.1 Desigualdade social e desigualdade de rendimentos 

Desigualdade social é um conceito amplo, que, embora seja comumente 

associado a variáveis econômicas, como a distribuição de renda e da riqueza, vai 

muito além desse enfoque. Pode-se dizer, grosso modo, que ele está relacionado 

com o valor político-filosófico da palavra ―igualdade‖, que, por sua vez, diz respeito a 

dar tratamento igual a todas as pessoas. 

Amartya Sen, em seu livro ―Desigualdade Reexaminada‖ (1992), sustenta 

a tese de que toda teoria normativa do ordenamento social que resistiu à prova do 

tempo exige a igualdade de algo em algum campo específico. Nesse sentido, cada 

uma delas se baseia em pelo menos um dos possíveis enfoques distintos para a 

defesa de igualdade, como, por exemplo, a igualdade perante a lei, a igualdade de 

oportunidades, a igualdade na distribuição de bens primários, entre outros. Enquanto 

os ―igualitaristas de renda‖ exigem rendas iguais, os ―libertários puros‖, por sua vez, 

exigem igualdade de uma ampla gama de direitos e liberdades. Até mesmo os 

utilitaristas clássicos insistem sobre pesos iguais para as utilidades de todos. A 

igualdade, portanto, parece ser uma característica comum e necessária para que 

uma teoria político-normativa sobreviva e seja aceitável do ponto de vista ético e de 

justiça. Assim sendo, a pergunta fundamental não gira em torno de ser favorável ou 
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não à igualdade, mas sim em torno de qual é a igualdade a ser defendida. E a 

questão a respeito da escolha do espaço em que a desigualdade será apreciada 

envolve as diferentes possibilidades de focalizações, tais como a renda e a riqueza, 

mas também liberdades, direitos, utilidades, capacidades, entre outras. 

Ao longo da história do pensamento moderno, a desigualdade já foi objeto 

de estudo de diferentes campos do conhecimento, dentre os quais se pode destacar 

as contribuições da economia e da sociologia. Segundo Goldthorpe (2012), as 

abordagens econômica e sociológica da questão da desigualdade diferem 

substancialmente entre si. Genericamente, pode-se dizer que o foco dos 

economistas se volta para a análise de atributos individuais, tais como a renda, a 

riqueza e os níveis educacionais, enquanto a sociologia tende a discutir 

desigualdade considerando as relações sociais que geram distinções de classe e de 

status social. 

Contudo, a questão da desigualdade nem sempre ocupou um lugar 

central na história do pensamento moderno. No período compreendido entre o final 

da Segunda Guerra Mundial e as crises do petróleo e do dólar na década de 70, 

havia uma crença amplamente disseminada de que o mundo ocidental estava 

seguindo uma tendência natural de redução das desigualdades a longo prazo. 

Na economia, essa crença foi ilustrada pela ―curva de Kusnetz‖, que 

sugeriu uma tendência natural da trajetória da desigualdade ao longo do tempo, 

reduzindo-se progressivamente a partir de um determinado estágio do processo de 

desenvolvimento capitalista.5 Do lado da sociologia, essa percepção de queda 

―natural‖ da desigualdade foi corroborada pelos teóricos da industrialização. Tal 

corrente de pensamento afirmava que, na transição para o capitalismo moderno, 

formas antigas de estratificação social davam lugar a uma hierarquia 

socioeconômica onde as posições sociais são determinadas menos pela origem 

social e mais pelo mérito educacional e profissional dos indivíduos. (PARSONS, 

1967, 1971; TREIMAN, 1970 apud GOLDTHORPE, 2012). 

                                            
5
 Ao analisar os dados disponíveis sobre a distribuição de renda nos Estados Unidos no período de 

1913 a 1948, Kusnetz constatou que a parcela mais rica da população havia reduzido 
significativamente sua participação na renda total do país. Com base nisso, o autor propôs um padrão 
para a trajetória da desigualdade, que poderia ser descrita por uma curva em formato de um ―U‖ 
invertido. Ou seja, em um primeiro estágio do desenvolvimento capitalista, a desigualdade tenderia a 
aumentar, pois os efeitos do crescimento econômico são apropriados apenas por uma parcela 
minoritária da população. No entanto, nas etapas mais avançadas do desenvolvimento, uma fração 
cada vez maior da população passaria a partilhar os ganhos do crescimento econômico, de modo que 
a desigualdade assumiria um caminho progressivo de redução (KUSNETZ, 1955). 



14 

 

No entanto, desde a década de 1970, a desigualdade voltou a aumentar 

nos países ricos e essa questão retornou a ser um tema de interesse de muitos 

economistas6 e de pesquisadores de outros campos do conhecimento, 

principalmente a partir da década de 1990 (GOLTHORPE, 2012). 

Cabe aqui destacar a contribuição recente dos epidemiologistas Pickett e 

Wilkinson, autores do livro ―O nível‖ (2009). Essa publicação apresenta uma análise 

de dados macroeconômicos e sociais de diversos países, demonstrando a 

correlação existente entre a concentração de renda e outros problemas sociais 

relacionados à saúde, educação, segurança pública, entre outras áreas. A 

abordagem que os autores dão à questão da desigualdade tem raízes 

fundamentalmente psicológicas. Para eles, a desigualdade invoca reações como 

sensações de domínio e subordinação, superioridade e inferioridade, que afetam o 

modo como as pessoas se relacionam e a qualidade de vida delas. Pickett e 

Wilkinson argumentam que o ser humano é altamente sensível sobre ser encarado 

como inferior. Por isso, em sociedades muito desiguais, as pessoas procuram mais 

intensamente uma valorização através da ascensão na escala social, o que implica 

maiores níveis de competitividade, ansiedade e estresse. Dessa forma, os 

problemas relacionados à depressão e à insegurança social são intensificados, 

assim como as demonstrações de vaidade, orgulho e narcisismo. Além disso, os 

autores acrescentam que, em sociedades menos igualitárias, os modos de vida 

comunitários são substituídos por modos individualistas, o que, por sua vez, provoca 

também um menor nível de confiança entre os indivíduos (PICKETT; WILKINSON, 

2009). 

Além disso, a abordagem de Pickett e Wilkinson (2009) consegue 

conectar a dimensão econômica da desigualdade com outros tipos de relações 

sociais. Segundo os autores, a desigualdade de renda está correlacionada com 

diferentes níveis de estratificação social, graus de hierarquização e com a 

importância do status social. Ademais, a desigualdade está relacionada também a 

um fator cultural estigmatizante. As diferenças culturais entre os estratos sociais são 

evidenciadas por meio da criação de estereótipos, que comumente associam os 

grupos sociais a um determinado tipo de linguagem, sotaque, gostos culturais e 

                                            
6
 Recentemente, a publicação de Pikkety (2014) refutou a ―curva de Kusnetz‖ a partir de uma base de 

dados mais ampla, com informações sobre vários países referentes a períodos de tempo muito mais 
abrangentes do que o período analisado por Kusnetz. 
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estilos de vida específicos. Esses estereótipos geram discriminação e preconceito, o 

que se materializa em uma diferença de oportunidades e de bem-estar, além de 

promover uma ―violência simbólica‖ entre diferentes segmentos da sociedade 

(PICKETT; WILKINSON, 2009). 

Embora a análise de Pickett e Wilkinson (2009) esteja voltada para 

coesão da sociedade como um todo, os argumentos levantados pelas autoras são 

elucidativos para se pensar as diferenças salariais dentro do funcionalismo público. 

A percepção interna de equidade e de justiça na política de remuneração é um fator 

importante para a harmonia institucional, para a satisfação e para a motivação dos 

servidores públicos. Ademais, o Estado é uma organização diretamente responsável 

por uma parte considerável dos empregos formais da economia, de modo que as 

diferenças salariais do funcionalismo público têm um peso significativo na 

distribuição de renda da sociedade como um todo. Portanto, uma elevada 

desigualdade na distribuição dos rendimentos dos servidores possui impactos tanto 

externos, ao afetar a distribuição geral de rendimentos na economia, quanto internos 

à administração pública, influenciando a motivação, o bem-estar e o desempenho 

dos trabalhadores. 

Contudo, apesar da discussão sobre a desigualdade ter se revigorado nos 

últimos anos, Goldthorpe (2012) ressalta que as contribuições da sociologia para a 

compreensão do fenômeno não estão sendo devidamente consideradas nos 

trabalhos acadêmicos. O autor afirma que uma das razões para isso se deve ao fato 

de que tanto os economistas quanto os epidemiologistas estão restritos aos seus 

paradigmas disciplinares e, por esse motivo, boa parte das pesquisas recentes 

sobre desigualdade têm sido limitadas ou falhas. 

Nesse sentido, o autor defende a importância da abordagem sociológica e 

do uso dos conceitos de classe e de status para compreender formas distintas de 

estratificação social, que dinamizam o fenômeno da desigualdade. Para captar o 

ponto levantado por Goldthorpe (2012), é preciso entender os tipos de relações 

sociais delineados por esses dois conceitos. De acordo com o autor, o conceito de 

classe é definido pelas relações sociais dentro dos mercados de trabalho e das 

unidades produtivas, enquanto o status social se refere a uma hierarquia 

sociocultural que atribui avaliações de honra e de prestígio a determinados grupos 

sociais.  
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Em relação ao primeiro conceito, Goldthorpe (2012) argumenta que 

indivíduos em diferentes classes sociais, isto é, empregadores, trabalhadores 

assalariados com diferentes vínculos de trabalho, autônomos, entre outros, diferem 

sistematicamente não apenas em seus níveis de renda, mas em pelo menos outras 

três maneiras: no grau de segurança da renda, na estabilidade da renda de curto 

prazo e nas perspectivas da renda de longo prazo. Portanto, a comparação entre os 

diferentes tipos de rendimentos do capital e do trabalho não se trata apenas de 

observar os níveis estáticos de renda, mas também o grau de vulnerabilidade social 

e as perspectivas de longo prazo. 

Já o conceito de status permite abordar outra dimensão constitutiva da 

desigualdade. O pertencimento a determinados grupos de prestígio e de poder 

estabelece estruturas de hierarquia e de estratificação social que vão além das 

diferenças de renda, de riqueza e até mesmo de classe. De acordo com Goldthorpe 

(2012), classe e status são formas qualitativamente distintas de estratificação social. 

Nesse sentido, Goldthorpe (2012) se aproxima da crítica que Sen (1992) 

faz à discussão da desigualdade concentrada em torno do foco exclusivamente 

econômico. Para Sen (1992), a renda, assim como outros bens primários, é apenas 

um meio para a liberdade e para o bem-estar da pessoa, de tal maneira que um 

enfoque sobre a renda proporciona uma perspectiva parcial e limitada a respeito da 

desigualdade. O problema da análise da desigualdade focada exclusivamente na 

distribuição de renda é que outras dimensões analíticas são deixadas de lado e, a 

priori, não há uma congruência entre esses diferentes enfoques. Uma distribuição de 

renda mais igualitária não gera, necessariamente e automaticamente, uma maior 

equidade de direitos, liberdades de escolha, bem-estar, capacidades, e assim por 

diante.  

No entanto, justamente por se tratar de um conceito muito amplo, não há 

como escapar do problema da incompletude no exame da desigualdade, de modo 

que não é possível abordar, ao mesmo tempo, todos os focos em que a 

desigualdade pode ser apreciada. Dessa forma, a realização de análises 

quantitativas impõe a necessidade pragmática de se selecionar e discriminar 

algumas variáveis.  

Embora o enfoque na renda seja uma das principais críticas de Sen 

(1992) em relação à discussão sobre desigualdade, o autor não descarta a sua 

utilidade prática. Sen (1992) argumenta que, em contexto de países em 
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desenvolvimento, que lidam com o problema da pobreza extrema, como é o caso do 

Brasil, o foco nas capacidades básicas, que incluem a renda, é capaz de avançar 

bastante na discussão sobre desigualdade. Além disso, uma grande vantagem de se 

trabalhar com a renda é a disponibilidade de dados já existentes.  

Dessa forma, se por um lado o enfoque econômico possui suas 

limitações, uma vez que desconsidera outras variáveis relevantes, por outro lado, 

utilizar a renda como medida da desigualdade social possui diversas vantagens 

práticas relacionadas à obtenção de dados e ao potencial explicativo dessa variável. 

A análise quantitativa dos dados econômicos deve, contudo, ser complementada 

com a contribuição de reflexões teóricas pertencentes a outras áreas do 

conhecimento. No caso do funcionalismo público, que é o objeto de estudo desta 

pesquisa, além da remuneração dos servidores, é necessário considerar também as 

desigualdades de prestígio e de poder existentes entre as carreiras, além das 

diferenças de vínculos de trabalho. 

Por fim, é importante destacar que o objetivo central desta pesquisa não é 

apenas mensurar o tamanho e a evolução da desigualdade no setor público de 

Minas Gerais, mas levantar hipóteses explicativas a respeito do fenômeno. 

Servidores públicos com o mesmo nível de escolaridade, de qualificação técnica e 

de experiência profissional possuem remunerações distintas, o que pode ser 

explicado, ainda que parcialmente, pelas diferenças de prestígio e de poder entre as 

carreiras, além dos efeitos da discriminação social. Se o poder, o prestígio e a 

discriminação social são fatores que geram desigualdades salariais no setor público, 

isso significa dizer que as contribuições da sociologia são essenciais para a 

compreensão e a delimitação do problema de pesquisa. Mas antes de discutir a 

relação entre a remuneração dos servidores públicos e o poder, o prestígio ou a 

discriminação social, é preciso resgatar o conjunto de teorias e argumentos que 

tentam explicar a existência das diferenças salariais na economia, tema que será 

abordado na próxima seção.  

1.2 Os determinantes da desigualdade salarial  

Diferenças de salários são explicadas por diversas razões, que podem 

estar relacionadas às características individuais dos trabalhadores, à natureza do 

posto de trabalho, ao poder de barganha dos funcionários, ao processo histórico de 

estratificação social, dentre outros fatores. Para analisar a desigualdade de renda no 
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serviço público, é importante resgatar o debate teórico acerca da determinação dos 

salários. Primeiramente, é preciso reconhecer que o tema da determinação de 

salários, assim como o da desigualdade, tem sido objeto de estudo de diferentes 

campos do conhecimento, sob diversas perspectivas analíticas. Em decorrência 

disso, as discussões sobre esse assunto envolvem, além de argumentos distintos, 

diferenças na linguagem. O objetivo deste tópico é fazer um levantamento das 

contribuições teóricas, sistematizando os argumentos encontrados na literatura, 

sem, contudo, avaliar empiricamente a importância de cada um dos argumentos 

listados. Para melhor organizar o conjunto de explicações, esta seção foi dividida em 

duas subseções. A primeira subseção aborda o conjunto de argumentos que se 

baseia no funcionamento eficiente do mercado de trabalho, em que as diferenças 

salariais são explicadas por diferenças nas preferências e nas características 

normalmente associadas à produtividade dos indivíduos. Já a segunda subseção 

aborda uma perspectiva institucionalista e sociológica do debate, ao discutir 

elementos como o poder de barganha dos trabalhadores, o prestígio das profissões 

e a discriminação social. 

1.2.1 As diferenças de produtividade dos indivíduos 

Uma primeira explicação possível para a existência das diferenças 

salariais parte do pressuposto de que os mecanismos estabilizadores do mercado 

funcionam de maneira eficiente e de que as condições de equilíbrio entre oferta e 

demanda no mercado de trabalho determinam remunerações distintas de acordo 

com as características dos indivíduos. Admite-se que trabalhadores distintos 

 possuem diferentes níveis de produtividade, que são influenciados tanto por 

características inatas quanto por fatores adquiridos ao longo da vida, como, por 

exemplo, treinamento, experiência, educação, dentre outros. De acordo com a teoria 

econômica neoclássica, em um mercado de concorrência perfeita, o equilíbrio entre 

oferta e demanda de trabalho é dado pelo ponto em que o custo de aquisição de 

mão-de-obra para as empresas se iguala à produtividade marginal do trabalho. 

Como os trabalhadores são heterogêneos em relação às suas características 

produtivas, as firmas estariam dispostas a pagar salários maiores aos funcionários 

mais produtivos. 

Nesse sentido, se admitirmos que maiores níveis de escolaridade 

aumentam a produtividade dos indivíduos, espera-se que exista uma correlação 
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positiva entre os salários e o grau de instrução formal do trabalhador, o que de fato 

ocorre: uma parte significativa dos diferenciais de salários está diretamente 

correlacionada com diferenças nos níveis de escolaridade dos indivíduos. Segundo 

Fernandes (2002, p.24), ―a relação positiva entre rendimento e escolaridade é um 

dos padrões empíricos mais bem estabelecidos na literatura de economia do 

trabalho e da educação‖. 7 

No entanto, não existe um consenso para explicar a existência dessa 

correlação. Uma das hipóteses explicativas mais difundidas é a teoria do capital 

humano, que foi desenvolvida a partir da década de 1960 e que também se baseia 

no arcabouço teórico da economia neoclássica. Para entendê-la, é necessário 

compreender o que é definido como ―capital humano‖. 

O conceito de capital humano pode ser entendido como o estoque de 

habilidades e de conhecimentos que os indivíduos adquirem e que geram aumentos 

na renda futura e nos ganhos ao longo da vida. Segundo Becker (1964), há dois 

tipos básicos de capital humano: o geral, adquirido através da educação formal, e o 

específico, adquirido no próprio mercado de trabalho.8 A teoria adota a hipótese de 

que os investimentos em educação e treinamento aumentam a produtividade dos 

trabalhadores e que, portanto, o capital humano é um ativo análogo ao capital físico, 

isto é, máquinas, equipamentos e imóveis (WOODHALL, 1987). Dessa forma, pode-

se dizer que a teoria do capital humano explica a correlação existente entre 

escolaridade e renda a partir da noção de que os investimentos em educação e em 

treinamento geram aumentos de produtividade, que, por sua vez, determinam 

salários maiores. 

Contudo, críticos da teoria do capital humano argumentam que a 

educação não necessariamente possui um efeito direto no aumento da produtividade 

dos trabalhadores e que a existência de uma correlação positiva entre escolaridade 

e renda se explica por outras razões. Dentre essas razões, destaca-se a ―hipótese 

                                            
7
 No caso brasileiro, o prêmio de remuneração por escolaridade é especialmente alto, comparando-se 

com os países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE). De acordo os dados disponibilizados pela OCDE (2018), no Brasil, as pessoas com nível 
superior recebem, em média, cerca de 135% a mais do que as pessoas com nível médio e cerca de 
239% a mais do que as pessoas com nível de escolaridade fundamental ou inferior, enquanto, na 
média dos países membros da organização, essas diferenças relativas são de 44% e 85%, 
respectivamente. 
8
 Embora o capital humano seja comumente associado à educação formal dos indivíduos e à 

experiência no trabalho, a teoria permite sua interpretação como algo mais amplo. Becker (1964) cita 
que outros fatores, tais como os investimentos em saúde, por exemplo, também poderiam ser 
considerados como capital humano.  
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da triagem‖, cujo argumento central é o de que a educação formal atua 

fundamentalmente como um dispositivo de triagem, que sinaliza aos empregadores 

determinadas capacidades e atributos dos trabalhadores. Nesse sentido, a 

educação cumpriria apenas o papel de ―filtrar‖, ―certificar‖ ou ―classificar‖ indivíduos 

que possuem determinadas características pessoais valorizadas pelos 

empregadores, tais como o respeito à hierarquia, à pontualidade ou à motivação. 

Ademais, alguns críticos da teoria do capital humano argumentam que a 

escolaridade também sinaliza aos empregadores posições de classe e de status 

social, uma vez que os trabalhadores mais qualificados têm maior probabilidade de 

serem indivíduos originados de classe ou de status social mais elevados na 

sociedade. Para Collins (1971), o discurso meritocrático de que os indivíduos mais 

qualificados seriam mais produtivos e, por essa razão, teriam acesso a maiores 

remunerações é uma falsa ideologia adotada e difundida pela classe média como 

estratégia para a distinção e a ascensão social em relação aos mais pobres. Nessa 

concepção crítica da teoria do capital humano, os conhecimentos aprendidos na 

escola seriam muito menos importantes do que os certificados adquiridos e a 

formação de uma cultura escolar que aproxima os indivíduos mais escolarizados da 

cultura com a qual a elite e os empregadores se identificam. 

Woodhall (1987) defende que a teoria do capital humano e a ―hipótese da 

triagem‖ são explicações complementares e nenhuma delas deve ser refutada 

integralmente. Sem descartar a teoria do capital humano e o fato de que o processo 

educacional aumenta a produtividade dos indivíduos, o autor argumenta que a 

―hipótese da triagem‖ é útil para lembrar que a educação faz muito mais do que 

transmitir conhecimentos e habilidades. 

Contudo, parte significativa da desigualdade salarial não pode ser 

explicada somente por diferenças de escolaridade ou de outros atributos geralmente 

relacionados à produtividade dos indivíduos, o que torna a teoria do capital humano 

insuficiente para compreender outros fatores relevantes para a determinação de 

salários, tais como o poder de barganha dos trabalhadores, o prestígio social das 

ocupações e os preconceitos de classe, de gênero e de raça. Portanto, para captar 

essas dimensões explicativas é necessário ir além dos pressupostos da economia 

neoclássica e da hipótese de que o salário é apenas o preço de equilíbrio entre 

oferta e demanda no mercado de trabalho, igualando-se à produtividade marginal do 

trabalhador na ausência de falhas de mercado. 
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1.2.2 Poder, prestígio e discriminação: a segmentação dos mercados, a sociologia 

das profissões e a teoria da discriminação 

Grande parte dos diferenciais de salários ocorre em razão da 

especialização de funções e de tarefas. Trabalhadores realizam diferentes 

atividades, que, por sua vez, exigem técnicas, conhecimentos e responsabilidades 

distintas, de modo que não existe um único mercado de trabalho, mas um para cada 

especialidade. Essa constatação, por si só, não contradiz os pressupostos de 

equilíbrio da economia neoclássica, uma vez que cada mercado de trabalho pode 

possuir um equilíbrio específico entre oferta e demanda de mão-de-obra, que 

determina um salário próprio para cada tipo de ocupação.9 

Logo, a análise tradicional da economia, que explica a diferenciação de 

salários com base nos mecanismos estabilizadores de mercado, não é incompatível 

com a existência de diferentes mercados de trabalho. No entanto, há diversos 

autores que, ao discutir a determinação dos salários, dão maior ênfase às 

imperfeições do mercado e a outros determinantes institucionais, políticos e 

culturais. Uma dessas abordagens ficou conhecida como ―segmentação dos 

mercados‖ e parte da ideia de que os diferentes mercados de trabalho possuem 

regras de operação distintas. Tais regras se referem às formas de contratação, 

remuneração e promoção que regem os diversos mercados de trabalho. Alguns 

mercados possuem boas condições de trabalho,  tais como salários elevados, 

sistemas de promoção na carreira, estabilidade, programas de treinamento, etc. Por 

outro lado, outros mercados são caracterizados pela informalidade, baixos salários, 

instabilidade e ausência de programas de treinamento e de sistemas de progressão 

na carreira (FERNANDES, 2002). 

Para explicar a existência de regras de operação distintas, os autores 

dessa abordagem apresentam algumas possíveis causas, tais como o poder de 

barganha dos trabalhadores e a existência de leis que regulam o mercado de 

trabalho, o que gera setores mais ou menos protegidos por essas leis. Em relação 

                                            
9
 Em relação às diferenças entre os postos de trabalho, Adam Smith afirmava que salários mais altos 

podem ser uma compensação por características não-desejáveis da ocupação, como, por exemplo, 
condições insalubres de trabalho ou maiores exigências de esforço. Em contrapartida, trabalhadores 
estariam dispostos a receber um salário menor em troca de características consideradas desejáveis, 
tais como um melhor ambiente de trabalho e outros benefícios não-salariais. Essa explicação ficou 
conhecida como a teoria dos diferenciais compensatórios por aspectos não-pecuniários e foi 
posteriormente criticada por John Stuart Mill, com o argumento de que, de modo geral, as pessoas 
com salários menores estão alocadas em postos de trabalho que possuem, também, piores 
condições de trabalho (FERNANDES, 2002). 
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ao poder de barganha dos trabalhadores, ele pode variar de acordo com o grau de 

sindicalização dos trabalhadores, com o ambiente institucional em que acontecem 

as negociações e com as características de mercado. Já no que diz respeito à 

legislação trabalhista, os instrumentos comumente utilizados pelo governo para 

intervir na determinação dos rendimentos do mercado de trabalho são o salário 

mínimo e o estabelecimento de regras de correção salarial (FERNANDES, 2002; 

MARCONI, 2001). 

Com base na abordagem da segmentação dos mercados, uma possível 

explicação alternativa para a existência da correlação positiva entre escolaridade e 

renda passa pelo argumento de que os trabalhadores menos qualificados possuem 

menor poder de barganha e são menos protegidos pela legislação trabalhista, 

muitas vezes com vínculos precários ou trabalhos informais. Em tese, as tarefas 

―mais simples‖ podem ser desempenhadas por trabalhadores de qualquer nível de 

escolaridade. Portanto, nesses mercados de trabalho, a mão-de-obra é facilmente 

recrutada e/ou substituída. Já nas ocupações que exigem mais qualificações,  há 

maiores dificuldades para a entrada no mercado de trabalho e isso confere maior 

poder de barganha aos trabalhadores mais qualificados. Com maior poder de 

barganha, eles possuem maior capacidade de influenciar e modificar as regras de 

funcionamento do próprio mercado de trabalho, que inclui os níveis de emprego e de 

remuneração, bem como as formas de contratação, de progressão na carreira e até 

mesmo os critérios de demissão. Portanto, interessa a esse tipo de análise observar 

os diferentes tipos de vínculos trabalhistas, as formas de organização dos 

trabalhadores, os recursos políticos e a atuação dos sindicatos. 

Outra contribuição importante para o debate sobre a desigualdade no 

mercado de trabalho foi dada pela ―sociologia das profissões‖, em particular pelos 

autores da vertente weberiana desse campo do conhecimento. Segundo Santos 

(2011), a linha weberiana da sociologia das profissões reúne diferentes autores cujo 

tema comum é o poder dos grupos profissionais. Para eles, 

As profissões se estabelecem como unidade integradora e 
excludente ao mesmo tempo, cumprindo a dupla função de fechar os 
grupos profissionais em si e estabelecer a competição com os outros 
grupos profissionais. O poder das profissões estaria exatamente na 
capacidade de doar sentido aos que pertencem ao grupo profissional 
e estabelecer a dominação de um grupo sobre outros e sobre a 
sociedade (SANTOS, 2011 p. 31). 
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Uma importante autora da sociologia das profissões é Magali Larson, que 

defende que a profissionalização é uma estratégia de luta por remuneração, poder e 

prestígio, cujo processo de consolidação impõe a dominação de determinados 

grupos profissionais sobre os demais e inaugura uma nova forma de desigualdade 

estrutural. Tal estratégia se desenvolve tanto no âmbito econômico, em busca de 

proteção e do monopólio legal, quanto no campo sociossimbólico, promovendo o 

status social da profissão. Nesse sentido, um importante elemento de poder das 

profissões reside na capacidade dos grupos profissionais de produzir uma base 

cognitiva e técnica aliada à criação de barreiras à entrada no mercado de trabalho. 

Os grupos profissionais bem-sucedidos conseguem ditar as regras do jogo social, 

controlando o acesso às profissões por meio de reivindicações da expertise, isto é, 

da base cognitiva e técnica criada e controlada por esses grupos (LARSON, 1977 

apud SANTOS, 2011). Sobre isso, Abbott (1988) acrescenta que o poder está 

relacionado ao grau de abstração do conhecimento que a profissão controla, ou 

seja, quanto mais abstrato for o conhecimento, maior o poder da profissão. 

Ainda dentro do campo da ―sociologia das profissões‖, Sttar (1991 apud 

SANTOS, 2011) trabalha com o conceito de autoridade profissional. Para o autor, 

uma das principais fontes de autoridade das profissões é a validade social, racional 

e científica do conhecimento e das competências profissionais, mas, além disso, a 

autoridade também possui uma dimensão cultural, que se relaciona com a 

construção de uma conduta orientada para determinados valores. Tais valores 

compartilhados por um grupo profissional podem conferir uma autoridade cultural ao 

grupo, que pode ser convertida em privilégios, poder político e econômico. 

A esse respeito, Edmundo Campos Coelho (1999), autor do livro ―As 

profissões imperiais‖, analisa três ocupações que, historicamente no Brasil, 

reforçaram suas posições de status e estabeleceram barreiras frente às demais 

profissões. São elas: a medicina, a advocacia e a engenharia. O autor resgata a 

história da regulação dessas três profissões no Brasil, com ênfase na dimensão 

institucional do processo, dentro da qual o Estado tem papel destacado, uma vez 

que as relações entre as profissões e o Estado criaram as condições para o sucesso 

da estratégia de monopólio profissional por meio da regulação de credenciais. Logo, 

na visão do autor, o credencialismo acadêmico validado pelo aparato estatal foi um 

dos principais instrumentos de garantia dos privilégios dessas ocupações.  



24 

 

Por fim, outra fonte de diferenciação de salários entre indivíduos tem 

relação com a discriminação e com os preconceitos de raça, de gênero, de 

sexualidade, entre outros marcadores sociais. A divisão sexual do trabalho, a 

sobrecarga de responsabilidades domésticas e de cuidados imposta às mulheres, a 

homofobia e o racismo são exemplos de fatores estruturais que se mesclam com 

outros determinantes da desigualdade no mercado de trabalho. Segundo Marconi 

(2001), há uma persistência de condições desvantajosas de inserção e de 

permanência no mercado de trabalho para os grupos historicamente marginalizados 

na estrutura social. Essa desigualdade é reforçada pela constatação da existência 

de diferenciais significativos de renda entre grupos com marcadores sociais 

distintos, que persistem mesmo quando a estimativa da renda é controlada por 

outras características observáveis, tais como escolaridade, idade e ocupação. No 

Brasil, segundo dados do IBGE (2016), para todos os níveis de escolaridade, 

mulheres recebem menos que homens, e negros recebem menos que brancos, 

sendo que essas disparidades se acentuam à medida que o grau de instrução 

aumenta. No caso específico do serviço público, Osório (2006) identificou que 

mulheres e negros recebem menos que homens e brancos, mesmo após controlar o 

efeito da escolaridade e do tempo de serviço. Nesse sentido, embora haja diversas 

regras institucionais e princípios legais da Administração Pública que reduzem a 

discricionariedade para a prática de atos discriminatórios, as desigualdades de 

gênero e de raça se manifestam por outras vias, das quais podem ser destacadas: i) 

a distribuição desigual dos cargos comissionados; ii) as dificuldades adicionais 

enfrentadas por mulheres e negros para progressão nas carreiras; iii) as diferenças 

de composição por gênero e por raça entre as carreiras do topo e da base da 

estrutura remuneratória. 

Portanto, não é possível discutir diferenças de renda sem considerar os 

aspectos estruturais que moldam as relações sociais e o horizonte de expectativas 

dos diferentes grupos sociais que compõem a sociedade. No caso brasileiro, em 

especial, não se pode negligenciar a força de seu passado colonial, cuja estrutura 

social foi marcada pelo patriarcalismo e pela escravidão dos povos africanos e 

indígenas. Embora a constituição do aparato estatal tenha sido, em certa medida, 

disruptiva em relação à sociedade colonial, pode-se argumentar que a hegemonia 

do homem branco europeu se manteve dentro da elite burocrática do Estado, 

conforme aponta Jessé de Souza: 



25 

 

É que as novas necessidades estatais por mão-de-obra 
especializada, como burocratas, juízes, fiscais, juristas, etc., todos 
indispensáveis para as novas funções do Estado, podiam ser mais 
bem exercidas pelo conhecimento que os jovens [filhos homens do 
senhor de escravos] adquiriam na escola, especialmente se essa 
fosse europeia, o que lhes conferia ainda mais prestígio. (SOUZA, 
2019 p. 65, comentário do autor). 

1.3 O setor público: diferenças de poder e prestígio dentro da administração 

pública 

A seção anterior fez um resgate do debate teórico a respeito da 

determinação dos salários na economia. No entanto, para analisar a desigualdade 

de remuneração dentro do Estado, é preciso fazer considerações a respeito das 

especificidades do setor público em relação ao mercado de trabalho privado. 

A configuração atual do funcionalismo público brasileiro está 

essencialmente relacionada com o processo histórico de consolidação do aparato 

administrativo burocrático do Estado. Contudo, antes de resgatar alguns aspectos 

históricos da constituição do funcionalismo público no Brasil, é importante discutir o 

conceito de burocracia, a partir da definição dada por Max Weber. 

A tipologia weberiana clássica define a burocracia como um tipo ideal de 

organização baseado na racionalidade dos processos e legitimado por normas 

legais previamente estabelecidas. Dentre as características do modelo burocrático, 

cabe aqui destacar a hierarquia de autoridade e a constituição de um corpo de 

funcionários especializados, cujas formas de seleção, remuneração e promoção são 

definidas por critérios formais e impessoais, que, pelo menos em tese, deveriam 

refletir a competência técnica e o princípio da meritocracia. 

O modelo weberiano clássico estabelece uma visão positiva do corpo 

burocrático, que, subordinado hierarquicamente e supervisionado pelos legítimos 

titulares do poder, atuaria tecnicamente em prol do interesse do Estado e de seus 

governantes (GUERREIRO RAMOS, 1966). No final do século XIX, Woodrow Wilson 

(1887) aprofunda a concepção tecnocrática da burocracia ao sugerir uma separação 

completa entre a esfera política e a esfera administrativa, na qual os políticos 

definem diretrizes e prioridades do governo e os burocratas apenas as 

implementam. 10 

                                            
10

 Embora a separação entre a esfera política e a esfera administrativa tenha sido um tema abordado 
por Wilson e por vários outros autores da primeira metade do século XX, Denhart (2012) argumenta 
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Tal visão foi contestada por autores de diferentes campos do 

conhecimento, sendo que uma das críticas mais extremas foi dada pela corrente de 

pensamento econômico que ficou conhecida como ―teoria da escolha pública‖. Tal 

corrente concebe os burocratas como agentes econômicos auto interessados, 

buscando maximizar o próprio bem-estar, de forma análoga ao comportamento do 

homo economicus no mercado. Para essa teoria, os burocratas não se subordinam à 

vontade dos governantes eleitos, que, por sua vez, podem ser capturados pelos 

interesses particulares dos servidores públicos. O argumento levantado pela ―teoria 

da escolha pública‖, qual seja, que a burocracia possui interesses particulares e que 

não se submete à vontade do governo, é um ponto importante, mas a concepção 

estritamente baseada nos pressupostos da economia neoclássica é simplificadora e 

generalizante, uma vez que atribui ao corpo burocrático um comportamento único e 

natural. 

Para compreender as diferenças salariais existentes entre os diferentes 

segmentos burocráticos, deve-se evitar posições extremistas acerca dos burocratas, 

que, ora são concebidos apenas como executores técnicos das decisões definidas 

na esfera superior, submetidos às regras formais e impessoais e sem qualquer 

poder de barganha relevante, ora são definidos como agentes auto interessados, 

com grande poder de capturar e controlar o governo. Segundo Guerreiro Ramos 

(1966 p.197), ―a burocracia não tem natureza, tem história. Conferir-lhe atributos 

fixos e imutáveis é incidir num erro de perspectiva histórica‖. 

Nesse sentido, faz-se necessária uma compreensão menos rígida do 

corpo burocrático estatal. Ele não deve ser definido como um bloco único e imutável, 

tampouco como a soma dos interesses individuais de cada servidor, mas sim a partir 

de suas múltiplas categorias e dos processos históricos que as constituíram 

(GOUVÊA, 1994).  

Merton (1971), ao analisar as disfunções da organização burocrática, 

apresenta a noção de ―espírito de corpo‖, que pode ser definida como uma 

tendência defensiva dos grupos de funcionários de se protegerem das ameaças 

externas e defenderem seus interesses próprios. Contudo, a capacidade de 

proteção dos interesses do grupo depende dos recursos de poder que cada grupo 

detém e mobiliza, que, por sua vez, variam de acordo com o momento histórico e 

                                                                                                                                        
que eles foram interpretados de forma exagerada, uma vez que a existência clara de uma dicotomia 
entre política e administração nunca chegou a ser delineada com tanta nitidez por esses autores. 
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com as relações que se estabelecem no interior do Estado. Segundo Gouvêa (1994, 

p. 31), os recursos de poder do aparelho burocrático advêm da ―capacidade de atuar 

na definição das regras do jogo institucional e na definição de políticas‖. Tal 

capacidade está relacionada não somente com a qualificação técnica e as 

informações que a burocracia detém a respeito das regras e do funcionamento do 

Estado, mas também com o status, com as formas de organização política e com as 

ligações estabelecidas com o poder central e com outros atores sociais. Uma vez 

que esses recursos de poder são acessados e mobilizados de forma distinta pelos 

diferentes segmentos burocráticos, cada um deles possui maior ou menor 

capacidade de influenciar as decisões políticas que atendem às reivindicações do 

grupo. Portanto, diferentemente das posições extremas e simplificadoras que 

concebem o corpo burocrático como um bloco único, seja ele com pouco ou com 

muito poder, parte-se aqui da ideia de que há diferentes segmentos burocráticos, 

mais ou menos poderosos e privilegiados. Tais diferenças de poder e de status 

configuram estratificações dentro da estrutura administrativa do Estado e as 

diferenças salariais podem ser interpretadas, ainda que parcialmente, como uma 

manifestação dessas estratificações. 

A partir dessas considerações, é importante buscar compreender o 

processo de formação e consolidação da burocracia estatal no Brasil, observando a 

conformação das regras que regem a contratação e a remuneração dos servidores 

públicos, assim como os elementos relacionados aos recursos de poder dos 

diferentes segmentos burocráticos. 

1.3.1 O funcionalismo público brasileiro 

Segundo Pacheco (2010), o Brasil foi o primeiro país latino-americano a 

iniciar a constituição de uma burocracia meritocrática por meio da adoção de 

critérios formais e impessoais para o recrutamento dos servidores públicos. Já na 

Constituição de 1934, o governo brasileiro propôs a adoção do concurso público 

como regra de ingresso aos cargos públicos. Além disso, a reforma administrativa 

realizada durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) implementou várias 

medidas com o objetivo de profissionalizar e modernizar a burocracia estatal, tais 

como a padronização de vencimentos para os cargos com responsabilidades e 

funções semelhantes, a definição de normas para a ascensão nas carreiras e a 

criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), órgão que 
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assumiu o papel central no processo de constituição de uma burocracia profissional 

aos moldes weberianos (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010). 

No entanto, a reforma administrativa não alcançou toda a máquina 

pública. O modelo meritocrático e modernizador do Dasp coexistiu com a estrutura 

patrimonialista das elites locais e com as formas clientelistas típicas da República 

Velha. A convivência entre esses dois modelos só foi possível por meio da estratégia 

que Edson Nunes (1997) chamou de insulamento burocrático. Tal estratégia pode 

ser compreendida como a criação de ―ilhas de racionalidade‖, na qual setores 

tecnoburocráticos são protegidos das interferências da esfera política para a 

realização de determinados objetivos do governo. Segundo Abrucio (2010, p. 42), a 

tática do insulamento burocrático ―impediu a expansão da lógica meritocrática e 

universalista para o restante da administração pública‖. 

Com a queda do Estado Novo e o fim do primeiro governo Vargas, o Dasp 

foi enfraquecido e o princípio do concurso público foi sistematicamente ignorado. 

Durante o período militar, o Decreto Lei nº 200/1967 realizou uma reforma 

administrativa que fortaleceu a administração indireta, criando várias unidades onde 

prevaleciam a contratação pelo regime celetista. Concomitantemente, o 

funcionalismo público na administração direta se deteriorou e foi desvalorizado, com 

exceção de algumas poucas carreiras, como as da área diplomática, a de tributação, 

além das Forças Armadas. Conforme Abrucio (2010, p. 52), ―a burocracia tinha se 

transformado numa multiplicação de corpos administrativos, com formas de 

legitimidade e meritocracia diferentes e sem diálogo entre si, inviabilizando uma 

efetiva gestão de pessoal‖. 

Somente com a redemocratização e com a Constituição de 1988, o 

concurso público foi efetivamente institucionalizado e universalizado como regra 

geral de acesso aos quadros de pessoal. Além disso, estabeleceu-se a estabilidade 

no emprego e a organização por carreiras como princípios gerais do sistema de 

serviço civil. Outra regra trazida pela Constituição foi o estabelecimento de um limite 

máximo de remuneração para os servidores públicos, conhecido como ―teto 

constitucional‖. Em 1990, foi instituído o regime jurídico único, que teve como efeito 

direto normatizar e padronizar uma série de direitos e deveres para os funcionários 

públicos. 

No entanto, até hoje, coexistem modelos distintos de entrada e de 

permanência no serviço público. Além dos servidores concursados regidos pelo 
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regime estatutário, há cargos celetistas, de recrutamento amplo, de contrato 

temporário, dentre outras formas de vínculo.11 Entretanto, apesar da existência de 

vínculos distintos, percebe-se que, nos últimos anos, os empregados estatutários 

aumentaram sua participação em relação aos demais tipos. Segundo pesquisa do 

Ipea (2018), realizada a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais, o 

percentual de servidores estatutários aumentou de 76,4% em 1995 para 87,6% em 

2016. Além de ser o tipo de vínculo mais representativo, os estatutários são também 

o grupo que expressa as características mais típicas do funcionalismo público, uma 

vez que possuem arcabouço legal próprio, o que reforça a importância de se 

analisar as especificidades do servidor estatutário na política de remuneração do 

Estado. 

Para entender a natureza das disparidades salariais no setor público 

brasileiro, é importante ter em mente a aplicação dos princípios legais da ―isonomia‖ 

e da ―impessoalidade‖, segundo os quais todas as pessoas devem ser regidas 

indistintamente pelas mesmas regras. Nesse sentido, a política de recursos 

humanos possui pouca flexibilidade para atribuir remunerações diferentes de acordo 

com o desempenho individual de cada servidor público. Os critérios para 

progressões salariais são formalmente definidos e se aplicam automaticamente para 

todos os servidores de uma determinada carreira, normalmente relacionados ao 

nível de escolaridade e ao tempo de serviço. 

De acordo com Pacheco (2010), a adoção de regras impessoais e 

inflexíveis para promoção nas carreiras se transformou em um sistema de proteção 

aos funcionários, cujas regras de remuneração não refletem adequadamente o 

desempenho e as competências dos corpos permanentes de Estado. Marconi (2001) 

afirma que a estrutura de salários relativos no serviço público exibe muitas 

distorções e pouca racionalidade, causadas por alguns fatores, tais como as 

                                            
11

 A existência de vínculos temporários no setor público pode ser interpretada como uma prática 
clientelista, em que os empregos públicos de livre nomeação seriam utilizados como forma de 
favorecimento pessoal ou de uma determinada ―clientela‖ em troca de apoio político. Mas a 
possibilidade de recrutamento livre para os altos postos e cargos de direção não se traduz, 
necessariamente, em desvios do modelo burocrático pelo uso clientelístico da máquina pública. Tal 
discricionariedade pode ser expressão legítima da dimensão política, constitutiva do Estado, uma vez 
que o poder de nomeação é concedido aos representantes democraticamente eleitos. A negação da 
importância política e democrática desse instrumento dá lugar a visões tecnocráticas e autoritárias do 
Estado (PACHECO, 2010). A esse respeito, Light (1995) afirma que a quantidade de cargos 
nomeados por critérios políticos importa menos do que o modo pelo qual esses cargos são 
distribuídos na estrutura da máquina estatal. Para esse autor, o grande problema de uso clientelístico 
dos empregos públicos não está relacionado ao número absoluto de cargos de livre nomeação, mas 
sim à possibilidade de nomear pessoas externas para cargos mais operacionais. 
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incorporações de ganhos decorrentes de decisões judiciais, reestruturações de 

carreiras e reposicionamentos automáticos de servidores.  

Uma vez que o salário do servidor é determinado através da 
legislação, uma das formas que o servidor encontrou para conseguir 
um aumento de salário é a defesa de interpretações distintas das 
leis, fato que muitas vezes torna-se possível em virtude do 
emaranhado jurídico em que se transformou a legislação de pessoal 
e principalmente a de salários no setor público. É uma estratégia 
alternativa à greve, por exemplo, ou à negociação individual que 
ocorre na iniciativa privada, mas que muitas vezes está associada à 
pura atividade de rent-seeking pois se vale de brechas na legislação 
para obter aumentos muitas vezes ilegítimos (MARCONI, 2001 p. 
171-172). 

Ainda a esse respeito, Abrucio (2010) afirma que boa parte das 

legislações implementadas no serviço público após a Constituição de 1988 resultou 

em aumento do corporativismo estatal. Dentre elas, pode-se destacar o crescimento 

da parcela de gratificações e de outros benefícios na remuneração básica de muitas 

carreiras, cuja incorporação depende ―mais da força política de cada setor do que do 

mérito medido por avaliações de desempenho‖ (ABRUCIO, 2010, p. 58). 

Nesse sentido, considerando que, pelo menos em tese, os benefícios 

concedidos a um servidor isolado são estendidos a todos os funcionários ocupantes 

do mesmo cargo e considerando que a grande maioria dos servidores públicos são 

estatutários, a abordagem econômica tradicional, focada nos atributos individuais, é 

insuficiente para compreender os determinantes das disparidades salariais no setor 

público. Faz-se necessário adotar outras abordagens, capazes de captar as 

diferenças de poder dos diversos segmentos da burocracia, assim como a 

capacidade política que cada carreira possui de atuar na definição das regras do 

jogo institucional. Segundo Marconi (2010), a estrutura de salários relativos no setor 

público é influenciada por: 

(...) pressões políticas dos grupos mais numerosos (portanto, 
associados a um grande número de eleitores), daqueles cujas 
atividades sejam essenciais ao Estado e dos mais próximos ao 
processo decisório (que podem influir fortemente sobre o mesmo) 
(MARCONI, 2010, p. 269). 

Portanto, o tamanho das carreiras, a natureza da atividade 

desempenhada e o acesso aos cargos de alto escalão são, segundo o autor, três 

diferentes fontes de poder político das carreiras. Dessa forma, vale fazer algumas 

breves considerações sobre cada um desses recursos. 
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Em relação ao tamanho, embora os grupos mais numerosos tenham 

maior potencial de exercer pressão política sobre os governantes, é preciso 

considerar também que os aumentos remuneratórios concedidos a esses grupos 

possuem maior impacto financeiro nas contas do governo. Assim sendo, a 

disponibilidade de recursos fiscais pode se tornar uma restrição à concessão de 

benefícios para carreiras mais numerosas. Além disso, a capacidade de exercer 

pressão política depende não só do tamanho, mas também do grau de coesão, das 

formas de mobilização e da atuação sindical. 

No que diz respeito à natureza da atividade, espera-se que as carreiras 

que exercem funções essenciais e exclusivas do Estado possuam maior poder de 

barganha. O poder das carreiras que realizam atividades essenciais e exclusivas 

está relacionado tanto à dependência que o Estado possui em relação às funções 

por elas desempenhadas quanto à natureza monopolística das carreiras, uma vez 

que elas não possuem correspondência no setor privado. Sendo assim, cabe aqui 

levantar quais seriam essas atividades essenciais e exclusivas. Uma tentativa de 

definição das atividades exclusivas do Estado Brasileiro foi dada por Bresser 

Pereira, no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, cuja elaboração ficou 

sob a responsabilidade do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

(1995). Segundo o autor, as atividades exclusivas do Estado são aquelas que só o 

Estado pode realizar, quais sejam: definir as leis, impor a justiça, manter a ordem, 

defender o país, representá-lo no exterior, policiar, arrecadar impostos, regulamentar 

as atividades econômicas e fiscalizar o cumprimento das leis (PEREIRA, 1997). No 

âmbito do Poder Executivo Estadual, destacam-se, além dos militares, as carreiras 

da Fazenda, da Polícia Civil e da Advocacia Geral do Estado. 

Já o acesso das carreiras ao núcleo decisório do governo é um recurso 

de poder que deve ser analisado à luz do funcionamento do sistema político 

brasileiro. Espera-se que a proximidade de uma determinada carreira com o alto 

escalão do governo aumente sua capacidade de influenciar as decisões políticas 

que atendam às reivindicações do grupo. A proximidade com o poder decisório se 

expressa, de forma geral, no acesso aos cargos de alto escalão do Poder Executivo. 

Mas a capacidade de uma carreira influenciar as decisões do governo pode ocorrer 

também por outras vias, tais como a representação política no âmbito do Poder 

Legislativo, visto que algumas carreiras possuem seus representantes e 

interlocutores na Assembleia Legislativa. Ainda que as leis relativas à estrutura e 
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remuneração das carreiras sejam de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, elas 

precisam ser aprovadas pelos parlamentares. Além disso, vale ressaltar que a 

fragmentação do sistema partidário brasileiro impõe a necessidade de alianças entre 

o partido eleito para o Poder Executivo e outros partidos a fim de construir uma base 

majoritária de apoio no Legislativo. Frequentemente, os cargos de alto escalão da 

burocracia estatal são utilizados como ―moeda-de-troca‖ entre os partidos políticos 

para estabelecer o arranjo que ficou conhecido como governo de coalizão. Diante 

disso, Loureiro (2010) cita a fraqueza da função governativa dos partidos políticos 

eleitos como uma das características do sistema político que ajudam a compreender 

a natureza e o alcance do poder da burocracia. 

Portanto, a análise dos recursos de poder das carreiras é um fator 

importante para compreender a estrutura relativa de remuneração no setor público.  

Conforme ressalta Marconi (2001), 

[...] existem carreiras que possuem um maior poder de pressão 
devido ao caráter absolutamente essencial das atividades 
desenvolvidas, como os fiscais e a polícia, que consegue pressionar 
fortemente por reajustes. E há outro grupo cujo poder de barganha 
advém de sua inserção nas instâncias decisórias da burocracia, que 
corresponde àquele que participa deste processo de busca da 
equiparação dos salários relativos. (MARCONI, 2001) 

Por fim, não se pode ignorar o papel dos governantes na concessão dos 

reajustes salariais. Se por um lado, a proximidade ao poder decisório e a execução 

de atividades essenciais ao Estado constituem recursos de poder das carreiras, por 

outro, os governantes possuem diferentes ideologias e objetivos, que, a depender do 

modelo de gestão adotado e das pautas consideradas prioritárias, irão influenciar 

não só a concessão de reajustes salariais, como também a própria definição de 

quais são as carreiras estratégicas e com maior acesso ao poder central. No caso 

do governo federal, por exemplo, Pacheco (2010) relata que o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso buscou diminuir as disparidades entre o 

setor público e privado, concedendo aumentos substanciais para cerca de 40 

carreiras consideradas estratégicas e aumentado a amplitude de remuneração de 

algumas carreiras. Já no primeiro governo Lula, buscou-se conceder aumentos 

maiores aos servidores que tinham recebido reajustes menores nos anos anteriores, 

reduzindo as disparidades internas entre as maiores e menores remunerações 

(PACHECO, 2010). Portanto, as diferenças de remuneração no setor público 

também são influenciadas pelos objetivos da política de remuneração. 
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1.3.2 A atual estrutura de carreiras do Poder Executivo de Minas Gerais 

Ao longo da história da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, 

houve alguns esforços no sentido de organizar e racionalizar seu quadro de pessoal, 

dos quais se destacam as seguintes normas: a Lei 5.945 de 1972, considerada um 

marco na história administrativa do Estado mineiro, que criou o Quadro Permanente 

de Pessoal; a Lei 10.961 de 1992, que estabeleceu diretrizes para a implantação 

dos Planos de Carreira dentro do novo arcabouço institucional proposto pela 

Constituição de 1988; e, por fim, o Decreto 43.576 de 2003, que deu início à 

reestruturação das carreiras do Estado, como parte das ações do Projeto 

Estruturador conhecido como ―Choque de Gestão‖. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

1995; FORTES, 1996; SILVA et al, 2006) 

A criação do Quadro Permanente por meio da Lei 5.945/1972 tinha o 

propósito de estabelecer um quadro profissional único, com critérios objetivos de 

avaliação e de progressão, imune às interferências políticas externas. Contudo, essa 

ideia acabou perdendo força à medida que novos quadros de pessoal foram criados 

―com o intuito de escapar aos condicionantes impostos pelo Quadro Permanente e 

obter algum tipo de melhoria salarial‖ (FORTES, 1996, p. 83). A respeito da criação 

de novos quadros de pessoal, um relatório de pesquisa da Fundação João Pinheiro 

(1994) reforça o argumento de que tais quadros foram criados com o objetivo de se 

diferenciar do quadro de pessoal permanente por meio da aquisição de benefícios 

salariais adicionais: 

Em que pese a concepção de quadros de carreira na administração 
pública trazer em sua estrutura a preocupação em valorizar o 
servidor através da criação de condições que garantam a sua 
manutenção nos respectivos quadros, o que se constata na verdade, 
é que estes têm sido criados basicamente com o intuito de obter 
algum tipo de melhoria salarial ainda que momentaneamente. 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, P.55) 

Nesse sentido, observa-se que o processo histórico de diferenciação do 

corpo burocrático no Estado de Minas Gerais teve relação direta com a capacidade 

política de determinadas carreiras fazerem chegar suas reivindicações ao núcleo do 

poder decisório. As carreiras mais fortes tiveram suas reivindicações atendidas pelo 

governo, ainda que parcialmente, de acordo com os recursos de poder por elas 

manipulados, o que gerou uma grande proliferação de leis, tabelas e gratificações. 

Nesse sentido, vale ressaltar que o controle sobre a própria folha de pagamento se 
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constituiu uma forma adicional de diferenciação e de status para determinados 

grupos do corpo burocrático (FORTES, 1996). 

Segundo Fortes (1996), a tentativa de reestruturação das carreiras 

implementada no começo da década de 90 não conseguiu, de fato, modificar as 

principais características da organização do aparato burocrático e acabaram por 

esbarrar nos interesses cristalizados dentro do Estado. Até 2003, o Estado de Minas 

Gerais contava com um elevado número de classes de cargos, o que gerava 

problemas relacionados ao desvio de função e à dinâmica de recrutamento, além 

das distorções salariais. 

O Decreto 43.576/2003 deu início à reestruturação das carreiras do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais e foi uma das ações que integraram o 

―Choque de Gestão‖. Tal decreto estabeleceu as diretrizes para a elaboração de 

novos planos de carreira e definiu quatorze Grupos de Atividades, classificando as 

carreiras de acordo com a afinidade temática e de competências. A reestruturação 

buscou simplificar e reduzir o número de carreiras, dando a elas um perfil mais 

amplo e multifuncional, o que levou à fusão de diversas classes de cargos existentes 

anteriormente, resultando na transformação de 893 classes de cargos em 128 novas 

carreiras. Outra medida adotada para simplificar a organização das carreiras foi a 

padronização dos nomes dos cargos efetivos de acordo com o nível mínimo de 

escolaridade exigido. Com exceção de alguns cargos de denominação específica, 

foram utilizados os seguintes nomes: Ajudante, Oficial e Auxiliar, para os cargos de 

nível fundamental; Agente, Técnico e Assistente, para os cargos de nível médio; e 

Analista, Gestor e Especialista, para os cargos de nível superior (SILVA et al, 2006). 

Atualmente, o levantamento das legislações de carreira permitiu identificar 

um total de 146 carreiras civis no Poder Executivo de Minas Gerais, reunidas em 

seus respectivos Grupos de Atividades, conforme mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 1: Quantidade de carreiras civis por Grupo de Atividades do Poder Executivo 

Estadual – Minas Gerais - 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir da análise da legislação vigente. 

 

Logo após a aprovação das leis que instituíram os novos planos de 

carreira, deu-se início à segunda etapa da reestruturação das carreiras no Estado de 

Minas Gerais, que estabeleceu as tabelas de vencimento básico. Nessa etapa, 

buscou-se padronizar os critérios de promoção e de progressão, além de ampliar as 

diferenças entre as remunerações iniciais e finais das carreiras (SILVA et al, 2006). 

Para compreender esta etapa de elaboração das tabelas de vencimento 

básico, é importante esclarecer a diferença entre os conceitos de promoção e 

progressão, que será ilustrada com dois exemplos de tabelas de vencimento básico 

de carreiras do Grupo I de Atividades, conforme mostra a tabela 1. Enquanto 

―promoção‖ é a mudança de nível na carreira, ―progressão‖ é mudança de grau. A 

elaboração das novas tabelas de vencimento básico teve como diretriz geral a 

 Grupo de atividades N.º carreiras Legislação de criação das carreiras 

I - Gestão, Planejamento, Tesouraria, 
Auditoria e Atividades Político-Institucionais 

17 
Leis 15.304/2004, 15.470/2005, 18.974/2010, 
20.364/2012 e 22.284/2016  

II - Agricultura e Pecuária 8 Lei 15.303/2004 

III - Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 

4 Lei 15.461/2005 

IV – Saúde 21 
Leis 15.462/2005, 17.618/2008, 20.364/2012 e 
20.748/2013 

V - Seguridade Social 7 Leis 15.465/2005 e 18.040/2009 

VI - Educação Básica 8 Lei 15.293/2004 

VII - Educação Superior 7 Leis 15.463/2005 e 21.333/2014 

VIII - Ciência e Tecnologia 4 Lei 15.466/2005 

IX – Cultura 16 Leis 15.467/2005 e 20.710/2013 

X - Desenvolvimento Econômico e Social 22 Leis 15.468/2005, 15.961/2005 e 20.822/2013 

XI - Defesa Social 21 
Leis 14.465/2003, 15.301/2004 e 15.302/2004; 
Leis Complementares 84//2005 e 113/2010 

XII - Transporte e Obras Públicas 5 Leis 15.469/2005 e 15.788/2005 

XIII - Tributação, Fiscalização e 
Arrecadação 

4 Lei 15.464/2005 

XIV - Atividades Jurídicas 2 Lei Complementar 81/2004 

TOTAL 146 - 
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definição da regra de reajuste salarial de 3% para cada grau de progressão e de 

22% para cada nível de promoção. (SILVA et al, 2006) Ressalta-se que, em muitos 

casos, as promoções estão vinculadas à comprovação de melhorias na 

escolaridade, enquanto o critério básico de progressão é o tempo de serviço, 

associado à avaliação de desempenho. 

Tabela 1: Tabelas de Vencimentos básicos das carreiras de Auxiliar de Serviços 

Governamentais e Gestor Governamental – Minas Gerais 

Auxiliar de serviços governamentais 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

NÍVEL 

GRAU 

A B C D E F G H I J 

Fundamental I 508,50 510,53 512,58 514,63 516,68 527,01 542,82 559,10 575,87 593,15 

Fundamental II 533,93 543,16 559,45 576,23 593,52 611,33 629,67 648,56 668,01 688,05 

Intermediário III 611,71 630,06 648,96 668,43 688,48 709,14 730,41 752,32 774,89 798,14 

Intermediário IV 709,58 730,87 752,80 775,38 798,64 822,60 847,28 872,70 898,88 925,84 

Superior V 823,12 847,81 873,24 899,44 926,42 954,22 982,84 1012,33 1042,70 1073,98 

Gestor governamental 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

NÍVEL 

GRAU 

A B C D E F G H I J 

Superior I 2073,72 2146,23 2210,62 2276,94 2345,25 2415,60 2488,07 2562,71 2639,59 2718,78 

Superior II 2542,14 2618,40 5696,95 2777,86 2861,20 2947,04 3035,45 3216,51 3220,30 3316,91 

Pós-graduação  III 3101,41 3194,45 3290,28 3388,99 3490,66 3595,38 3703,24 3814,34 3928,77 4046,64 

Pós-graduação IV 3783,72 3897,23 4014,15 4134,57 4258,61 4386,37 4517,96 4653,50 4793,10 4936,89 

Pós-graduação V 4616,14 4754,62 4897,26 5044,18 5195,50 5351,37 5511,91 5677,27 5847,58 6023,01 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações disponíveis no Anexo X da Lei Estadual 
20.748/2013 

 

Segundo Silva et al (2006), embora o trabalho de elaboração das tabelas 

de vencimento tenha sido coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, os 

representantes de cada grupo de atividades gozavam de autonomia para definir as 

tabelas de seus quadros de servidores e foi permitido, para cada grupo, uma 

margem de aumento de até 10%, aproximadamente, no montante total de gastos 

com a folha de pessoal. 

Essa medida contribuiu para o aumento dos gastos de pessoal e da 

remuneração média dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. 

Contudo, é importante ressaltar que as remunerações do Poder Executivo Estadual 
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são comparativamente menores do que as remunerações do governo federal e dos 

poderes Legislativo e Judiciário. Estas questões serão discutidas no próximo 

capítulo, que apresentará um breve panorama do emprego público no Brasil, 

destacando os aspectos relacionados às disparidades de remuneração entre os 

Poderes e as esferas da Federação, com o propósito de situar o Poder Executivo de 

Minas Gerais dentro do aparato estatal brasileiro. 

No entanto, antes de avançar para o próximo capítulo, é importante 

resgatar alguns pontos principais discutidos ao longo deste capítulo, no intuito de 

conectá-los e de sistematizar a contribuição de cada um deles para o objetivo central 

desta pesquisa. Na primeira seção, viu-se que as contribuições da sociologia são 

importantes para a compreensão do fenômeno da desigualdade, apesar de não 

estarem sendo devidamente consideradas nas análises econômicas tradicionais, 

que focam mais nos atributos individuais e menos nas relações sociais. Na seção 

seguinte, ao resgatar a literatura sobre a determinação dos salários, procurou-se 

levantar teorias distintas e complementares entre si, sendo que algumas delas se 

assentam nos pressupostos da economia neoclássica, tal como a teoria do capital 

humano, e outras se situam no campo da sociologia, tais como a teoria da 

discriminação e a sociologia das profissões. Contudo, a literatura básica sobre 

determinação dos salários na economia não se aprofunda na discussão a respeito 

das características específicas do setor público. Por isso, a terceira seção deste 

capítulo buscou fazer considerações sobre as particularidades do setor público, 

sugerindo que as diferenças de remuneração no setor público refletem, em alguma 

medida, as diferenças de poder e de status entre os segmentos do corpo 

burocrático. Nesse sentido, para compreender as diferenças de remuneração no 

setor público, é importante considerar não somente as diferenças individuais de 

qualificação e de experiência profissional, mas também o processo de estratificação 

da burocracia pública, que sofre a influência do prestígio, da discriminação social e 

dos recursos de poder mobilizados pelas múltiplas categorias que compõem o 

aparelho estatal. Portanto, o enfoque nas carreiras, e não nos indíviduos, é uma 

diferença metodológica fundamental em relação à abordagem tradicional dos 

estudos econômicos sobre a determinação dos salários. Por essa razão, buscou-se 

concluir este capítulo com a caracterização da unidade básica de análise, mostrando 

como as carreiras do Poder Executivo de Minas Gerais foram estruturadas e 

organizadas. 
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2 AS DISPARIDADES DE REMUNERAÇÃO NO FUNCIONALISMO PÚBLICO DO 
BRASIL E DE MINAS GERAIS 

Este capítulo apresentará alguns aspectos relevantes para caracterizar e 

situar o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais dentro do aparato institucional 

da Administração Pública brasileira. Para isso, ele foi dividido em duas seções. 

Antes de analisar especificamente as diferenças de remuneração existentes no 

governo de Minas Gerais, é importante apresentar um panorama geral do emprego 

público no Brasil, destacando as disparidades de remuneração observadas entre os 

três poderes e as três esferas federativas que constituem o Estado brasileiro. Essa 

abordagem será realizada na primeira seção. Já a segunda seção irá apresentar e 

discutir a série histórica do Índice de Gini das remunerações do Poder Executivo do 

Estado de Minas Gerais, calculada para o período de 2012 a 2018. 

2.1 Panorama do emprego público no Brasil 

Esta seção irá apresentar alguns aspectos e tendências gerais do 

emprego público no Brasil, tais como a evolução recente do número de servidores, 

sua distribuição por Poder, por esfera federativa e por tipo de vínculo, assim como 

as diferenças de remuneração entre os poderes e os níveis de governo.12 Com isso, 

buscou-se traçar um breve panorama do emprego público no país e situar os 

aspectos do Poder Executivo Estadual dentro do arcabouço institucional da 

Administração Pública brasileira. 

O número de servidores é um dos parâmetros tradicionalmente utilizados 

para dimensionar o tamanho da administração pública. Segundo Marconi (2010), os 

fatores fundamentais que determinam o número de servidores públicos são: o papel 

desempenhado pelo Estado, os serviços prestados e o modelo de gestão adotado. 

Portanto, uma avaliação mais detalhada a respeito da evolução do tamanho do 

quadro de servidores deve considerar não somente os aspectos quantitativos, mas 

também a análise das funções que o setor público desempenha. No entanto, não faz 

parte do escopo desta pesquisa avaliar a adequação do número de servidores às 

funções desempenhadas pelo Estado. Busca-se aqui somente reafirmar que, sendo 

o Estado responsável por boa parte dos empregos existentes na economia, a forma 

                                            
12

 Os dados apresentados nesta seção foram retirados do ―Atlas do Estado Brasileiro‖, uma 
plataforma de dados integrados sobre o funcionalismo público desenvolvida pelo Ipea e disponível 
em: <http://atlasestado.ipea.gov.br>. 
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como seus funcionários são remunerados possui um impacto significativo na 

distribuição de rendimentos da sociedade como um todo. 

Segundo cálculos do Ipea (2018), o número de vínculos no setor público 

brasileiro, englobando os três níveis federativos e os três Poderes de Estado e 

excluindo os empregados de empresas públicas e de capital misto, aumentou de 

6,26 milhões para 11,49 milhões no período de 1995 a 2016, o que corresponde a 

uma taxa média de crescimento anual de 2,93%. Contudo, em relação ao total de 

vínculos formais do conjunto da economia, a participação do setor público caiu de 

17,63% para 17,12% no mesmo período, como pode ser observado no gráfico 1. 

Portanto, o aumento do número de servidores públicos ocorreu de forma paralela ao 

aumento dos vínculos formais no setor privado, o que fez com que o Estado 

mantivesse uma participação relativamente constante, oscilando entre 15% e 19% 

do total de empregos formais existentes na economia.  

Gráfico 1: Percentual de vínculos no setor público em relação ao total de vínculos 

formais – Brasil - 1995 a 2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de cálculos realizados pelo Ipea, com base nos 
microdados extraídos da Rais(MTE).  

Nota: Exclui empresas públicas e de capital misto. 

 

Contudo, o aumento do número de servidores públicos ocorreu de forma 

desigual entre os três níveis federativos. No período de 1995 a 2016, a esfera 

municipal foi a que mais cresceu, aumentando consideravelmente sua participação 
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no total de vínculos públicos, enquanto os níveis federal e estadual tiveram sua 

participação reduzida, como mostra o gráfico 2. Esse crescimento da esfera 

municipal decorre, em grande medida, da descentralização de competências 

ocorrida após a Constituição de 1988, tais como a municipalização do serviço 

público de atenção básica de saúde e da educação de ensino fundamental. Além 

disso, Marconi (2010) levanta outros dois fatores que podem ter contribuído para o 

aumento da proporção de servidores municipais: a criação de novos municípios, 

principalmente durante a década de 90, e o aumento das receitas municipais 

próprias ou oriundas de transferências intergovernamentais. 

Gráfico 2: Proporção de vínculos no setor público por nível federativo – Brasil – 1995 

a 2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de cálculos realizados pelo Ipea, com base nos 
microdados extraídos da Rais(MTE).  

Nota: Exclui empresas públicas e de capital misto. 

 

Além das diferenças observadas entre a participação das esferas 

federativas, houve também mudanças na composição do quadro de servidores por 

tipos de vínculos. Enquanto o percentual de servidores estatutários aumentou de 

76,40% para 87,60% entre 1995 e 2016, o percentual de empregados celetistas caiu 

de 22,82% para 5,49%, conforme mostra o gráfico 3. Já os empregos temporários 

aumentaram sua participação de menos de 0,78% do total de vínculos para quase 

6,91%. O aumento do número de estatutários e a redução da participação dos 

celetistas é uma consequência esperada da implantação do regime jurídico único 
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(RJU), que impediu a coexistência dos dois regimes trabalhistas na administração 

pública. Sobre isso, Marconi (2010) argumenta que o RJU criou uma rigidez no 

regime de trabalho no setor público, cujas necessidades de flexibilização ajudam a 

explicar também o aumento do número dos empregos temporários. Nesse grupo de 

empregados, se enquadram tanto os ocupantes de cargos comissionados quanto 

funcionários que possuem vínculos mais precários e temporários. Um dos fatores 

que podem ter influenciado o aumento de empregos temporários se deve ao fato de 

que diversas demandas da sociedade por serviços públicos são sazonais ou 

possuem um horizonte temporal finito, o que, diante da rigidez do regime estatutário, 

podem levar os governos a adotarem soluções contratuais temporárias para suprir 

as necessidades ocasionais de mão-de-obra. No entanto, é comum a existência de 

vínculos temporários também em atividades típicas e permanentes do Estado, tal 

como ocorre com a contratação de professores designados na área de educação 

básica. Essa prática configura uma forma de precarização do trabalho e de 

desigualdade interna no setor público, que se manifesta não somente na 

remuneração dos servidores, mas também nas proteções trabalhistas, na 

estabilidade do emprego e nas perspectivas de longo prazo dos trabalhadores. 

Gráfico 3: Proporção de empregos públicos por tipo de vínculo – Brasil – 1995  a 

2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de cálculos realizados pelo Ipea, com base nos 
microdados extraídos da Rais(MTE).  

Nota: Exclui empresas públicas e de capital misto. 
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No tocante à remuneração, Marconi (2010) observa que os salários pagos 

pelo setor público são, em média, mais altos que os salários no setor privado, 

mesmo considerando as diferenças de qualificação entre os dois grupos. De fato, os 

empregados do setor público possuem, em média, maior nível de escolaridade e 

mais experiência de trabalho do que os empregados do setor privado. O autor 

mostra que, em 2007, os empregados do setor público possuíam uma média de 11,2 

anos de estudo e 10,3 anos de experiência no trabalho atual, enquanto os 

empregados do setor privado possuíam uma média de 9 anos de estudo e 4,3 anos 

de experiência no trabalho atual. Mas as diferenças de remuneração entre os dois 

setores não se explicam somente pelo fato dos servidores públicos serem, em 

média, mais qualificados. No intuito de avaliar esse argumento, Marconi (2010) 

realizou testes econométricos a partir dos dados da Pnad, buscando isolar o efeito 

da escolaridade, da experiência, da idade, do gênero, da raça e do estado em que a 

pessoa trabalha. Mesmo após controlar todas essas características pessoais, o 

autor concluiu que as remunerações no setor público são, em média, superiores às 

do setor privado, o que reforça o argumento de que a determinação dos salários no 

setor público possui especificidades e sofre a influência de outros fatores, tais como 

os recursos de poder das carreiras, que serão analisados nos capítulos seguintes 

deste trabalho. 

Um primeiro olhar sobre as diferenças salariais internas no serviço público 

brasileiro permite constatar que há uma grande disparidade entre a remuneração 

média dos três poderes e das três esferas de governo, em que as remunerações 

mais elevadas do Poder Judiciário e do governo federal se destacam.  O gráfico 4 

apresenta as remunerações médias de cada Poder e de cada nível federativo no 

ano de 2016. Percebe-se que o Poder Executivo Estadual possui remuneração 

média superior às remunerações da esfera municipal, mas possui remuneração 

inferior às do governo federal e aos demais Poderes da esfera estadual. 
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Gráfico 4: Remunerações médias mensais por poderes e nível administrativo – Brasil 

– 2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de cálculos realizados pelo Ipea, com base nos 

microdados extraídos da Rais(MTE).  

Nota: Exclui empresas públicas e de capital misto. 

  

É possível comparar as remunerações entre os poderes e as esferas 

administrativas também por meio da observação da distribuição de frequência para 

cada faixa salarial. Nesse sentido, a figura abaixo apresenta alguns histogramas 

elaborados pelo Ipea (2018), que ilustram a distribuição das remunerações, 

considerando os valores referentes ao ano de 2016. Dentro de cada histograma, há 

um ponto branco, que define o valor da mediana da remuneração, e um traço preto, 

que delimita os limites superior e inferior de 50% das remunerações observadas, ou 

seja, metade das remunerações estão contidas dentro do intervalo definido pelo 

traço preto. 
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Figura 1: Distribuição das remunerações mensais, por poderes e níveis federativos – 

Brasil – 2016  

 

 

Fonte: Rais (MTE). Elaboração e cálculos: Atlas do Estado Brasileiro, IPEA 

 

Percebe-se, novamente, a existência de diferenças substanciais entre os 

poderes e as esferas da federação. Os histogramas revelam que o Poder Judiciário 

possui remuneração mediana significativamente mais elevada do que os demais 

poderes, assim como o governo federal possui remunerações maiores do que os 

demais níveis federativos. A mediana da remuneração do Poder Judiciário Federal 

está situada em torno de R$ 14 mil mensais, sendo que metade dessas 

remunerações se concentram na faixa situada entre R$ 10 mil e R$ 18 mil, enquanto 

a mediana da remuneração do Poder Executivo Municipal é cerca de R$ 2 mil, com 

mais da metade das observações concentradas entre R$ 1 mil e R$ 4 mil. 

Embora não se faça aqui uma análise mais detalhada a respeito das 

diferenças salariais entre os Poderes e os níveis administrativos, é importante 

salientar que esta comparação deve considerar também as diferenças de funções 

desempenhadas, de composição e de qualificação do quadro de servidores, além da 

análise do orçamento de cada instância de governo. 

Especificamente em relação aos governos estaduais, Santos et al (2016) 

mostram que as despesas com pessoal ativo cresceram consideravelmente no 

período de 2004 a 2014. Segundo os autores, esse comportamento é explicado mais 

por elevações nos salários dos servidores do que pela contratação de novos 

servidores públicos.  

O caso de Minas Gerais não é diferente desse padrão. Os dados do Atlas 

do Estado Brasileiro mostram que o número de servidores ativos permaneceu 

relativamente constante no período de 2009 a 2016, oscilando em torno de 400 mil 
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funcionários. Contudo, o gasto total do governo com pessoal ativo aumentou 

consideravelmente no mesmo período. Segundo dados divulgados no Portal da 

Transparência, o montante gasto passou de R$ 11,45 bilhões no ano de 2009 para 

R$ 25,76 bilhões em 2016, o que representa um aumento nominal de 125,04%. Ao 

deflacionar esses valores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esse 

aumento representa, em termos reais, uma variação real de aproximadamente 42%. 

Dentre os três Poderes, o gasto do Poder Executivo foi o que mais cresceu tanto em 

termos absolutos quanto proporcionais.13 A efeito de comparação, o salário mínimo 

apresentou uma variação nominal de 87,25% no mesmo período, o que corresponde 

a um ganho real de 20% aproximadamente. Como pode ser observado no gráfico 5, 

o aumento do gasto médio per capita dos servidores ativos de Minas Gerais foi 

significativamente superior ao aumento do salário mínimo.  

Gráfico 5: Variação relativa do gasto real com pessoal ativo – Minas Gerais – 2009 a 

2016  

 

Fontes: Elaboração própria a partir de dados do Portal da Transparência do governo de 
Minas Gerais e de cálculos realizados pelo Ipea, com base nos microdados extraídos 
da Rais(MTE).   

Nota: Os valores de gasto com pessoal ativo e do salário mínimo foram deflacionados pelo 
IPCA – ano base: 2009=100. 

 

                                            
13

 O Relatório de Gestão Fiscal publicado pelo Tesouro Nacional em junho de 2019 mostra que, das 

27 unidades da federação brasileira, Minas Gerais foi o estado que registrou o maior percentual de 
gastos com pessoal no primeiro quadrimestre de 2019. Somente o Poder Executivo gastou 65% da 
Receita Corrente Líquida com despesas de pessoal, valor muito acima do limite máximo de 49% 
autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Contudo, a observação do gráfico 5 não é suficiente para afirmar se o 

aumento do gasto com pessoal ativo nos últimos anos contribuiu para aumentar ou 

para reduzir a desigualdade interna de rendimentos do funcionalismo público no 

governo estadual. Na próxima seção, esse comportamento será averiguado a partir 

da análise do Índice de Gini calculado para as remunerações do Poder Executivo do 

Estado de Minas Gerais. 

2.2 Evolução da desigualdade de rendimentos no Poder Executivo do Estado 

de Minas Gerais 

 Nesta seção, será apresentada a evolução recente do Índice de Gini das 

remunerações do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, assim como a 

evolução do tamanho e da remuneração média das três maiores carreiras do 

Estado, a saber: Professor de Educação Básica, Auxiliar de Serviços de Educação 

Básica e os militares. Juntas, elas são responsáveis por mais de 65% dos servidores 

e, por essa razão, possuem grande impacto no cálculo do indicador. Antes de relatar 

os resultados obtidos, é necessário esclarecer os aspectos metodológicos utilizados 

para calcular o Índice de Gini, o que será feito na primeira subseção deste tópico. 

Em seguida, os resultados serão apresentados e discutidos na segunda subseção. 

2.2.1 Considerações metodológicas 

 Para realizar o cálculo do Índice de Gini, foram utilizados os dados 

disponíveis no Portal da Transparência do governo do Estado de Minas Gerais, que 

divulga mensalmente as informações de remuneração dos servidores desde junho 

de 2012. Dessa forma, foi possível construir uma série histórica do Índice de Gini de 

2012 a 2018. 

 Para isso, foi necessário definir quais componentes da remuneração 

entrariam no cálculo, uma vez que a remuneração dos servidores é composta por 

diversas parcelas de natureza distinta. A tabela abaixo apresenta os diferentes 

componentes da remuneração, de acordo com a classificação utilizada nas planilhas 

do Portal da Transparência: 
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Quadro 2: Componentes da remuneração dos servidores públicos do governo do 

Estado de Minas Gerais 

Parcelas remuneratórias Definição 

Remuneração Básica Bruta 
É composta pela soma das parcelas remuneratórias 
correspondentes ao cargo efetivo, a função ou o cargo 
comissionado. 

Abate teto 
Valor deduzido da remuneração básica bruta, quando 
esta ultrapassar o teto constitucional, nos termos da 
legislação pertinente. 

Férias Adicional correspondente a um terço da  
remuneração, pago ao servidor por ocasião das férias. 

Gratificação de Natal Gratificação assegurada ao servidor a título de décimo 
terceiro salário. 

Prêmio de Produtividade 
Percentual de remuneração paga a título de premiação 
aos servidores que atingiram as metas pactuadas no 
Acordo de Resultados. 

Férias prêmio Conversão em espécie, quando da aposentadoria, do 
saldo de férias prêmio  concedida e não gozadas. 

Jetons Gratificação paga, em folha, referente a participação em 
reuniões dos órgãos de deliberação coletiva. 

Outros eventuais Gratificações, restituições, horas-extras e outros, pagos 
de forma variável e/ou eventual. 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos conceitos dados pelo Dicionário de Dados do Portal 
da Transparência, disponível em http://www.transparencia.mg.gov.br/dados-abertos. 

 

Para o cálculo do Índice de Gini, foram considerados os seguintes 

componentes: ―remuneração bruta básica‖, ―abate teto‖ e ―jetons‖. Já as 

remunerações correspondentes a ―férias‖, ―férias prêmio‖, ―prêmio de produtividade‖, 

―gratificação de natal‖ e ―outros eventuais‖ não entraram nesse cálculo, uma vez que 

elas apresentam oscilações temporais que poderiam gerar distorções na 

comparação da série histórica. Além disso, ainda que as gratificações tenham sido 

utilizadas como estratégia de aumento de remuneração para muitas carreiras, os 

dados do Portal da Transparência não permitem diferenciar essas gratificações de 

outras remunerações eventuais. No intuito de padronizar a unidade de análise por 

hora trabalhada, os valores obtidos foram ponderados pela carga horária, a fim de 

obter o salário-hora de cada indivíduo da amostra. 

Para comparar anos distintos, foi utilizado o mês de setembro como 

referência. Tal escolha se justifica pelo fato de que se trata de um mês típico do 

calendário escolar, que não é significativamente afetado pela sazonalidade 

observada no número de servidores designados. Tal sazonalidade ocorre, 

principalmente, em razão da demissão dos professores designados nos períodos de 

http://www.transparencia.mg.gov.br/dados-abertos
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férias escolares, sendo que os meses de julho e janeiro são aqueles que possuem 

menores quantidades de funcionários públicos contratados temporariamente.  

Antes de apresentar os resultados obtidos, é preciso fazer algumas 

considerações a respeito do tratamento da base de dados. Em primeiro lugar, vale 

observar que o número bruto de observações da base de dados não corresponde 

exatamente ao número de servidores, uma vez que, devido à possibilidade de 

acumulação de cargos, um mesmo indivíduo pode estar referenciado em duas ou 

mais linhas da planilha. Nesse sentido, todas as observações que possuíam 

conjuntamente o mesmo nome e o mesmo número de MASP foram agrupadas e 

suas respectivas remunerações foram consideradas de forma agregada. 

Outra questão diz respeito aos casos de servidores que ingressaram ou 

que saíram da administração pública no mês imediatamente anterior ao mês de 

referência. Nesses casos, a remuneração divulgada no Portal da Transparência é 

proporcional aos dias trabalhados. Como a base de dados não disponibiliza a 

informação exata da quantidade de dias efetivamente trabalhados, ao ponderar a 

remuneração pela carga horária, o valor do salário-hora calculado para esses 

indivíduos sofre uma distorção para baixo. A fim de minimizar essa distorção, foi 

aplicado um filtro que excluiu da amostra todas as observações cujo salário-hora 

seja inferior ao salário mínimo, uma vez que a legislação garante esse piso mínimo. 

Por fim, vale pontuar que um pequeno número de observações da 

amostra não possuía a informação do valor da carga horária ou possuíam essa 

informação zerada. Embora esses casos não tenham ultrapassado 0,25% do total de 

observações da amostra em nenhum dos anos analisados, optou-se por não excluir 

esses dados e adotou-se o valor mediano da carga horária correspondente ao cargo 

efetivo desses servidores. 

A tabela abaixo mostra o número de observações das bases de dados 

originais e após cada um dos tratamentos realizados: 
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Tabela 2: Número de observações após o tratamento da base de dados 

Ano 
N.º bruto de 
observações 

Após 1° tratamento: 
agregação por nome e 

n.º de MASP 

Após 2° tratamento: 
exclusão de valores 

menores que 1 sal. mínimo 

2012 367277 329202 328642 

2013 380486 339472 338872 

2014 365551 327301 326763 

2015 366567 326595 326177 

2016 377448 338949 338256 

2017 369489 333943 333433 

2018 357209 323221 322696 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Portal da Transparência do governo de 
Minas Gerais.  

 

2.2.2 Análise da evolução do Índice de Gini das remunerações do Poder Executivo 

de Minas Gerais no período de 2012 a 2018  

Feitas as considerações metodológicas, passa-se à análise dos 

resultados obtidos. O Índice de Gini foi calculado para dois grupos distintos: no 

primeiro cálculo foram considerados todos os servidores do Estado e, 

posteriormente, foram considerados somente os servidores civis, isto é, excluindo os 

militares. Conforme mostra o gráfico 6, nota-se que o Índice de Gini total aumentou 

no período de 2012 a 2015, mas reduziu nos dois anos subsequentes e apresentou 

nova elevação no último ano. 
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Gráfico 6: Evolução do Índice de Gini das remunerações do Poder Executivo 

Estadual – Minas Gerais – 2012 a 2018 

  

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Portal da Transparência do governo do 
Estado de Minas Gerais 

 

A comparação entre as duas linhas permite constatar que o índice de Gini 

somente dos civis era mais elevado do que o índice englobando civis e militares, 

mas esse padrão se inverteu a partir de 2014. Ou seja, nos dois primeiros anos da 

análise, a inclusão dos militares no cálculo teve como efeito tornar a distribuição de 

rendimentos mais equitativa, mas, a partir de 2014, a remuneração dos militares 

passou a ter o efeito contrário. 

Para compreender os principais determinantes das tendências 

observadas no gráfico 6, vale lembrar que, devido aos princípios legais da isonomia 

e da impessoalidade, os reajustes salariais e os critérios de progressão e promoção 

salarial se aplicam automaticamente para todos os servidores de uma determinada 

carreira. Nesse sentido, é importante ter um olhar específico para o comportamento 

das maiores carreiras do governo estadual, uma vez que elas possuem maior 

impacto no resultado final do indicador. Embora o Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais possua mais de 140 carreiras, somente três delas são responsáveis 

por mais de 65% dos servidores, quais sejam: a carreira de Professor de Educação 

Básica, os militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e a carreira de 
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Auxiliar de Serviços de Educação Básica, que representam, respectivamente, cerca 

de 40%, 15% e 12% dos servidores do governo estadual. Portanto, as variações 

tanto na quantidade de servidores quanto na remuneração dessas três carreiras são 

variáveis fundamentais para compreender as oscilações no índice de Gini do 

Estado. 

Em relação à quantidade de servidores, observa-se que o período 

analisado não foi marcado por mudanças substanciais nessas carreiras, com 

exceção da redução do percentual de servidores da carreira de Auxiliar de Serviços 

de Educação Básica no período de 2013 a 2015 e sua posterior elevação nos anos 

subsequentes, retomando o percentual de 12% do total. 

Gráfico 7: Percentual de servidores nas maiores carreiras do governo em relação ao 

total de servidores do Poder Executivo – Minas Gerais – 2012 a 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Portal da Transparência do governo de 
Minas Gerais. 

 

Já em relação à remuneração, houve mudanças substanciais a partir de 

2011, que ajudam a explicar, em grande medida, as oscilações recentes do Índice 

de Gini. No que diz respeito aos militares, a lei estadual 19.176/2011 estabeleceu 

reajustes salariais progressivos, escalonados anualmente até o ano de 2015, o que 

representou um aumento total de 100,73% na remuneração básica dessa categoria. 

O gráfico abaixo demonstra a evolução da remuneração média dos militares no 

período analisado, comparando-a com a remuneração média total e com a das 
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outras duas carreiras em foco. Percebe-se que os aumentos concedidos aos 

militares até 2015 aumentaram substancialmente a distância entre a remuneração 

média dessa carreira e a remuneração média dos demais servidores. 

Gráfico 8: Remuneração média por hora trabalhada das maiores carreiras do Poder 

Executivo Estadual – Minas Gerais – 2012 a 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Portal da Transparência do governo do 
Estado de Minas Gerais 

 

Em relação aos professores de educação básica, nota-se que sua 

remuneração média é inferior à remuneração média do total dos servidores e que 

essa diferença aumentou de 2013 a 2015. Contudo, tal defasagem foi recuperada 

após as aprovações das leis 21.710/2015 e 22.062/2016, que alteraram a 

remuneração das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, incluindo 

tanto a de Professor de Educação Básica quanto a de Auxiliar de Serviços de 

Educação Básica. 

Portanto, observa-se que o período de aumento do Índice de Gini, isto é, 

de 2012 a 2015, coincide com os anos de reajuste salarial dos militares. Ademais, o 

período de 2013 a 2015 merece um destaque especial nesta análise, pois ele foi 

marcado por um aumento na desigualdade total e uma redução da desigualdade de 

renda somente dos civis, o que revela que os ganhos salariais obtidos pelos 

militares foram um fator fundamental para explicar a elevação do Índice de Gini 

neste período. Em contraposição, a queda do Índice de Gini observada nos anos de 
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2016 e 2017 coincide com os aumentos remuneratórios obtidos pelas carreiras da 

Educação Básica. Esses aumentos diminuíram a distância de remuneração entre 

essas carreiras e a remuneração média total, o que contribuiu para uma melhoria no 

indicador de desigualdade da distribuição de rendimentos. 

No último ano analisado, houve um aumento no Índice de Gini, que pode 

ser explicado, parcialmente, pela redução na remuneração média da carreira de 

Auxiliar de Serviços de Educação Básica. Contudo, para compreender o aumento 

observado no último ano, é importante analisar também as oscilações das outras 

carreiras do Estado. Embora a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica 

seja representativa do piso de remunerações do Estado, nenhuma das outras duas 

analisadas nesta seção representam o topo das remunerações do Poder Executivo 

de Minas Gerais. Dessa forma, as considerações realizadas até agora não 

consideraram as variações no topo da estrutura remuneratória, cuja análise foi 

realizada a partir da criação de um grupo composto pelas 20 carreiras que possuíam 

as maiores remunerações-hora médias no ano de 2018. Juntas, elas representam 

cerca de 3% do total de servidores.14 A remuneração média deste grupo de carreiras 

aumentou, em média, cerca de 10% ao ano, no período de 2012 a 2015, e cerca de 

2% ao ano, no período de 2015 a 2018. Logo, pode-se dizer que, assim como 

aconteceu com os militares, as remunerações das carreiras do topo sofreram uma 

desaceleração no ritmo de crescimento a partir de 2015. Já no último ano da análise, 

esse grupo de carreiras apresentou um crescimento de aproximadamente 2,7%. 

Embora esse percentual não seja alto em relação aos aumentos do período anterior 

a 2015, ele se destaca pelo fato de que a remuneração média do total de servidores 

não aumentou de 2017 para 2018. Portanto, dois fatores explicam porque o Índice 

de Gini aumentou no último ano do período analisado: a redução da remuneração 

média da carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica e o aumento da 

remuneração média das carreiras do topo. 

Contudo, uma análise mais detalhada a respeito das disparidades de 

remuneração entre as carreiras deve considerar as diferenças de escolaridade, de 

                                            
14

 As carreiras pertencentes a esse grupo são: Advogado Autárquico, Analista Fazendário de 
Administração e Finanças, Auditor Fiscal da Receita Estadual, Auditor Interno, Delegado de Polícia, 
Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária, Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, Gestor de Transportes e Obras Públicas, Gestor Fazendário, Médico, Médico da 
Área de Defesa Social, Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, Médico da Área de 
Hematologia e Hemoterapia, Médico da Área de Seguridade Social, Médico Legista, Médico Perito, 
Médico Universitário, Perito Criminal, Pesquisador em Ciência e Tecnologia e Procurador do Estado.  
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tempo médio de serviço e de outros determinantes dos vencimentos no setor 

público, tema que será abordado no próximo capítulo. Antes de avançar, vale 

lembrar que a análise da evolução da distribuição de rendimentos no governo de 

Minas Gerais realizada neste capítulo é particularmente importante devido ao 

aumento considerável do volume de gastos de pessoal observado nos últimos anos. 

No período anterior a 2015, diversos aumentos foram concedidos a categorias 

relativamente privilegiadas, como é o caso dos militares e de diversas carreiras que 

se situam no topo da estrutura remuneratória do Estado, contribuindo não só para o 

aumento da desigualdade de rendimentos, como também para pressionar uma 

situação de dificuldade fiscal, que foi agravada pela recessão econômica vivenciada 

a partir de 2014, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais. 
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3 ANÁLISE DOS DETERMINANTES DA DESIGUALDADE DE REMUNERAÇÃO 

ENTRE AS CARREIRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Neste capítulo, será feita uma análise da estrutura relativa de 

remuneração das carreiras e sua relação com alguns de seus principais 

determinantes, tais como a escolaridade, o tempo médio de serviço, os recursos de 

poder das carreiras, o prestígio das profissões e a discriminação social. Trata-se de 

uma análise de dados de corte transversal, ou seja, as informações se referem a um 

determinado ponto no tempo - setembro de 2018 -, com o objetivo de retratar a 

realidade daquele momento, sem captar as alterações ao longo do tempo. Para isso, 

o capítulo está dividido em duas seções: a primeira explica os procedimentos 

metodológicos utilizados para operacionalizar as dimensões levantadas na revisão 

teórica e a segunda realiza a análise descritiva dos dados, interpretando os 

resultados obtidos. 

3.1 Considerações metodológicas 

 Nesta seção, serão feitas as considerações metodológicas a respeito da 

seleção da amostra e das variáveis a serem analisadas nos próximos tópicos desta 

pesquisa. A primeira observação a ser feita em relação à amostra selecionada tem 

relação com as diferenças de tamanho entre as carreiras. Quanto menor o tamanho 

da carreira, maior a probabilidade de uma observação isolada influenciar o cálculo 

de medidas agregadas, tais como a remuneração média ou o percentual de 

mulheres que a compõe. Por exemplo, espera-se que a remuneração de um 

professor de educação básica, isoladamente, possua um impacto muito pequeno na 

remuneração média da carreira, mas o mesmo não se pode afirmar das carreiras 

menores, cujas medidas sintéticas são muito mais sensíveis às observações 

individuais. Por essa razão, optou-se por considerar, na análise descritiva, apenas 

as carreiras que possuem, pelo menos, 10 servidores. 

 O gráfico abaixo mostra a distribuição das carreiras civis de acordo com o 

número de servidores que as compõem. Do total de 146 carreiras, cerca de 40% 

possuem entre 100 e 1.000 servidores e 31,5% possuem entre 10 e 100 servidores. 

Nota-se ainda que apenas 4 carreiras possuem tamanho maior que 10.000, a saber: 

Agente de Segurança Penitenciário, Assistente Técnico de Educação Básica, 
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Auxiliar de Serviços de Educação Básica e Professor de Educação Básica, sendo 

que essa última é a única com mais de 100 mil servidores. 

Gráfico 9: Distribuição das carreiras civis do Poder Executivo Estadual por faixas de 

tamanho – Minas Gerais – 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do Portal da Transparência do 
governo de Minas Gerais 

 

 Ainda no tocante à seleção da amostra, cabe ressaltar que o Sistema 

Integrado de Administração de Pessoal (SISAP) do governo de Minas Gerais não 

possui detalhamento de dados de escolaridade e de tempo de serviço dos militares 

e das carreiras administrativas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma vez 

que o pagamento desses servidores é realizado pelo setor de recursos humanos 

próprio da instituição militar. Desse modo, além dos militares, as carreiras 

administrativas da Polícia Militar também não foram consideradas nesta análise.15 

Logo, as informações apresentadas nesta seção se referem a uma amostra relativa 

a 126 carreiras, que corresponde ao número total de carreiras civis após a exclusão 

                                            
15

 Vale lembrar que, conforme pontuado por Fortes (1995), o controle sobre a própria folha de 
pagamentos revela status e poder da corporação. Além dos militares, a PMMG possui 5 carreiras 
administrativas próprias, quais sejam: i) Analista de Gestão; ii) Assistente Administrativo; iii) Auxiliar 
Administrativo; iv) Especialista em Educação Básica da PMMG; e v) Professor de Educação Básica 
da PMMG. Juntas, elas representam pouco mais de 1% dos servidores do Poder Executivo do 
governo de Minas Gerais.  
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daquelas de tamanho inferior a 10 servidores e das carreiras administrativas da 

PMMG. 

 Para analisar os determinantes das disparidades remuneratórias entre as 

carreiras, foram levantadas, em consonância com a revisão teórica, um conjunto de 

dimensões explicativas relevantes para a compreensão do fenômeno, a partir das 

quais foram selecionadas as variáveis de análise. O quadro abaixo sintetiza a 

relação entre a teoria, as dimensões relevantes e as variáveis coletadas. 

Quadro 3: Síntese teórico-metodológica da operacionalização das variáveis 

explicativas 

Teoria Dimensões Relevantes Variáveis de Análise 

Teoria do Capital Humano Educação Escolaridade Média 

Experiência Tempo Médio de Serviço 

Teoria da Segmentação 
(Especificidades do setor 
público) 

Tamanho das carreiras N.º de servidores 

Proximidade ao poder 
decisório 

N.º de cargos comissionados 
de alto escalão 

Poder de barganha e de 
monopólio das carreiras 
essenciais e exclusivas de 
Estado 

Natureza da atividade 
desempenhada (variável 
categórica) 

Grau de sindicalização dos 
trabalhadores 

Não há dados disponíveis 
nas fontes consultadas 

Teoria da Discriminação Discriminação por gênero Percentual de mulheres 

Discriminação por raça Não há dados disponíveis 
nas fontes consultadas 

Discriminação por 
sexualidade 

Não há dados disponíveis 
nas fontes consultadas 

Sociologia das Profissões Prestígio social Vínculo com as carreiras 
universitárias historicamente 
reguladas e de prestígio 
(variável categórica) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A teoria do Capital Humano parte do pressuposto que os indivíduos são 

remunerados de acordo com sua produtividade marginal. Considerando que os 

investimentos em educação e treinamento aumentam a produtividade, espera-se 
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que os trabalhadores mais escolarizados e com mais experiência recebam salários 

maiores. Para operacionalizar as dimensões relevantes para essa teoria, foram 

selecionadas duas variáveis: a escolaridade média dos servidores e o tempo médio 

de serviço, ambas extraídas do SISAP. O tempo de serviço considera o número de 

anos de experiência no setor público a partir da data de admissão no SISAP. Em 

relação à escolaridade média, a agregação dos dados foi realizada a partir de um 

índice de escolaridade, que varia de 0 a 7, conforme mostra a tabela 3. Portanto, se 

uma carreira possui metade de seus servidores com nível de escolaridade ―2º Grau 

Completo‖ e a outra metade com ―Superior Completo‖, seu índice agregado de 

escolaridade será 3,5, que corresponde à média ponderada da escolaridade dos 

servidores dessa carreira. 

Tabela 3: Índice de operacionalização da variável de escolaridade 

Nível de escolaridade Número Índice 

Menos que 4ª série fundamental 0 

Até 4ª série completa 1 

1º Grau Completo 2 

2º Grau Completo 3 

Superior Completo 4 

Mestrado  5 

Doutorado 6 

Pós-doutorado – PhD 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com o objetivo de dimensionar os recursos de poder das carreiras, foram 

selecionadas uma variável para cada uma das três dimensões levantadas por 

Marconi (2010). Conforme já foi discutido na revisão teórica, espera-se que as 

carreiras mais numerosas, mais próximas ao poder decisório e que desempenham 

atividades essenciais ao Estado possuam salários maiores em decorrência do poder 

de pressão política e da capacidade de influenciar as decisões do governo. 

A informação a respeito do tamanho das carreiras foi extraída diretamente 

da base de dados do Portal da Transparência do governo do Estado de Minas 

Gerais. Vale lembrar que o tamanho das carreiras é um recurso de poder cujos 
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efeitos sobre a remuneração devem ser analisados em conjunto com outros fatores, 

tais como o grau de coesão, as formas de organização política e a atuação sindical. 

Além disso, embora as carreiras mais numerosas possam exercer maior pressão 

política sobre os governantes, é importante ressaltar que a concessão de reajustes a 

elas implica maior impacto financeiro sobre os gastos de pessoal do governo. Dessa 

forma, em cenários de restrição fiscal e orçamentária, o tamanho de uma carreira 

pode se tornar um fator que atua no sentido contrário, restringindo os aumentos 

salariais. 

Quanto à proximidade das carreiras ao núcleo do poder decisório, a 

variável escolhida para operacionalizar essa dimensão foi o número de cargos 

comissionados de alto escalão. Para isso, foi preciso definir quais eram os cargos 

mais próximos do poder central. Tal definição foi realizada a partir da análise da 

legislação e dos organogramas dos órgãos da Administração Direta e Indireta do 

Estado. O Anexo A apresenta a lista dos cargos comissionados considerados nesse 

cálculo, assim como o peso atribuído a cada um desses cargos.16 Pontua-se que, 

embora os cargos comissionados de alto escalão aumentem diretamente a 

remuneração dos indivíduos, o impacto direto dessa variável sobre a remuneração 

média da carreira é baixo, visto que o número de cargos selecionados é pequeno 

em relação ao total de servidores de cada carreira.17 Portanto, a operacionalização 

desta variável busca dimensionar não apenas o impacto direto na remuneração, 

mas, principalmente, a relação entre o recurso de poder da carreira e a capacidade 

de influenciar as decisões do governo que a beneficiam. 

Quanto às carreiras que desempenham atividades essenciais ao Estado, 

foram levantadas aquelas ligadas às atividades de polícia, tributação, arrecadação e 

às atividades jurídicas. As carreiras que compuseram esse grupo são as carreiras 

                                            
16

 Na Administração Direta, foram considerados os cargos de Secretário, Secretário Adjunto, DADs 

maiores ou iguais a 8, além de outros cargos de chefia listados no anexo A. Já na Administração 
Indireta, foram considerados os cargos de Presidência, Vice-presidência, Diretoria, Reitoria, DAIs 
maiores ou iguais a 28, dentre outros também listados no anexo A. Após a seleção dos cargos, foram 
estabelecidos dois pesos distintos de acordo com a posição na hierarquia institucional. Os cargos 
mais próximos do núcleo central foram contabilizados com peso 1 e os cargos intermediários (com 
nível hierárquico de superintendência ou similar) foram contabilizados com peso ⅓. 
17

 Em apenas 1 das 126 carreiras da amostra, a remuneração do cargo de alto escalão representou 

diretamente um impacto maior que 10% na remuneração média da carreira. Trata-se da carreira de 
Professor de Arte e Restauro, que possui somente um cargo de alto escalão, mas com impacto 
significativo na remuneração média da carreira devido ao pequeno número de servidores que a 
compõe. 
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dos Grupos XIII e XIV, além dos cargos da Polícia Civil, conforme mostra o quadro 

abaixo. 

Quadro 4: Seleção das carreiras que desempenham atividades sistêmicas do 

aparato-estatal 

Critério de seleção Carreiras pertencentes ao grupo 

Grupo XIII - Atividades de Tributação, 
Fiscalização e Arrecadação 

- Analista Fazendário de Administração e 
Finanças 
- Auditor Fiscal da Receita Estadual 
- Gestor Fazendário 
- Técnico Fazendário 

Grupo XV - Atividades Jurídicas - Advogado Autárquico 
- Procurador do Estado 

Polícia Civil - Delegado de Polícia 
- Escrivão de Polícia 
- Investigador de Polícia 
- Médico-Legista 
- Perito Criminal 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outra vertente importante para explicar a desigualdade no mercado de 

trabalho é a teoria da discriminação, que possui dimensões relacionadas aos 

marcadores sociais de gênero, de raça e de sexualidade. Por essa teoria, espera-se 

que carreiras com maior proporção de mulheres, de negros e de LGBT+s 

apresentem salários menores, mesmo após o controle de outros fatores relevantes, 

tais como a escolaridade e o tempo médio de serviço. Dos três marcadores sociais 

citados, somente há dados disponíveis para a composição por gênero, cujas 

informações foram extraídas do SISAP. 

Já a dimensão do prestígio social foi operacionalizada a partir da análise 

das exigências mínimas para o ingresso nas carreiras e do vínculo mandatório delas 

com os cursos superiores de maior prestígio na sociedade brasileira. A maioria das 

carreiras de nível superior do governo de Minas Gerais não se vinculam 

exclusivamente a um curso específico de graduação, com algumas poucas 

exceções: as oito carreiras de médico, que exigem formação em Medicina; a carreira 

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, vinculada ao curso 

de Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro; e as 

carreiras de Delegado de Polícia, Procurador do Estado e Advogado Autárquico, que 

exigem o curso de Direito. Com base na análise de Edmundo Campos Coelho 
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(1999), a Medicina, a Advocacia e a Engenharia são as três profissões que, ao longo 

da história do país, reforçaram seus privilégios por meio de estratégias de monopólio 

profissional, com destaque para o uso do credencialismo acadêmico validado pelo 

aparato estatal. Portanto, a análise da dimensão do prestígio social irá destacar as 

oito carreiras da Medicina e as três carreiras que exigem o curso de Direito. Espera-

se que essas carreiras possuam salários maiores, ainda que o efeito de outros 

fatores seja controlado. 

Por fim, vale observar que, nesta análise, o cálculo da remuneração 

média das carreiras considerou também a categoria ―outros eventuais‖, o que difere 

da metodologia utilizada no capítulo anterior, que considerou somente a 

remuneração bruta básica, com acréscimo dos jetons e dedução do abatimento pelo 

teto constitucional. Para algumas carreiras, as remunerações eventuais chegam a 

representar mais de 40% da remuneração total, como é o caso da carreira de 

Advogado Autárquico, que recebe honorários advocatícios referentes às causas 

judiciais nas quais o Estado de Minas Gerais figura como parte. Como as 

remunerações eventuais apresentam oscilações temporais maiores do que as 

demais categorias, foram calculadas, para cada carreira, as médias anuais dos 

eventuais recebidos no ano de 2018, no intuito de minimizar o impacto dessas 

variações ocasionais. Essa média foi incorporada às demais parcelas 

remuneratórias, que, por sua vez, mantiveram o mês de setembro de 2018 como 

período de referência. Os demais critérios de tratamento dos dados utilizados no 

cálculo do Índice de Gini e explicitados no capítulo anterior foram mantidos. 

3.2 Análise descritiva dos determinantes da remuneração das carreiras do 

Poder Executivo de Minas Gerais 

Como já foi discutido na revisão teórica, a correlação entre os níveis de 

escolaridade e a renda dos indivíduos é um dos padrões mais consolidados na 

literatura a respeito da economia do trabalho e da educação. No caso do setor 

público, a existência dessa correlação pode ser constatada tanto nas diferenças de 

remuneração entre as carreiras que exigem níveis distintos de escolaridade quanto 

nos critérios internos de promoção de cada carreira. Ou seja, em primeiro lugar, as 

carreiras que exigem nível superior de escolaridade possuem remunerações iniciais 

maiores do que as carreiras que exigem nível médio, que, por sua vez, apresentam 

remunerações maiores que as carreiras de nível fundamental. Além disso, as 
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carreiras possuem critérios de promoção salarial baseados no nível de escolaridade 

e isso faz com que, dentro de cada carreira, os servidores mais escolarizados 

recebam salários maiores. 

O gráfico 10 mostra a correlação entre o índice de escolaridade agregado 

e a remuneração média das carreiras do Poder Executivo de Minas Gerais. Cada 

ponto do gráfico representa uma carreira do Estado e o tamanho dos pontos reflete 

o tamanho delas, ou seja, os pontos maiores se referem às carreiras com maior 

quantidade de servidores. A análise do gráfico permite inferir três padrões de 

comportamento: i) a correlação entre escolaridade e remuneração média das 

carreiras é positiva e não linear; ii) há uma grande dispersão salarial nas carreiras 

situadas a partir do nível 4 de escolaridade, que corresponde ao nível superior; iii) 

não existe nenhuma carreira de nível médio ou inferior cuja remuneração-hora 

média seja maior do que 50 reais. Em seguida, serão feitos alguns comentários 

sobre esses aspectos observados no gráfico. 

Gráfico 10: Correlação entre nível médio de escolaridade e a remuneração média 

das carreiras do Poder Executivo Estadual – Minas Gerais – 2018 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do SISAP e do Portal da 

Transparência do governo de Minas Gerais 2018. 
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A correlação positiva e não linear pode ser confirmada pela linha 

pontilhada desenhada no gráfico, que representa a linha de tendência que melhor se 

ajusta aos dados.18 O formato da linha segue a função exponencial natural, o que 

sugere que os ganhos médios de remuneração por incrementos na educação formal 

são maiores à medida que o nível de escolaridade aumenta. De forma 

complementar, pode-se dizer que as diferenças de remuneração entre as carreiras 

que exigem nível superior e as que exigem nível médio são maiores do que as 

diferenças entre carreiras de nível médio e as de nível fundamental. Sob a linha de 

tendência exponencial, o coeficiente de correlação ao quadrado encontrado foi R² = 

0,3604, o que significa que 36,04% da variação na remuneração média das carreiras 

pode ser explicada pela variação nos níveis de escolaridade. De todas as variáveis 

quantitativas listadas no quadro 1, nenhum outro fator apresentou um coeficiente de 

correlação tão alto quanto o nível de escolaridade, o que reforça a importância de se 

considerar as diferenças de escolaridade para analisar a estrutura relativa de 

remuneração das carreiras do Estado. 

A teoria do capital humano interpreta a existência dessa correlação com o 

argumento de que a educação aumenta a produtividade dos indivíduos, que, por sua 

vez, são remunerados de acordo com sua produtividade marginal. No entanto, essa 

não é a única explicação teórica para a existência dessa correlação. Alguns autores 

críticos da teoria do capital humano afirmam que a educação formal não 

necessariamente torna os indivíduos mais produtivos, mas ela cumpre um papel de 

filtrar e classificar as pessoas de acordo com algumas características que são 

valorizadas pelos empregadores, tais como o respeito à hierarquia e o cumprimento 

de regras burocráticas. Além disso, outros autores afirmam que a educação formal 

sinaliza posições de classe e de status, operacionalizando um mecanismo de 

distinção social em relação aos mais pobres e menos privilegiados. Embora as 

explicações tenham argumentos e fundamentações distintas, todas elas contribuem, 

em alguma medida, para explicar o fato de que a escolaridade é um dos principais 

                                            
18

 Para traçar a linha de tendência, foram testados os seguintes formatos: linear, exponencial natural, 

logarítmico e polinomial de segundo grau. Desses testes, a linha de tendência exponencial foi a que 
apresentou o maior coeficiente de correlação ao quadrado (R² = 0,3604), sendo, por essa razão, 
representada no gráfico 10. Dada a relação de natureza exponencial, os próximos gráficos de 
dispersão entre remuneração e escolaridade serão representados com a variável da remuneração 
transformada em seu logaritmo natural, o que faz com que a linha de tendência exponencial adquira o 
formato linear. Essa transformação facilita a interpretação das outras correlações, uma vez que elas 
foram controladas pelo efeito da escolaridade. 
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determinantes das diferenças salariais, não só no setor privado, mas também no 

setor público. 

Contudo, não é possível explicar as diferenças de remuneração das 

carreiras do setor público somente pelas variações no nível de escolaridade. A 

dispersão salarial nas carreiras, principalmente entre aquelas situadas a partir do 

nível 4 de escolaridade, mostra que boa parte das diferenças de remuneração 

observadas entre as carreiras refletem não apenas as diferenças educacionais, mas 

também outros fatores. Portanto, é preciso analisar o comportamento dos outros 

possíveis determinantes da remuneração. 

Além da escolaridade, outro fator que interfere diretamente na 

remuneração dos servidores públicos é o tempo de serviço. Se, por um lado, a 

melhoria nos níveis de escolaridade é um requisito usual para a promoção dos 

servidores, por outro, o tempo de serviço é o critério básico utilizado para a 

progressão. Logo, tanto a escolaridade quanto o tempo de serviço são fatores que 

possuem um vínculo direto com a evolução dos servidores nas carreiras, o que 

garante melhorias salariais automáticas, conforme estabelecido nas tabelas de 

vencimento básico. Ademais, a remuneração das carreiras com maior tempo de 

serviço tende a ser mais elevada devido à existência de outros adicionais adquiridos 

em função do tempo de serviço, tais como os quinquênios. Por essa razão, ao 

comparar duas carreiras que possuem o mesmo nível de escolaridade, espera-se 

que aquela com maior tempo médio de serviço possua remuneração média maior. É 

o que acontece, por exemplo, quando se compara a carreira de Fiscal Assistente de 

Transportes e Obras Rodoviárias com a de Agente de Transportes e Obras Públicas. 

Ambas pertencem ao mesmo grupo de atividades, apresentam tabelas de 

vencimento básico idênticas - com os mesmos valores e critérios de promoção e 

progressão salarial - e possuem níveis similares de escolaridade. Contudo, o tempo 

médio de serviço da primeira carreira é de 7,06 anos, enquanto o da segunda é de 

28,27 anos, ou seja, cerca de quatro vezes maior. Essa diferença faz com que a 

remuneração média dos agentes de transportes e obras públicas seja muito maior 

do que a remuneração média dos fiscais assistentes de transportes e obras 

rodoviárias. 

Além disso, outro fator que pode influenciar a existência de uma 

correlação positiva entre o tempo médio de serviço e a remuneração das carreiras 

está relacionado à taxa de evasão dos servidores públicos. Nas carreiras com 
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remuneração mais elevada, há uma probabilidade maior de permanência dos 

servidores na carreira, o que contribui para a elevação do tempo médio de serviço. 

Por outro lado, as remunerações mais baixas, principalmente nas carreiras que 

exigem qualificação de nível superior, podem estar associadas a uma maior taxa de 

evasão e rotatividade, o que faz com que o tempo médio de serviço seja menor. 

Para visualizar graficamente a associação entre o tempo médio de serviço 

e a remuneração das carreiras, é importante controlar o efeito da escolaridade, uma 

vez que boa parte das carreiras mais antigas também possuem níveis baixos de 

escolaridade. O gráfico 11 permite essa visualização. Nele, a cor dos pontos 

representa o tempo médio de serviço das carreiras, de modo que, quanto mais 

escuro for o ponto, maior é o número médio de anos de trabalho dos servidores 

daquela carreira. Já a linha de tendência representa a correlação esperada entre 

escolaridade e remuneração. Os pontos acima da linha de tendência se referem às 

carreiras cuja remuneração média é superior à remuneração esperada para um 

dado nível de escolaridade. Em contraposição, os pontos abaixo da linha são as 

carreiras cuja remuneração é inferior à remuneração esperada para um dado nível 

de escolaridade. Nota-se que há uma maior presença de pontos escuros acima da 

linha de tendência, enquanto a maioria dos pontos mais claros se situam abaixo da 

linha, o que corrobora a hipótese de que as carreiras mais antigas recebem salários 

maiores quando as diferenças de escolaridade são controladas. 
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Gráfico 11: Tempo médio de serviço e remuneração média das carreiras do Poder 

Executivo Estadual controlados pelo nível de escolaridade – Minas  

Gerais – 2018  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do SISAP e do Portal da 

Transparência do governo de Minas Gerais 2018. 

Nota: A variável ―remuneração-hora‖ está representada no formato logarítmico natural, com 
objetivo linearizar a relação entre escolaridade e remuneração. 

 

 Outra forma de verificar a existência dessa correlação é por meio do 

cálculo do coeficiente de correlação parcial, que mensura a correlação entre duas 

variáveis mantendo constante o efeito de outra variável. Nesse caso, a variável cujo 

efeito foi controlado é o índice de escolaridade e o coeficiente de correlação parcial 

foi calculado para mensurar a relação entre o tempo de serviço e a remuneração 

média das carreiras. O resultado obtido pelo método de Pearson foi de r = 0,4445.19 

A correlação é estatisticamente significante, com p-valor < 0,001, o que indica uma 

                                            
19

 O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de associação linear entre duas 

variáveis e seus valores estão limitados ao intervalo entre 0 e 1, sendo que os valores mínimo e 
máximo representam, respectivamente, as situações de completa ausência de associação linear e, no 
outro extremo, a linearidade perfeita. Além do valor do coeficiente, é possível obter uma medida da 
significância estatística do coeficiente, por meio do p-valor. Quanto menor for o p-valor, maior a 
probabilidade de que o coeficiente obtido seja estatisticamente diferente de zero. Por exemplo, se um 
p-valor for menor do que 0,01, pode-se afirmar que existe uma chance menor do que 1% do efeito 
real ser nulo ou agir no sentido contrário ao indicado pelo coeficiente calculado. Como regra prática, 
aceita-se que p-valores menores do que 0,05 são estatisticamente significantes. 
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associação linear positiva e altamente significativa entre as duas variáveis, ou seja, 

a remuneração média das carreiras aumenta à medida que o tempo médio de 

serviço aumenta, após controlar o efeito da escolaridade. 

No entanto, conforme foi discutido na revisão teórica, as diferenças de 

remuneração entre as carreiras não refletem somente atributos que a teoria do 

capital humano associa à produtividade dos indivíduos, tais como a escolaridade e o 

tempo de serviço, mas também outras dimensões que não são puramente 

econômicas, relacionadas ao poder, ao prestígio e à discriminação social. Nesse 

sentido, as variáveis que operacionalizam a teoria do capital humano não são 

suficientes para compreender a desigualdade de rendimentos no setor público e, por 

isso, as outras dimensões relevantes levantadas na revisão teórica serão analisadas 

a seguir. 

Em relação à discriminação social, um aspecto importante a ser analisado 

é a composição das carreiras por gênero. Existem diferentes mecanismos e 

interpretações possíveis para explicar uma possível correlação negativa entre a 

remuneração média das carreiras e o percentual de mulheres que as compõem. Em 

primeiro lugar, pode-se argumentar que a divisão sexual do trabalho em uma 

sociedade patriarcal atribui às mulheres a responsabilidade por atividades 

relacionadas a cuidados e tarefas domésticas, menos valorizadas pelo mercado de 

trabalho, enquanto as atividades de maior prestígio social são majoritariamente 

executadas por homens. Essa configuração molda as relações sociais e o horizonte 

de expectativas de homens e mulheres, assim como gera desigualdades 

relacionadas às possibilidades de conciliação da vida profissional com as atribuições 

domésticas e familiares. Especificamente em relação ao setor público, é preciso 

considerar que os concursos públicos mais valorizados são mais concorridos e 

exigem maior tempo de estudos e de preparação. Se as mulheres dedicam, em 

média, muito mais horas de trabalho doméstico e de cuidados do que os homens, a 

disponibilidade de tempo e as condições de competição para ingresso nas carreiras 

mais bem remuneradas são desiguais. Além disso, mesmo após o ingresso no setor 

público, a dupla jornada de trabalho pode afetar o tempo disponível que as 

servidoras dispõem para adquirir algumas qualificações extras, o que prejudica o 

desenvolvimento na carreira. Por fim, a discriminação por gênero pode operar 

também na distribuição desigual dos cargos comissionados e das funções 
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gratificadas, o que se revela por meio da constatação de que a maioria dos cargos 

políticos de alto escalão são ocupados por homens. 

A hipótese de que as carreiras com maior percentual de mulheres 

recebem menos do que as carreiras com maior percentual de homens, mesmo após 

o controle dos diferentes níveis de escolaridade, é corroborada pela análise dos 

dados apresentados no gráfico 12. Nele, os pontos mais roxos representam as 

carreiras majoritariamente compostas por mulheres e os pontos mais verdes 

representam as carreiras com maior percentual de homens. Percebe-se que a 

concentração de pontos roxos é muito maior na região abaixo da linha de tendência 

que estabelece a correlação entre escolaridade e remuneração, enquanto os pontos 

acima da linha são predominantemente verdes. Portanto, pode-se inferir que a 

desigualdade de remuneração entre as carreiras compostas majoritariamente por 

homens e as carreiras compostas majoritariamente por mulheres persistem mesmo 

após isolar o efeito da escolaridade. O coeficiente de correlação parcial entre as 

duas variáveis é estatisticamente significante, com p-valor < 0,001, e seu resultado é 

de r = -0,4609, o que significa que a remuneração média das carreiras diminui à 

medida que o percentual de mulheres aumenta. 
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Gráfico 12: Percentual de mulheres e remuneração média das carreiras do Poder 

Executivo Estadual controlados pelo nível de escolaridade – Minas 

Gerais – 2018 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do SISAP e do Portal da 

Transparência do governo de Minas Gerais 2018. 
Nota: A variável ―remuneração-hora‖ está representada no formato logarítmico natural, com 

objetivo linearizar a relação entre escolaridade e remuneração. 
 

Até aqui, foram analisados os efeitos da escolaridade, do tempo de 

serviço e da composição por gênero, sendo que as duas primeiras variáveis se 

relacionam positivamente e a última se relaciona negativamente com a remuneração 

média das carreiras. Além dessas dimensões, é preciso lembrar que determinadas 

ocupações usufruem de status social diferenciado por serem vinculadas a alguns 

cursos universitários de maior prestígio social, tais como a Medicina e o Direito. O 

gráfico 13 permite visualizar a posição dessas carreiras na estrutura de 

remuneração do Poder Executivo de Minas Gerais, sendo que as três carreiras que 

possuem vínculo mandatório com o curso de Direito estão representadas no formato 

de um quadrado vermelho e as oito carreiras da Medicina estão representadas no 

formato de um triângulo azul. Nota-se, claramente, que todas as carreiras vinculadas 

aos cursos de Medicina e de Direito possuem remuneração-hora muito acima da 

média, dado o nível de escolaridade que elas possuem. As onze carreiras 

destacadas estão entre as vinte mais bem remuneradas do Poder Executivo de 
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Minas Gerais e sete delas estão entre as dez maiores remunerações, o que revela 

que o prestígio social dos cursos de Direito e de Medicina se refletem na 

remuneração das carreiras do setor público. 

Gráfico 13: Prestígio dos cursos de Medicina e Direito e remuneração média das 

carreiras do Poder Executivo Estadual – Minas Gerais – 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do SISAP e do Portal da 
Transparência do governo de Minas Gerais 2018. 

Nota: A variável ―remuneração-hora‖ está representada no formato logarítmico natural, com 
objetivo linearizar a relação entre escolaridade e remuneração. 

 

Todas as variáveis analisadas até aqui - escolaridade, tempo de serviço, 

percentual de mulheres e prestígio social dos cursos de Medicina e Direito -  

representam dimensões de análise que não são específicas do setor público. Juntas, 

elas traduzem boa parte das diferenças de remuneração das carreiras. Contudo, 

essas dimensões não são suficientes para captar alguns aspectos da determinação 

dos salários no setor público. Essas variáveis não explicam, por exemplo, o caso da 

carreira que possui a maior remuneração média do Poder Executivo de Minas 

Gerais: a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. O nível de escolaridade e o tempo 

médio de serviço dessa carreira não são altos o bastante para refletir a posição que 

ela ocupa na estrutura relativa de remuneração. Além disso, essa carreira não 

possui nenhum vínculo mandatório com um curso universitário específico. Portanto, 
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a remuneração elevada dos auditores fiscais da receita estadual elucida a influência 

de outros fatores ainda não analisados nesta seção. 

Como já foi discutido na revisão teórica, a natureza da atividade constitui 

um importante recurso de poder de algumas carreiras essenciais ao funcionamento 

do aparato estatal sistêmico, uma vez que o Estado possui uma dependência vital 

em relação às funções por elas desempenhadas. Além disso, essas carreiras não 

possuem correspondência no setor privado, o que confere a elas um poder de 

monopólio. No âmbito do Poder Executivo Estadual, as carreiras da Fazenda, da 

Polícia Civil e da Advocacia Geral do Estado desempenham atividades essenciais e 

exclusivas de Estado, quais sejam: arrecadação, tributação, fiscalização, polícia e 

atividades jurídicas.  

O gráfico 14 destaca as carreiras pertencentes a esse grupo e mostra que 

boa parte delas estão entre as mais bem remuneradas do Poder Executivo de Minas 

Gerais. Dos treze pontos destacados no gráfico, somente dois se encontram abaixo 

da linha de tendência que prevê o valor esperado da remuneração em função da 

escolaridade. Essas duas carreiras - Investigador de Polícia I e Escrivão de Polícia I 

- pertencem à Polícia Civil e são particularmente novas, com tempo médio de serviço 

de 2,36 e 6,65 anos, respectivamente. Logo, os servidores que ocupam esses 

cargos efetivos ainda irão progredir nas carreiras, o que gera uma perspectiva de 

aumento de suas remunerações. Além disso, de modo geral, a observação do 

gráfico 14 permite constatar que as carreiras que desempenham atividades 

essenciais e exclusivas de Estado possuem remuneração diferenciada em relação 

às demais, o que corrobora o argumento de que a natureza de suas funções ao 

Estado constitui um fator importante para explicar a desigualdade de remuneração 

no setor público. 
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Gráfico 14: Carreiras que desempenham atividades essenciais e exclusivas de 

Estado e remuneração média no Poder Executivo Estadual – Minas 

Gerais – 2018 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do SISAP e do Portal da 
Transparência do governo de Minas Gerais 2018. 

Nota: A variável ―remuneração-hora‖ está representada no formato logarítmico natural, com 
objetivo linearizar a relação entre escolaridade e remuneração. 

 

O fato de que as carreiras essenciais e exclusivas de Estado possuem 

remunerações diferenciadas pode ser interpretado por mecanismos distintos. Por um 

lado, essas carreiras possuem maior poder de barganha e mobilizam recursos de 

poder capazes de pressionar os governantes por reajustes salariais. Por outro, os 

próprios governantes podem adotar a estratégia de valorizar essas carreiras, como 

ocorreu, por exemplo, no governo federal durante a gestão de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), quando aumentos substanciais foram concedidos a carreiras 

exclusivas de Estado. Segundo Pacheco (2010), esses reajustes fizeram parte da 

política salarial adotada pelo governo após a reforma administrativa de 1995 e 

tinham como objetivo reduzir as disparidades entre as remunerações do setor 

público e privado para os cargos de maior qualificação. Contudo, esse argumento 

possui algumas limitações, uma vez que, no caso específico dessas carreiras, é 
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difícil fazer a comparação entre as remunerações do setor privado e do setor 

público, uma vez que elas desempenham atividades típicas de Estado, sem 

correspondência no setor privado. Além disso, vale observar que mesmo os cargos 

de nível médio da Secretaria da Fazenda e da Polícia Civil possuem remunerações 

elevadas, se comparadas com outras do mesmo nível de escolaridade, o que reforça 

o argumento de que as carreiras vinculadas a essas instituições possuem maior 

poder de barganha. 

Ademais, é importante analisar as características específicas de cada tipo 

de atividade destacadamente. Por exemplo, um argumento comumente utilizado 

para justificar as remunerações mais elevadas da Secretaria da Fazenda está 

relacionado com o combate à corrupção, uma vez que os servidores desse órgão 

lidam diretamente com a arrecadação dos recursos públicos. Sobre as carreiras da 

Advocacia Geral do Estado, é importante ressaltar que, além de possuírem uma alta 

remuneração básica, elas também se destacam pelo recebimento de remunerações 

eventuais elevadas, o que se explica, em grande medida, pelo pagamento de 

honorários advocatícios. Portanto, parte da remuneração diferenciada dos 

advogados autárquicos e dos procuradores de Estado está diretamente vinculada à 

natureza da atividade jurídica. 

Além da natureza da atividade desempenhada, o grau de acesso ao 

núcleo do poder decisório consiste em outro recurso de poder das carreiras. O 

impacto deste recurso sobre a remuneração das carreiras pode acontecer de duas 

maneiras distintas. Em primeiro lugar, as carreiras mais próximas ao poder possuem 

maior capacidade de influenciar as decisões políticas que beneficiam seus 

servidores, como, por exemplo, a aprovação de leis específicas concedendo 

benefícios remuneratórios diferenciados. Por outro lado, a ocupação de cargos 

comissionados de alto escalão impacta diretamente na remuneração média das 

carreiras. Embora esse impacto direto seja pequeno devido ao número reduzido de 

cargos de alto escalão em proporção ao número total de servidores, pode-se supor 

que as carreiras que possuem mais cargos de alto escalão também irão ocupar um 

maior número de funções gratificadas e de outros cargos comissionados mais baixos 

na hierarquia do Estado, o que pode contribuir para a elevação da remuneração 

média da carreira. Nesse caso, a variável selecionada – número de cargos de alto 

escalão – poderia estar atuando como sinalizadora do número total de cargos em 

comissão que cada carreira possui. 
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No gráfico 15, os pontos mais escuros representam as carreiras que 

possuem maior número de cargos de alto escalão e os pontos mais claros 

representam as carreiras que não possuem nenhum cargo de alto escalão. Percebe-

se que a maioria dos pontos mais escuros se situa acima da linha de tendência, o 

que indica uma correlação positiva entre o número de cargos de alto escalão e a 

remuneração média das carreiras. Essa afirmação é reforçada pelo cálculo do 

coeficiente de correlação parcial entre as duas variáveis, que é estatisticamente 

significante, com p-valor < 0,05, e r = 0,2298, o que indica uma relação positiva, isto 

é, a remuneração média das carreiras é maior à medida que o número de cargos de 

alto escalão aumenta. 

Gráfico 15: Número de cargos de alto escalão e remuneração média das carreiras 

no Poder Executivo Estadual controlados pelo nível de escolaridade –

Minas Gerais – 2018 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do SISAP e do Portal da 

Transparência do governo de Minas Gerais 2018. 
Nota: A variável ―remuneração-hora‖ está representada no formato logarítmico natural, com 

objetivo linearizar a relação entre escolaridade e remuneração. 

 

Vale observar que os cargos de alto escalão estão mais concentrados nas 

carreiras que possuem maior nível de escolaridade e que algumas das carreiras que 

possuem elevado número de cargos de alto escalão coincidem com as carreiras 
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essenciais ou de prestígio social, tais como as de Procurador do Estado e Delegado 

de Polícia. Dessa forma, para tentar captar o efeito isolado do grau de acesso ao 

núcleo central do governo, pode-se observar os casos de algumas carreiras que 

ainda não foram destacadas nas dimensões analisadas anteriormente. Nesse 

sentido, duas carreiras, em particular, chamam a atenção por terem alto número de 

cargos de alto escalão e remuneração bem acima da média esperada para o nível 

de escolaridade que possuem: a de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (EPPGG) e a de Gestor de Transportes e Obras Públicas. Ambas as 

carreiras possuem elevado número de funções gratificadas e de outros cargos 

comissionados, o que contribui para explicar a correlação entre os cargos de alto 

escalão e a posição em que elas se situam na estrutura de remuneração do Estado. 

Já em relação à concessão de reajustes salariais diferenciados, essas duas 

carreiras se diferenciam entre si, uma vez que o reajuste concedido à carreira de 

EPPGG, por meio da Lei 21.334/2014, foi significativamente superior ao reajuste 

concedido à carreira de Gestor de Transportes e Obras Públicas, por meio da Lei 

20.748/2013. 

O caso dos EPPGGs possui algumas particularidades e deve ser 

analisado com cautela. Trata-se de uma carreira relativamente nova e com uma 

remuneração média acima do valor previsto pela linha de tendência que estabelece 

a correlação entre escolaridade e remuneração. Como já foi mencionado, a posição 

que os EPPGGs ocupam na estrutura remuneratória do governo tem relação direta 

com a aprovação da Lei 21.334/2014, que concedeu um reajuste substancial à 

carreira. A concessão desse reajuste pode ser explicada tanto pela ótica da 

proximidade com o poder decisório, que seria o principal recurso de poder 

mobilizado pela carreira, quanto pelo reconhecimento que a carreira possuía perante 

o governo vigente à época, em razão do processo específico de formação e de 

qualificação. Nesta última hipótese, pode-se argumentar que o Curso de 

Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, ao qual a 

carreira se vincula, faz com que ela goze de um status diferenciado dentro do Poder 

Executivo de Minas Gerais. Ademais, outra possível justificativa para a concessão 

desse reajuste se baseia no argumento de que o investimento público na formação 

dos EPPGGs gera uma maior preocupação com a retenção desses servidores. 

Como a carreira possuía um alto índice de evasão, o reajuste pode ter sido realizado 
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com o objetivo de reter os profissionais formados pela Escola de Governo da 

Fundação João Pinheiro. 

O tamanho das carreiras é outro recurso de poder mencionado por 

Marconi (2010). Controlando pelo efeito da escolaridade, não foi possível identificar 

uma correlação estatística robusta entre o tamanho das carreiras e sua 

remuneração média. Para isso, foram calculados dois coeficientes de correlação 

parcial: um para a variável medida em termos absolutos e outro para a variável 

transformada em seu logaritmo natural. Os resultados obtidos foram inconclusivos. 

No primeiro caso, o coeficiente de correlação parcial foi r =  - 0,0368 e, no segundo, 

ele foi r = 0,0498, sendo que ambos os resultados não foram estatisticamente 

significantes ao nível de 0,05. Além da baixa significância estatística, percebe-se 

que o sentido da correlação também não está claramente definido, uma vez que o 

coeficiente de correlação foi negativo, quando a variável foi medida em termos 

absolutos, e positivo, quando ela foi mensurada de forma logaritmizada. 

A análise dos resultados apresentados nesta seção indica a solidez da 

hipótese de que a desigualdade de remuneração entre as carreiras não reflete 

apenas as diferenças de qualificação e de experiência, mas também outros fatores 

políticos e sociais de diferenciação do corpo burocrático. No topo da estrutura 

remuneratória do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais se encontram as 

carreiras com maior prestígio social, como é o caso dos médicos; aquelas que 

desempenham atividades essenciais e exclusivas de Estado, que são as carreiras 

da Secretaria da Fazenda, da Polícia Civil, da Advocacia Geral do Estado; e 

algumas carreiras que possuem um elevado grau de acesso ao alto escalão do 

governo, tais como os Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 

os Procuradores do Estado, os Delegados de Polícia e os Auditores Fiscais da 

Receita. Além disto, de maneira geral, as carreiras compostas majoritariamente por 

mulheres estão entre aquelas cuja remuneração está aquém do que seria esperado 

pela qualificação e experiência dos seus membros. Contudo, ainda que a 

consistência reiterada dos resultados aponte para a pertinência da análise, é 

importante pontuar que as correlações identificadas devem ser interpretadas com 

alguns cuidados. Em primeiro lugar, a análise de correlação entre duas variáveis 

mostra somente o grau de associação linear entre elas e não indica, 

necessariamente, uma relação de causalidade. Ademais, ainda que a teoria indique 

uma relação de causa-efeito entre as variáveis, o coeficiente de correlação não 
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define qual é a direção da causalidade. Por exemplo, constatou-se que as carreiras 

com maior percentual de mulheres apresentam remunerações médias menores do 

que as carreiras com maior percentual de homens. Supondo que haja, de fato, uma 

relação de causalidade entre as duas variáveis, essa relação pode operar em dois 

sentidos distintos. Por um lado, pode-se argumentar que o elevado percentual de 

mulheres provoca uma remuneração menor porque as mulheres, em média, 

recebem menos cargos comissionados e funções gratificadas que os homens, 

devido à discriminação social de gênero. Na direção inversa, é possível argumentar 

que as remunerações mais elevadas de algumas carreiras influenciam a composição 

predominantemente masculina delas, uma vez que os concursos públicos dessas 

carreiras exigem maior tempo de dedicação aos estudos, de modo que a dupla 

jornada de trabalho das mulheres se torna um dificultador à preparação para os 

concursos públicos mais concorridos. Por fim, é possível interpretar a existência 

dessa correlação por meio de uma análise estrutural da divisão sexual do trabalho, 

que molda as relações sociais e o horizonte de expectativas de homens e mulheres. 

Por exemplo, profissões ligadas às áreas de engenharia e de exatas são 

tradicionalmente desempenhadas por homens e, ao mesmo tempo, são mais 

valorizadas pelo mercado de trabalho. Ademais, a escolha de carreiras pelas 

mulheres é estruturalmente constrangida pela desigualdade na distribuição do 

trabalho doméstico, uma vez que ela se reflete na necessidade de jornadas mais 

curtas, horários mais flexíveis, locais de trabalho mais próximos da residência ou na 

menor disponibilidade para realização de viagens a trabalho. Essa configuração 

social não necessariamente atribui uma direção de causa-efeito direto entre as duas 

variáveis, mas contribui para explicar a existência da correlação. Portanto, os 

coeficientes de correlação, por si só, não são suficientes para revelar quais são os 

mecanismos que explicam a existência de uma associação entre duas variáveis. 

Além disso, é importante frisar que o resultado de um coeficiente de 

correlação pode estar sendo influenciado pelo efeito de outras variáveis. Ao 

representar de forma isolada as correlações entre cada variável selecionada e a 

remuneração média das carreiras, controlando somente pelo efeito da escolaridade, 

outras relações podem estar sendo mascaradas pelos dados. No exemplo citado 

acima, embora haja uma correlação parcial negativa entre o percentual de mulheres 

e a remuneração das carreiras, não se sabe, a princípio, se este resultado está 
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sendo afetado por outras variáveis, tais como o tempo médio de serviço ou o grau 

de acesso ao poder decisório. 

Considerando as limitações da análise de correlação, o próximo capítulo 

tenta dar um passo adicional na análise, ao propor e apresentar os resultados de um 

modelo de regressão linear múltipla, em que os efeitos de todas as variáveis 

explicativas podem ser isolados e controlados de forma conjunta. Dessa forma, 

busca-se estimar os efeitos líquidos de cada variável sobre a remuneração média 

das carreiras. 
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4 A INFLUÊNCIA DOS RECURSOS DE PODER DAS CARREIRAS, DA 
COMPOSIÇÃO POR GÊNERO E DO PRESTÍGIO SOCIAL NA 
DETERMINAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DO SETOR PÚBLICO 

No capítulo anterior, foi realizada a análise descritiva das correlações 

existentes entre as variáveis selecionadas e a remuneração média das carreiras. 

Neste capítulo, será dado um passo adicional por meio da construção de um modelo 

de regressão linear múltipla. Diferentemente da análise descritiva, o objetivo do 

modelo é estimar o efeito líquido de cada variável explicativa sobre a remuneração 

média das carreiras, controlando e isolando o efeito das demais. 

4.1 Considerações metodológicas 

O primeiro passo para a construção de um modelo de regressão é a sua 

especificação, o que implica a escolha das variáveis a serem incluídas e a forma 

funcional que expressa a relação entre as variáveis. Um bom ponto de partida para a 

especificação do modelo são as teorias e pesquisas já realizadas a respeito do 

tema. Na literatura a respeito da determinação dos salários na economia, não se 

pode ignorar a existência de uma vasta quantidade de pesquisas empíricas 

baseadas no modelo salarial de Jacob Mincer, em que os rendimentos do trabalho 

são explicados pela escolaridade, pela experiência e por outras características 

individuais específicas, tais como gênero, raça e região. Em relação à forma 

funcional, tais pesquisas usualmente adotam a equação no formato log-linear, em 

que a renda é representada na forma de seu logaritmo natural, que pode ser 

expressada, de forma simplificada, por meio da seguinte equação: 

ln w = β0 + β1 * educ + β2 * exp + β3 * X + µ, 

onde ―w‖ se refere à renda do trabalhador; ―educ‖ se refere aos anos de estudo; 

―exp‖ se refere à idade do trabalhador ou aos anos de experiência no trabalho; ―X‖ é 

um termo genérico utilizado para representar alguma característica específica do 

trabalhador, tal como gênero, raça ou região. Obviamente, as equações mincerianas 

podem assumir formatos diferentes, incluindo mais variáveis e outras formas 

funcionais de acordo com os objetivos da pesquisa. Os termos β1, β2 e β3 são os 

coeficientes da regressão, que estimam as variações na renda do trabalhador em 

função de cada variável explicativa, mantendo-se constante os valores das demais. 

Por exemplo, o valor de β1 neste modelo representa o aumento esperado da renda 

para cada ano adicional de estudo, mantendo-se constante a experiência e as 
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demais características específicas do trabalhador. Portanto, os coeficientes da 

regressão podem ser interpretados como o efeito líquido que cada variável 

explicativa tem sobre a variável de resposta. O termo β0 é o intercepto do modelo. 

Embora seja um parâmetro importante para a estimação do modelo, ele não possui 

significado prático. Já µ é o termo de erro aleatório, que representa a diferença entre 

os valores previstos pelo modelo e os valores realmente observados. A forma 

funcional do modelo segue o formato log-linear, o que sugere que as variações 

lineares na escolaridade ou nas outras variáveis explicativas provocam variações 

proporcionais na renda do trabalho. Ou seja, supondo, por exemplo, que neste 

modelo o valor de β1 seja igual a 0,02, isso significa que a renda do trabalhador 

aumenta aproximadamente 2% para cada ano a mais de estudo, mantendo-se 

constantes as outras variáveis. 

Uma primeira diferença básica entre o modelo salarial minceriano e o 

modelo a ser utilizado nesta pesquisa se refere à unidade de análise, uma vez que 

as observações da amostra representam carreiras, e não indivíduos. Portanto, 

diferentemente das equações mincerianas, esse não é um modelo de determinação 

dos salários individuais, mas sim da remuneração média das carreiras. Nesse 

sentido, outra observação importante a ser feita é que o modelo não se propõe a 

explicar as diferenças de amplitude e de distribuição das remunerações internas de 

cada carreira. 

Além disso, para captar as especificidades do setor público, foi necessário 

ampliar o modelo de Mincer com a inclusão de novas variáveis relacionadas aos 

recursos de poder das carreiras, tais como o tamanho e o número de cargos de alto 

escalão, além de uma variável categórica para destacar as carreiras que 

desempenham atividades essenciais ao funcionamento do aparato estatal. As 

variáveis categóricas são também conhecidas como variáveis binárias, pois 

assumem os valores 1 ou 0 para indicar a presença ou ausência de uma 

determinada característica qualitativa. Neste caso específico, as carreiras que 

desempenham atividades essenciais e exclusivas de Estado assumiram o valor 1, 

enquanto as demais assumiram o valor 0. 

O impacto da escolaridade sobre a remuneração das carreiras foi 

subdividido em dois efeitos distintos: o primeiro se refere às diferenças de exigência 

mínima de escolaridade para ingresso na carreira e o segundo se refere às 

diferenças incrementais por melhorias de escolaridade, que implicam em promoções 



81 

 

dos servidores e em outros benefícios remuneratórios. Para captar o efeito da 

exigência mínima de escolaridade, foram criadas duas variáveis categóricas - 

denominadas ―fundamental‖ e ―superior‖ - que diferenciam as carreiras de acordo 

com o nível mínimo exigido para ingresso nas carreiras, tomando como referência as 

carreiras que exigem nível médio. Dentro das carreiras que exigem nível superior, 

criou-se uma categoria adicional - denominada ―prestígio‖, que destaca aquelas que 

exigem especificamente graduação em Direito e Medicina, no intuito de estimar o 

efeito dos cursos que possuem maior prestígio social. A tabela abaixo mostra a 

distribuição das carreiras de acordo com as exigências mínimas de escolaridade, 

assim como os valores assumidos pelas variáveis binárias. 

Tabela 4: Categorização e distribuição das carreiras de acordo com as exigências 

mínimas de escolaridade 

Escolaridade mínima 
Quantidade 
de carreiras 

Valores assumidos pelas 
variáveis categóricas 

Nível Fundamental 26 
―fundamental‖ = 1; 
―superior‖ = 0; 
―prestigio‖ = 0. 

Nível Médio 40 
―fundamental‖ = 0; 
―superior‖ = 0; 
―prestigio‖ = 0. 

Nível Superior - sem vínculo exclusivo 
com os cursos de Direito e Medicina 

48 
―fundamental‖ = 0; 
―superior‖ = 1; 
―prestigio‖ = 0. 

Nível Superior - com vínculo exclusivo 
com os cursos de Direito e Medicina 

11 
―fundamental‖ = 0; 
―superior‖ = 0; 
―prestigio‖ = 1. 

Fonte: Elaboração própria. 

  

A partir dessa classificação, a escolaridade incremental foi calculada por 

meio da diferença entre o índice de escolaridade agregado e o nível mínimo de 

exigência para ingresso nas carreiras. Sendo assim, supondo que uma carreira de 

nível superior possua índice de escolaridade igual a 4,3, ela iria apresentar uma 

escolaridade incremental de 0,3, que corresponde à diferença entre o índice de 

escolaridade dessa carreira e o índice do nível superior. Já uma carreira de nível 

médio com índice de escolaridade igual a 3,8 possui escolaridade incremental de 

0,8. Por fim, uma carreira de nível fundamental com índice de escolaridade igual a 

2,1, possui uma escolaridade incremental de 0,1. 
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Embora não exista um limite pré-definido para a inclusão de variáveis no 

modelo, uma das razões pelas quais não é desejável construir modelos com o 

máximo possível de variáveis está relacionada com o ―princípio da parcimônia‖, 

segundo o qual se deve buscar formular modelos de regressão o mais simples 

possível, até que se prove sua inadequação (GUJARATI, 2006). Além disso, é 

importante que as variáveis incluídas em um modelo tenham correspondência com a 

teoria. Por isso, ressalta-se que todas as variáveis presentes no modelo adotado 

foram formuladas a partir da revisão bibliográfica sobre o tema da determinação dos 

salários, considerando as especificidades do setor público. Portanto, o modelo de 

regressão múltipla utilizado nesta pesquisa pode ser expresso por meio da seguinte 

equação matemática:  

ln remuner_hora = β0 + β1*fundamental + β2*superior  + β 3*prestígio + β 4*esc_inc + 

β5*temp_serv + β6*%_mulheres + β7*alto_escalao + β8*ln tamanho + β9*essenciais + µ, 

onde ―remuner_hora‖ se refere à remuneração média da carreira por hora de 

trabalho; ―fundamental‖ é a categoria das carreiras que exigem escolaridade mínima 

de nível fundamental, ―superior‖ é a categoria das carreiras que exigem escolaridade 

mínima de nível superior, com exceção daquelas vinculadas aos cursos de Direito e 

Medicina; ―prestígio‖ é a categoria que das carreiras vinculadas aos cursos de 

Medicina e Direito; ―esc_inc‖ se refere aos incrementos no índice de escolaridade; 

―temp_serv‖ é o tempo médio de serviço; ―%_mulheres‖ é o percentual de mulheres 

na composição das carreiras; ―alto_escalao‖ é o número de cargos de alto escalão; 

―tamanho‖ é o número de servidores que compõem a carreira; ―essenciais‖ é a 

variável categórica que destaca as carreiras que desempenham atividades 

essenciais e exclusivas de Estado; e µ é o termo de erro aleatório. 

Há diferentes formas de estimar os coeficientes do modelo de regressão 

e, para qualquer método escolhido, sempre haverá diferenças entre os valores 

previstos e os valores reais. Essas diferenças são chamadas de resíduos do 

modelo. Nesta pesquisa, os coeficientes do modelo de regressão foram estimados 

pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), que busca minimizar a soma 

das diferenças ao quadrado dos resíduos. Este é um dos métodos mais difundidos 
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da análise de regressão por ser relativamente simples e com propriedades 

estatísticas muito úteis. 20 

4.2 Apresentação dos resultados da análise de regressão 

 Os resultados obtidos na análise de regressão se encontram na tabela 5. 

Contudo, antes de analisar e interpretar tais resultados, é importante ressaltar que o 

método de mínimos quadrados ordinários se baseia em uma série de premissas, 

cuja violação pode acarretar problemas na estimação dos parâmetros e nos testes 

de significância estatística. Por essa razão, o Apêndice A discute essas premissas e 

mostra alguns testes e diagnósticos realizados para verificar possíveis problemas no 

modelo. De modo geral, pode-se afirmar que os testes não identificaram nenhum 

problema grave relativo à violação das premissas do modelo, o que confere maior 

confiabilidade aos valores apresentados na tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

 O teorema de Gauss-Markov afirma que, sob as premissas do modelo clássico de regressão linear, 

os estimadores do método dos mínimos quadrados ordinários são os melhores estimadores lineares 
não tendenciosos. (GUJARATI, 2006) 
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Tabela 5 - Apresentação dos resultados do modelo de regressão 

Variáveis Descrição Coeficientes Coeficientes 
Padronizados 

P-Valor 

―fundamental‖ Carreiras que exigem ensino 
fundamental 

-0,5418 -0,8665 
3,32e-10 

(***) 

―superior‖ Carreiras que exigem ensino 
superior (com exceção dos cursos 
de direito e medicina) 

0,7217 1,1543 
< 2e-16 

(***) 

―prestígio‖ Carreiras que exigem os cursos 
de direito e medicina 

1,4163 2,2439 
< 2e-16 

(***) 

―esc_inc‖ Incrementos no índice de 
escolaridade em relação ao nível 
mínimo exigido pelas carreiras 

0,3536 0,2198 
1,12e-05 

(***) 

―temp_serv‖ Tempo médio de anos de trabalho 
no serviço público 

0,0313 0,4510 
3,64e-13 

(***) 

―%_mulheres‖ Percentual de mulheres 
-0,0035 -0,1178 

0,01268 
(*) 

―alto_escalao‖ Número de cargos de alto escalão 
0,0228 0,1241 

0,00293 
(**) 

―ln_tamanho‖ Número de servidores da carreira 
(em logaritmo natural) 

0,0426 0,1249 
0,00654 

(**) 

―essenciais‖ Carreiras que desempenham 
atividades essenciais ao Estado 

0,3976 0,6359 
2,80e-05 

(***) 

(Intercepto) - 2,2151 -0.5285 < 2e-16 
(***) 

R
2
 = 0,8309  

R
2
 ajustado = 0,8177 

Teste F = 62,8, com 9 e 115 graus de liberdade, p-valor < 2.2e-16 
 

Níveis de significância: (*) p<0,05; (**) p < 0,01; e (***) p < 0,01   

Fonte: Elaboração própria. 

 

A primeira conclusão a ser retirada da análise dos resultados da 

regressão é que todos os coeficientes estimados possuem valores significativamente 

diferentes de zero, ao nível de, pelo menos, 0,05 de significância, como mostra a 

última coluna da tabela. Portanto, pode-se afirmar que todas as variáveis incluídas 

no modelo são estatisticamente relevantes para explicar as diferenças de 

remuneração média das carreiras. Além disso, observa-se que os resultados 

encontrados estão alinhados com os argumentos levantados na revisão teórica, ou 

seja, as hipóteses teóricas não foram refutadas pelos sinais (positivos ou negativos) 
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dos coeficientes estimados. É importante também ressaltar que o modelo 

apresentou um R² de 0,8309, isto é, ele foi capaz de explicar 83,09% da variação na 

remuneração média das carreiras. No campo das ciências sociais aplicadas, esse 

valor é considerado elevado, o que sugere que o modelo possui uma alta 

capacidade de explicação das diferenças de remuneração média das carreiras. 

Feitas essas considerações gerais a respeito do modelo, passa-se agora à 

interpretação dos efeitos líquidos encontrados para cada uma das variáveis incluídas 

no modelo. 

Em relação às exigências mínimas de escolaridade, percebe-se que a 

diferença relativa de remuneração entre as carreiras de nível superior e de nível 

médio são maiores do que a diferença entre as carreiras de nível médio e de nível 

fundamental. Essa constatação é dada pela comparação entre os valores dos 

coeficientes estimados para as variáveis ―fundamental‖ e ―superior‖, quais sejam: -

0,5418 e 0,7217, respectivamente. Calculando o logaritmo inverso da remuneração 

das carreiras, esses coeficientes dizem que, mantendo-se fixos todos os demais 

fatores, as carreiras de nível fundamental recebem, em média, remuneração 41,83% 

abaixo das carreiras de nível médio e as de nível superior (com exceção das 

carreiras vinculadas aos cursos de Medicina e Direito) recebem, em média, 

remuneração 105,79% acima. Essas estimativas indicam que, assim como acontece 

no setor privado, os retornos à educação para os funcionários públicos também são 

substancialmente maiores à medida que os níveis de escolaridade aumentam. 

Além disso, nos casos em que a exigência de ensino superior está 

vinculada aos cursos de Direito e Medicina, o efeito líquido sobre a remuneração 

média das carreiras é ainda maior. Mantendo-se fixos os demais fatores, as carreiras 

do Direito e da Medicina possuem remuneração média 312,18% acima das carreiras 

de nível médio e 100,29% maior que as demais carreiras de nível superior. Esse 

resultado reforça os argumentos levantados pelos autores da sociologia das 

profissões, que discutem o poder, o prestígio social e as estratégias de dominação 

de determinados grupos profissionais na sociedade. No entanto, cabe ressaltar uma 

possível limitação deste resultado para o caso específico das carreiras que se 

vinculam ao curso de Direito. Todas elas também foram classificadas como carreiras 

essenciais e exclusivas de Estado, o que pode gerar um problema de 

multicolinearidade entre as variáveis. De toda forma, vale ressaltar que esses dois 

cursos são os únicos que possuem carreiras do Estado de Minas Gerais diretamente 
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vinculadas a eles e é evidente que as carreiras da medicina refletem as 

remunerações de mercado e o prestígio social da profissão de médico. 

Como já foi pontuado, o efeito da escolaridade sobre a remuneração das 

carreiras não se expressa somente pelas exigências mínimas para ingresso nas 

carreiras, mas também pelos incrementos de escolaridade, que estão associados a 

promoções e outros ganhos remuneratórios. O coeficiente estimado para a variável 

―esc_inc‖ foi de 0,3536, o que significa que, se todos os servidores de uma 

determinada carreira evoluírem 1 nível de escolaridade, espera-se que a 

remuneração média desta carreira aumente 42,42%, mantendo-se constante os 

demais fatores. 

Em relação ao tempo de serviço, o coeficiente estimado foi de 0,0313, 

que pode ser interpretado da seguinte maneira: mantendo-se fixos os demais 

fatores, espera-se que a remuneração média de uma carreira aumente 3,18% para 

cada ano adicional no tempo médio de serviço dos servidores daquela carreira. 

No que diz respeito à composição por gênero, o modelo prevê uma 

redução de 0,35% na remuneração média das carreiras para um aumento de 1% no 

percentual de mulheres que as compõem. Em outras palavras, suponha uma 

situação extrema em que duas carreiras se diferenciam entre si somente pela 

composição por gênero, sendo que uma delas é composta apenas por mulheres e a 

outra é composta apenas por homens. Mesmo considerando que elas são idênticas 

em todas as outras dimensões analisadas - escolaridade, tempo médio de serviço, 

prestígio social, recursos de poder - o modelo prevê que a remuneração média da 

carreira composta somente por mulheres seja 29,53% menor do que a remuneração 

média da carreira composta somente por homens. 

Além dos efeitos da escolaridade, do tempo médio de serviço, da 

composição por gênero e do prestígio dos cursos de Direito e de Medicina, os 

resultados do modelo revelam que os recursos de poder das carreiras também são 

fatores importantes para explicar as diferenças de remuneração média das carreiras. 

Primeiramente, o valor estimado para o coeficiente relacionado à variável 

―alto_escalao‖ foi de 0,0228, o que significa que, mantendo-se constante os valores 

dos outros fatores, espera-se que a remuneração média das carreiras aumente 

2,31% para cada cargo adicional de alto escalão. Como se trata de um percentual 

relativamente baixo, é importante verificar se o tamanho desse efeito é, em média, 

maior que o ganho direto de remuneração devido à ocupação do cargo 
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comissionado. Para isso, considere, hipoteticamente, uma carreira de tamanho 

mediano, com 200 servidores, que possua remuneração média de 5000 reais 

mensais, de modo que a remuneração total de todos os servidores desta carreira 

seja equivalente a 1 milhão de reais por mês. Suponha que um servidor dessa 

carreira passe a ocupar um cargo de alto escalão, por exemplo, um DAD-12, de 

modo que sua remuneração aumente 4.500 reais, que equivale a 50% da 

remuneração do cargo comissionado ocupado. Nesse caso, o cargo de alto escalão 

geraria um impacto adicional de 0,45% na remuneração média da carreira, o que 

representa um efeito 5 vezes menor do que o valor estimado pela regressão. Como 

essa suposição considerou valores medianos, tanto do tamanho quanto da 

remuneração da carreira, pode-se dizer que o efeito líquido da variável 

―alto_escalao‖ é maior do que o impacto direto do ganho salarial por ocupação do 

cargo comissionado, o que indica a existência de outros mecanismos e interações 

entre o grau de acesso ao poder decisório e os benefícios remuneratórios. 

O grupo de carreiras que desempenham atividades essenciais e 

exclusivas de Estado apresentou, em média, uma remuneração 48,82% maior que 

as demais, mantendo-se constantes os valores das outras variáveis. Esse valor 

revela que as carreiras da Secretaria da Fazenda, da Polícia Civil e da Advocacia 

Geral do Estado recebem remunerações substancialmente maiores, mesmo quando 

comparadas com outras carreiras que possuem o mesmo nível de escolaridade, 

tempo médio de serviço, composição por gênero, tamanho e grau de acesso ao 

poder decisório, o que reforça o argumento de que a essencialidade e a 

exclusividade da atividade desempenhada constituem um importante recurso de 

poder das carreiras. 

No que diz respeito ao tamanho das carreiras, vale pontuar que a relação 

entre essa variável e a remuneração das carreiras não estava bem definida no 

momento da especificação do modelo, tanto do ponto de vista teórico quanto da 

análise descritiva dos dados. Por essa razão, foram testados alguns formatos 

distintos de inclusão da variável, a fim de captar possíveis relações não-lineares. 

Dos formatos testados, a relação log-log foi a que melhor se ajustou aos dados e, 

por isso, a variável foi introduzida na forma de seu logaritmo natural. O coeficiente 

dessa variável, denominada ―ln_tamanho‖, foi de 0,0426, o que significa que, 

mantendo-se fixos todos os demais fatores, espera-se que a remuneração seja 

0,04% maior para um aumento marginal de 1% no número de servidores das 
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carreiras. Dito de outra forma, suponha que duas carreiras se diferenciam entre si 

somente pelo tamanho, sendo que uma delas possui 200 servidores e a outra possui 

2 mil servidores. Considerando que elas são idênticas em todas as outras 

dimensões analisadas, ao aplicar as transformações logarítmicas e calcular o efeito 

líquido da diferença de tamanho entre elas, o modelo prevê que a remuneração 

média da carreira mais numerosa seja cerca de 10,31% maior que a remuneração 

da carreira menor. Portanto, embora o efeito do tamanho sobre a remuneração não 

tinha sido identificado na análise preliminar dos dados, o modelo de regressão 

conseguiu estimar essa relação, devido à sua capacidade de isolar conjuntamente 

os efeitos de todas as outras variáveis, reforçando o argumento levantado por 

Marconi (2010) de que as carreiras mais numerosas possuem maior capacidade de 

exercer pressões políticas para barganhar suas reivindicações. 

Como as variáveis quantitativas possuem unidades de medida muito 

distintas entre si, é difícil comparar, entre elas, o tamanho do efeito líquido de cada 

uma. Uma tentativa de fazer essa comparação é por meio da técnica de 

padronização das variáveis, em que todas elas são transformadas de modo a 

assumir média igual a zero e desvio padrão igual a um. Dessa forma, os efeitos 

líquidos passam a ser medidos em termos do desvio-padrão de cada variável, 

facilitando a comparação entre elas. Ainda assim, a comparação entre o tamanho do 

efeito líquido de cada variável deve ser feita com cautela, uma vez que elas 

mensuram aspectos qualitativamente muito distintos entre si. É difícil, por exemplo, 

estabelecer comparações entre o efeito de um desvio padrão da variável ―tempo de 

serviço‖ com o de um desvio padrão da variável ―percentual de mulheres‖ ou da 

variável ―tamanho‖, pois elas operacionalizam dimensões de natureza muito 

específicas e distintas entre si. Mesmo considerando essas limitações, os 

coeficientes da regressão com variáveis padronizadas foram estimados e eles 

correspondem aos valores apresentados na quarta coluna da tabela 5. Dentre as 

variáveis quantitativas, percebe-se que o tamanho dos efeitos das variáveis 

―%_mulheres‖, ―alto_escalao‖ e ―ln_tamanho‖ são similares e relativamente menores 

do que os efeitos das variáveis ―esc_inc‖ e ―temp_serv‖. Dentre essas duas últimas, 

embora a variável ―temp_serv‖ apresente um efeito líquido relativamente maior do 

que o da variável ―esc_inc‖, não se pode afirmar que o tempo médio de serviço 

possui um efeito maior sobre a remuneração das carreiras do que o nível de 

escolaridade. Isso porque a variável ―esc_inc‖ capta somente o efeito incremental da 
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escolaridade, enquanto as diferenças de remuneração entre carreiras que exigem 

níveis diferentes de escolaridade estão expressas por meio das variáveis 

categóricas ―fundamental‖ e ―superior‖. Ao analisar conjuntamente os efeitos das 

diferentes categorias de escolaridade e da escolaridade incremental, percebe-se que 

este fator possui uma força relativa muito maior na determinação da remuneração 

média das carreiras do que o tempo médio de serviço. 

De modo geral, os resultados obtidos pela estimação dos coeficientes do 

modelo de regressão corroboram a hipótese de que os recursos de poder das 

carreiras, o prestígio das profissões e a discriminação social são fatores relevantes 

para explicar as diferenças de remuneração no setor público, ainda que as outras 

variáveis analisadas também sejam importantes. Especificamente em relação aos 

recursos de poder das carreiras, as três variáveis que operacionalizam essa 

dimensão foram testadas conjuntamente, no intuito de verificar se a inclusão delas 

aumenta significativamente o poder explicativo do modelo. Para isso, recorreu-se ao 

teste da significância conjunta das três variáveis, seguindo a regra proposta por 

Gujarati (2006), que realiza um teste F comparando o poder explicativo do modelo 

com e sem as variáveis testadas. Se o teste F apresentar um resultado 

suficientemente alto, diz-se que a inclusão das variáveis é pertinente, pois ela 

aumenta significativamente o poder explicativo do modelo. Neste caso, foi 

encontrado um valor F altamente significativo (F = 21,84), reforçando a pertinência 

da inclusão conjunta das três variáveis que buscam dimensionar os recursos de 

poder das carreiras, bem como o argumento de que a determinação da 

remuneração no setor público possui especificidades em relação ao setor privado. 

Portanto, a análise empírica corroborou a hipótese central que guiou a 

realização deste trabalho, isto é, as diferenças de remuneração do funcionalismo 

público no Poder Executivo do Estado de Minas Gerais refletem não somente a 

qualificação e a experiência dos servidores, mas também as diferenças de poder e 

de prestígio entre os segmentos do corpo burocrático, além da discriminação de 

gênero. Ou seja, mais que diferenças, encontramos desigualdades sistemáticas. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho se propôs a investigar as diferenças de remuneração entre 

as carreiras do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, sob o ponto de vista da 

desigualdade. Analisar a estrutura relativa de remuneração do Estado com o 

enfoque na questão da desigualdade é relevante por algumas razões: i) em primeiro 

lugar, a Administração Pública é responsável por uma parte considerável dos 

empregos formais existentes na economia brasileira e as diferenças de remuneração 

do funcionalismo público impactam a distribuição de renda da sociedade como um 

todo; ii) apesar da desigualdade de renda no Brasil ter se reduzido a partir dos anos 

2000, a distribuição de rendimentos do funcionalismo público caminhou no sentido 

contrário, contribuindo para aumentar a desigualdade, e não para reduzi-la; iii) as 

disparidades internas de remuneração entre as carreiras sinalizam diferenças de 

poder e de status entre os segmentos e as corporações burocráticas, cuja 

compreensão é particularmente importante para a gestão dos recursos públicos 

escassos; e iv) a percepção interna de equidade e de justiça na política de 

remuneração do Estado é um fator essencial para a harmonia institucional, para o 

bem-estar e para a motivação dos servidores públicos. 

Por essas razões, justifica-se o esforço de investigação da desigualdade 

de remuneração do funcionalismo público. Um dos pontos de partida para a 

realização desta pesquisa é que a determinação dos salários no setor público possui 

especificidades em relação ao setor privado. Tais especificidades estão relacionadas 

aos objetivos do Estado, ao modelo de gestão e de tomada de decisão, ao ambiente 

institucional em que acontecem as negociações, além das regras de contratação, de 

remuneração, de promoção e de organização do funcionalismo público. Dentre as 

características típicas do funcionalismo público no Brasil, destacam-se o acesso por 

meio de concurso público, a estabilidade no emprego, o princípio da isonomia e a 

organização por carreiras. O exame dessas particularidades sugere que os fatores 

políticos são especialmente importantes para a compreensão da estrutura de 

salários relativos do setor público, uma vez que os grupos burocráticos possuem 

capacidades distintas de influenciar as decisões do governo, de acordo com os 

recursos de poder que dispõem. Dessa forma, a realização deste trabalho foi guiada 

pela hipótese de que as diferenças salariais no setor público constituem uma 

manifestação concreta do processo de estratificação da burocracia pública, sendo 

determinada, ainda que não exclusivamente, pelos recursos de poder que as 
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múltiplas categorias do aparelho burocrático mobilizam. Nesse sentido, esta 

pesquisa se distancia metodologicamente da abordagem tradicional dos estudos 

econômicos sobre a determinação dos salários, uma vez que ela não está focada 

nas diferenças individuais, mas sim nas diferenças entre os grupos constituintes da 

burocracia. Em termos práticos, isso acarreta uma mudança básica na unidade de 

análise adotada: em lugar dos indivíduos, as carreiras. 

Ao lado dos recursos de poder das carreiras, o prestígio das profissões e 

a discriminação social constituem outras duas dimensões de análise relevantes para 

a análise da questão da desigualdade de remuneração no setor público. Ainda que 

estas dimensões não sejam específicas e exclusivas do setor público, elas tem 

importância fundamental para o debate da desigualdade, uma vez que expressam 

fatores de estratificação social que se contrapõem ao falso discurso meritocrático de 

que as remunerações refletem apenas as diferenças de qualificação e de 

produtividade dos indivíduos.  

Viu-se que as remunerações dos servidores públicos no Brasil 

apresentam uma grande disparidade na sua distribuição por poder e por nível 

federativo. Embora as remunerações do Poder Executivo Estadual sejam menores, 

em média, do que as remunerações do governo federal e dos demais poderes, o 

volume de gastos com pessoal dos governos estaduais tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos, ao passo que o número de servidores se 

manteve relativamente constante. O caso de Minas Gerais não é diferente deste 

padrão e a remuneração média dos servidores ativos tem aumentado em um ritmo 

mais acelerado que o ritmo de aumento do salário mínimo, pelo menos, desde 2009.  

Do ponto de vista da desigualdade, o Índice de Gini das remunerações do 

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais indica que a distribuição interna de 

rendimentos se tornou mais concentrada no período de 2012 a 2015 e reduziu sua 

concentração nos dois anos seguintes. Para compreender as razões dessa 

mudança de tendência, buscou-se analisar o comportamento das 3 maiores 

carreiras do governo estadual: os militares, os professores de educação básica e os 

auxiliares de serviços de educação básica. Juntas, elas representam mais de 65% 

dos servidores estaduais e, por essa razão, as oscilações no tamanho e na 

remuneração dessas carreiras possuem um grande peso no cálculo do indicador. 

Em relação ao tamanho, não foram identificadas alterações substanciais que 

pudessem justificar as mudanças observadas no Índice de Gini. Já em relação às 
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remunerações, observou-se que o período inicial de aumento da desigualdade na 

distribuição de rendimentos coincide com o período em que os militares receberam 

reajustes diferenciados, o que aumentou a distância entre seus rendimentos e a 

remuneração média do total de servidores do Estado. Em especial, o período de 

2013 a 2015 chama a atenção pelo fato de que o Índice de Gini calculado somente 

para os servidores civis apresentou uma queda, em contraste com o aumento do 

Índice de Gini total, o que revela a influência dos reajustes recebidos pelos militares 

no aumento da desigualdade de distribuição de rendimentos do Poder Executivo de 

Minas Gerais. Já a queda no Índice de Gini observada nos dois anos seguintes 

coincide com o período de reajustes recebidos pelos servidores da educação básica, 

que geraram uma recuperação relativamente proporcional da defasagem da 

remuneração desses servidores em relação à remuneração média total. 

No entanto, um exame mais detalhado das disparidades de remuneração 

entre as carreiras do governo de Minas Gerais deve considerar os principais 

determinantes e fatores que influenciam a remuneração no setor público. Para isso, 

foi realizada uma análise quantitativa, de corte transversal, em duas etapas: 

primeiramente, buscou-se identificar e interpretar as correlações existentes entre a 

remuneração média das carreiras e seus principais determinantes, levantados a 

partir da revisão bibliográfica. Em seguida, as variáveis selecionadas foram 

utilizadas para especificar um modelo de regressão, no intuito de estimar o efeito 

líquido de cada uma sobre a remuneração média das carreiras. A partir dessa 

análise, serão apresentadas, nos tópicos seguintes, algumas conclusões, limitações 

e sugestões de novas pesquisas possíveis: 

1) Como prevê a teoria do capital humano, o nível de escolaridade e a 

experiência no trabalho são dimensões relevantes para explicar as diferenças de 

rendimentos no setor público. No caso da escolaridade, as diferenças de 

remuneração são progressivamente maiores à medida que aumenta o nível mínimo 

de escolaridade exigido para ingresso nas carreiras. Contudo, a teoria do capital 

humano não é a única explicação possível para a existência de uma correlação 

positiva entre o nível de qualificação formal e os rendimentos do trabalhador. Em 

resumo, os argumentos possíveis para explicar essa correlação são: i) a educação 

formal torna os indivíduos mais produtivos; ii) a educação formal cumpre o papel de 

filtrar e classificar os indivíduos de acordo com algumas características desejadas no 

serviço público, tais como o respeito à hierarquia e o cumprimento de regras 
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burocráticas; iii) as carreiras exigem níveis distintos de escolaridade de acordo com 

a natureza e a complexidade das atividades desempenhadas, o que cria segmentos 

de mercado específicos para cada tipo de carreira; iv) a educação formal sinaliza 

posições de classe e de status, operacionalizando, por meio de uma falsa ideologia 

meritocrática, um mecanismo de distinção social em relação aos mais pobres e 

menos privilegiados. A partir da constatação da correlação entre nível de 

escolaridade e remuneração média das carreiras, algumas perguntas adicionais 

podem ser levantadas e investigadas por pesquisas futuras. No caso da 

Administração Pública de Minas Gerais, pode-se analisar se as disparidades 

educacionais e os retornos à educação têm aumentado ou diminuído nos últimos 

anos. Além disso, os retornos da educação observados nesta pesquisa podem ser 

comparados com os retornos da educação no setor privado ou em outros governos 

estaduais ou, ainda, em administrações públicas de outros países. 

2) As carreiras que possuem um vínculo mandatório com os cursos de 

Direito e de Medicina possuem uma remuneração muito acima da média, mesmo 

comparando com outras carreiras que também exigem nível superior, o que revela o 

efeito do prestígio social dessas ocupações nas remunerações do setor público. 

Contudo, no caso específico das três carreiras que exigem o curso do Direito, o 

tamanho desse efeito deve ser analisado com cautela, uma vez que todas elas são 

também carreiras essenciais e exclusivas de Estado, o que pode gerar uma 

dificuldade de estimar isoladamente o impacto do prestígio social do curso. Já no 

caso das carreiras da Medicina, é evidente que elas refletem, em alguma medida, as 

remunerações de mercado e o status da profissão de médico na sociedade 

brasileira. Uma possibilidade de aprofundamento neste tópico específico pode ser 

realizada por meio de uma análise comparativa entre as diferenças de salários 

pagos no setor público e no setor privado, o que pode incluir, além das carreiras 

vinculadas aos cursos de Medicina e de Direito, outras profissões presentes na 

Administração Pública, tais como professores, enfermeiros, agentes de segurança e 

gestores. 

3) A composição por gênero também é um fator relevante relacionado à  

desigualdade de remuneração entre as carreiras do Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais. A relação negativa entre o percentual de mulheres que compõem as 

carreiras e suas remunerações médias se mostrou estatisticamente significante 

mesmo após isolar o efeito da escolaridade, do tempo de serviço, do prestígio dos 
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cursos de Direito e de Medicina e dos recursos de poder das carreiras. Diante dessa 

conclusão, é importante investigar os mecanismos de reprodução das desigualdades 

de gênero, que são marcas estruturais da sociedade brasileira e que também se 

manifestam dentro Administração Pública. Este trabalho levantou algumas 

possibilidades, que podem ser objeto de pesquisas futuras: i) a relação entre gênero 

e a ocupação de cargos discricionários; ii) a relação entre a jornada dupla de 

trabalho das mulheres e a disponibilidade de tempo exigido tanto na preparação 

para aprovação nos concursos públicos mais concorridos quanto para a aquisição 

de qualificações extras que viabilizam promoções nas carreiras; iii) a forma como a 

divisão sexual do trabalho se expressa na composição das carreiras do setor 

público, uma vez que atividades tradicionalmente desempenhadas por homens são 

mais valorizadas, como é o caso das profissões ligadas à engenharia e finanças. 

Ainda a respeito da discriminação social e da desigualdade de rendimentos no setor 

público, não se pode ignorar a importância dos estudos considerarem outros 

marcadores sociais além do gênero, tais como a raça e a sexualidade. Para isso, é 

importante destacar a necessidade de produção de dados e de estatísticas que 

permitam realizar tais análises. 

4) A hipótese de que as disparidades de remuneração no Poder Executivo 

de Minas Gerais constituem uma manifestação concreta das diferenças de poder 

entre as carreiras foi confirmada pela análise empírica. As três variáveis 

selecionadas para operacionalizar essa dimensão foram: o tamanho das carreiras, a 

natureza essencial e exclusiva da atividade desempenhada e o grau de acesso ao 

poder decisório. Todos os três recursos de poder analisados se mostraram 

estatisticamente significantes para explicar as diferenças de remuneração entre as 

carreiras, após controlar o efeito dos demais fatores. Sobre a natureza da atividade 

desempenhada, cabe ressaltar que foi adotada uma definição mais restrita de 

essencialidade e exclusividade, mas existem outros critérios mais abrangentes que 

poderiam incluir uma quantidade maior de carreiras neste grupo. Ademais, vale 

lembrar que cada tipo de atividade pode estar relacionada com alguma fonte distinta 

de poder. Por exemplo, as carreiras da Polícia e da Secretaria da Fazenda são 

exclusivas e essenciais para o setor público, mas elas lidam com recursos distintos: 

a arma (poder da força) e o dinheiro (poder econômico), respectivamente. Essa 

diferença não foi abordada nesta pesquisa e pode ser objeto de novos estudos. 

Além disso, outra possibilidade de analisar as diferenças de poder entre os 
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segmentos do corpo burocrático é estudar os processos históricos de formação e de 

diferenciação das instituições estatais. 

Ademais, o estudo da concessão de reajustes salariais às carreiras do 

Poder Executivo revelam também as prioridades políticas dos governantes, que, a 

depender do contexto político e econômico, possuem maior ou menor autonomia e 

discricionaridade em relação à política de remuneração. Os diferentes governos 

podem optar por valorizar servidores de algumas carreiras consideradas 

estratégicas ou de determinadas áreas de políticas públicas em detrimento de 

outras. Além disso, a política de remuneração pode ter um foco maior ou menor na 

questão da equidade, o que afeta a forma como os reajustes são concedidos. Para 

aprofundar o estudo do tema a respeito da desigualdade de remuneração no setor 

público e o poder da burocracia estatal, novas pesquisas podem buscar analisar 

diferentes aspectos da relação entre os burocratas e os governantes, tais como os 

mecanismos de interação, as estratégias políticas, o ambiente institucional em que 

ocorrem as negociações e a relação da burocracia com os partidos políticos e com 

outros grupos de interesse. 

Por fim, vale ressaltar que os resultados obtidos confirmam a hipótese 

que fundamentou a realização da pesquisa, ou seja, a desigualdade de 

remuneração no Poder Executivo de Minas Gerais expressa não apenas os atributos 

normalmente associados ao mérito e à produtividade dos trabalhadores, tais como a 

qualificação e a experiência profissional, mas também constituem uma manifestação 

concreta das diferenças de poder e de prestígio entre as carreiras, além de refletir os 

aspectos estruturais da desigualdade de gênero. Nesse sentido, este trabalho 

também reforça o ponto de que a gestão de pessoas no Estado deve buscar a 

equidade e fazer com que a política de remuneração contribua para corrigir - e não 

reproduzir – desigualdades e privilégios históricos que marcam a constituição da 

sociedade brasileira. 
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APÊNDICE A - Avaliação do modelo quanto à violação de suas premissas 
básicas 

Este apêndice irá analisar a adequação do modelo de regressão adotado 

nesta pesquisa às premissas básicas do modelo de regressão linear clássico. 

Considerando que a violação dessas premissas pode gerar problemas relacionados 

à estimação dos coeficientes e aos testes de significância, é importante verificar se 

elas foram devidamente observadas. As premissas que serão analisadas neste 

apêndice são: i) a normalidade da distribuição dos resíduos; ii) a ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis explicativas; iii) a ausência de 

heterocedasticidade; iv) a ausência de autocorrelação entre os resíduos; e v) a 

correta especificação do modelo. 

A premissa de distribuição normal dos resíduos é particularmente 

importante para que os testes de significância sejam válidos independentemente do 

tamanho da amostra. Uma das formas de verificar a não violação desta premissa é 

por meio da observação do histograma de distribuição dos resíduos, comparando-a 

com uma distribuição normal. No gráfico abaixo, a linha vermelha representa a 

distribuição dos resíduos do modelo e a linha azul representa uma curva de 

distribuição normal. Como pode ser observado, as duas linhas possuem formatos 

muito similares. Nota-se também a presença de um valor atípico, que se refere à 

carreira de Auditor Interno. Como não há indícios de erros de medição, não se 

justifica a remoção dessa observação. Vale ainda ressaltar que essa observação 

não possui uma influência grande na estimação dos parâmetros. Contudo, pode-se 

buscar investigar as razões pelas quais essa carreira apresenta um valor de 

remuneração bem acima do previsto pelo modelo. Nesse sentido, cabe ressaltar que 

se trata de uma carreira da Controladoria Geral do Estado, com atribuições de 

auditoria e de correição administrativa. Portanto, ainda que essa carreira não tenha 

sido categorizada como uma carreira essencial e exclusiva de Estado, ela possui 

caráter sistêmico e sua remuneração diferenciada pode estar relacionada com a 

natureza da atividade desempenhada.  
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Gráfico A.1: Histograma de distribuição dos resíduos padronizados 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Outra forma de verificar a normalidade dos resíduos é por meio do teste 

de Shapiro-Wilk. Se o resultado do teste for não significativo, isto é, se p-valor for 

menor do que 0,05, pode-se afirmar que os dados diferem significativamente de uma 

distribuição normal. Nesta regressão, o teste de Shapiro-Wilk apresentou um p-valor 

de 0,2245, o que informa que a premissa de normalidade dos resíduos não foi 

violada. 

Em relação ao problema da multicolinearidade, é importante pontuar que 

a existência de uma forte correlação linear entre as variáveis explicativas aumenta o 

erro padrão dos coeficientes estimados, dificulta a estimação precisa dos efeitos 

líquidos de cada variável e eleva a probabilidade de se descartar um efeito 

relevante. Uma das formas preliminares de se detectar a multicolinearidade é por 

meio do exame da matriz de correlações das variáveis explicativas, que está 

representada no gráfico A.2. Percebe-se que não há nenhuma correlação muito alta 

entre as variáveis, isto é, maior que 0,9 ou 0,8. 
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Gráfico A.2: Matriz de correlações de todas as variáveis explicativas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Contudo, a análise da matriz de correlações pode deixar escapar algumas 

formas mais sutis de multicolinearidade, que envolvem mais de duas variáveis 

explicativas. Por isso, existem outras técnicas de diagnóstico, dentre elas o cálculo 

do Fator de Inflação da Variância (FIV). Como regra prática, Gujarati (2006) sugere 

que se o FIV de uma variável for maior que 10, pode-se afirmar que ela possui alta 

colinearidade com as demais. A tabela abaixo apresenta os valores do FIV 

calculados para todas as variáveis explicativas. Nota-se que não existe nenhum 

valor acima ou próximo de 10, o que sugere que o modelo não possui nenhum 

problema grave de multicolinearidade. 

 

 



104 

 

Tabela A.1: Valores do Fator de Inflação da Variância para todas as variáveis 

explicativas 

VARIÁVEL FIV 

―esc_inc‖ 1,5575 

―temp_serv‖ 2,0525 

―%_mulheres‖ 1,4721 

―ln_tamanho‖ 1,3820 

―alto_escalao‖ 1,1327 

―essenciais‖ 1,3564 

―fundamental‖ 1,7916 

―superior‖ 1,9178 

―prestígio‖ 1,3626 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outra importante premissa do modelo de regressão linear clássico é a de 

que os resíduos possuem variância constante a cada nível das variáveis 

explicativas. Quando as variâncias são muito desiguais, diz-se que existe o 

problema da heterocedasticidade. De acordo com Gujarati (2006), a 

heterocedasticidade não altera a consistência dos coeficientes estimados pelo 

método de MQO, mas afeta a variância dos estimadores, aumentando a 

probabilidade de se descartar efeitos significativos. Um método informal para 

detectar a presença de heterocedasticidade é por meio da observação da dispersão 

dos resíduos em relação aos valores previstos pelo modelo, que está representada 

no gráfico A.3. Percebe-se que os resíduos se distribuem aleatoriamente em torno 

de zero e não exibem nenhum padrão sistemático de afunilamento ou de nuvens de 

concentração, o que significa que não há indícios fortes de heterocedasticidade.  
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Gráfico A.3: Diagrama de dispersão dos resíduos padronizados em relação aos 

valores previstos pelo modelo 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

Essa observação pode ser verificada por meio de testes estatísticos 

formais. Nesta pesquisa, foram aplicados o teste de Goldfeld-Quandt e o teste de 

Breusch-Pagan-Godfrey, que apresentaram resultados convergentes. Ambos não 

encontraram problemas de heterocedasticidade, apresentando p-valores de 0,7687 

e 0,4684, o que indica que a hipótese de variância constante dos resíduos não foi 

violada. 

Outra premissa a ser verificada é a ausência de autocorrelação entre os 

resíduos do modelo. A violação dessa premissa é mais comum em análises de série 

temporal ou em dados de corte transversal que possuem dados regionais ou 

territoriais, o que não é o caso da amostra trabalhada nesta pesquisa. Ainda assim, 

é importante aplicar testes para detectar problemas de autocorrelação, uma vez que 

eles podem estar relacionados também com erros de especificação do modelo. 
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Dessa forma, foram aplicados os testes de Durbin-Watson e de Breusch-Godfrey, 

com diferentes critérios de ordenamento dos dados, uma vez que a ordem das 

observações afeta o resultado dos testes. Para uma amostra com 125 observações 

e um modelo com 9 variáveis explicativas, o teste de Durbin-Watson é satisfatório se 

o resultado encontrado estiver entre 1,86435 e 2,13565. Já o teste de Breusch-

Godfrey indica o problema de autocorrelação se o p-valor for menor do 0,05. A 

tabela abaixo mostra os valores encontrados para os dois testes. Nota-se que não 

há indícios de violação da premissa de autocorrelação dos resíduos nos dois testes 

realizados.  

Tabela A.2: Resultados dos testes de detecção da autocorrelação 

Forma de ordenamento 

dos dados 

Testes de autocorrelação 

Teste de Durbin-Watson Teste de Breusch-Godfrey 

Por nível de escolaridade 2,0666 p-valor = 0,6967 

Por tempo de serviço 2,0503 p-valor = 0,6783 

Por tamanho 2,0625 p-valor = 0,7187 

Por percentual de mulheres 1,9975 p-valor = 0,9992 

Fonte: Elaboração própria 

 

A última premissa a ser testada é a de que o modelo foi corretamente 

especificado. Segundo Gujarati (2006), os possíveis erros de especificação de um 

modelo são: i) omissão de uma ou mais variáveis relevantes; ii) inclusão de uma ou 

mais variáveis desnecessárias; iii) adoção da forma funcional errada; iv) erros de 

medição. Uma forma de detectar erros de especificação é por meio do teste RESET 

de Ramsey. Se o p-valor do teste for menor do que 0,05, pode-se dizer que a 

especificação do modelo estava errada. O teste RESET foi aplicado com a inclusão 

de termos quadráticos e cúbicos e o p-valor encontrado foi de 0,0933. Portanto, ao 

nível de 5% de significância, não se pode aceitar a hipótese de que há erros de 

especificação no modelo. 

Sabe-se que os dados discrepantes e a assimetria na distribuição das 

variáveis explicativas também podem também ocasionar problemas de 

especificação no modelo e afetar a estimação dos parâmetros (Gujarati, 2006). 

Dessa forma, a observação dos histogramas de distribuição das variáveis 

quantitativas do modelo pode ser uma boa forma de identificar a existência de dados 

discrepantes ou de distribuições assimétricas. O conjunto de histogramas 
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representados no gráfico A.4 permite constatar que a variável ―alto_escalao‖ é 

claramente assimétrica e possui 1 observação muito discrepante em relação às 

demais. Esta observação se refere à carreira de Especialista em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental, que possui um número muito elevado de cargos de alto 

escalão. 

Gráfico A.4: Histogramas de distribuição das variáveis quantitativas do modelo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando que essa observação discrepante pode ter um peso grande 

na estimativa do coeficiente relativo à variável ―alto_escalao‖, existem algumas 

formas de tentar reduzir a influência desta observação para testar a consistência do 

modelo. Uma delas poderia ser a aplicação de uma transformação nos dados da 

variável ―alto_escalao‖ de modo a tornar sua distribuição menos assimétrica. Para 

testar essa possibilidade, aplicou-se a transformação de raiz quadrada e estimou-se 

novamente o modelo de regressão pelo método de MQO. A estimação do novo 
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modelo de regressão mostrou que os resultados dos coeficientes estimados, dos 

testes de significância individuais e do R2 não sofreram alterações substanciais, 

como pode ser verificado na tabela A.3. Outro questionamento que pode ser 

realizado a respeito da variável ―alto_escalao‖ diz respeito aos critérios de medição 

do número de cargos de alto escalão. Uma forma alternativa de mensurar esses 

cargos é atribuir aos DADs 10, 11 e 12 um peso menor, uma vez que eles não 

correspondem aos cargos de chefia máxima dos órgãos e secretarias da 

Administração Direta. Nesse caso, haveria uma redução significativa no número de 

cargos com peso igual a 1, o que contribuiria para deixar a distribuição da variável 

―alto_escalao‖ um pouco menos assimétrica. Essa medição alternativa foi testada e, 

novamente, os resultados dos coeficientes estimados e dos testes de significância 

não foram significativamente alterados, como pode ser observado nas duas últimas 

colunas da tabela A.3. Portanto, ainda que a carreira de Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental seja uma observação discrepante e influente na 

estimação do efeito da variável ―alto_escalao‖ sobre a remuneração média das 

carreiras, as formas alternativas de suavizar o peso desta observação foram 

testadas e não alteraram significativamente as conclusões obtidas por meio da 

estimação do modelo de regressão, em sua especificação original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Tabela A.3: Comparação entre os parâmetros do modelo original e os modelos com 

a variável ―alto_escalao‖ transformada 

Variáveis 
Coeficientes 
(Modelo 1) 

P-Valor 
(Mod.1) 

Coeficientes 
(Modelo 2) 

P-Valor 
(Mod.2) 

Coeficientes 
(Modelo 3) 

P-Valor 
(Mod.3) 

―fundamental‖ -0,8665 
3,32e-10 

(***) 
-0,8266 

1,75e-09 
(***) 

-0,8642 
4,05e-10 

(***) 

―superior‖ 1,1543 
< 2e-16 

(***) 
1,1284 

< 2e-16 
(***) 

1,1565 
< 2e-16 

(***) 

―prestígio‖ 2,2439 
< 2e-16 

(***) 
2,2467 

< 2e-16 
(***) 

2,2583 
< 2e-16 

(***) 

―esc_inc‖ 0,2198 
1,12e-05 

(***) 
0,2263 

6,14e-05 
(***) 

0,2183 
1,38e-05 

(***) 

―temp_serv‖ 0,4510 
3,64e-13 

(***) 
0,4432 

6,52e-13  
(***) 

0,4514 
3,99e-13 

(***) 

―%_mulheres‖ -0,1178 
0,01268 

(*) 
-0,1142 

0.01546 
(*) 

-0,1178 
0,01311 

(*) 

―ln_tamanho‖ 0,1249 
0,00654 

(**) 
0,1008 

0.03378  
(*) 

0,12575 
0,00634 

(**) 

―essenciais‖ 0,6359 
2,80e-05 

(***) 
0,6291 

3,14e-05  
(***) 

0,62914 
3,52e-05 

(***) 

―alto_escalao‖ 0,1241 
0,00293 

(**) 
- - - - 

―alto_escalao‖ 
(raiz quadrada) 

- - 0,1399 
0.00183  

(**) 
- - 

―alto_escalao‖ 
(medição 

alternativa) 
- - - - 0,1210 

0,00425 
(**) 

(Intercepto) -0.5285 
< 2e-16 

(***) 
-0.52594 

2,80e-11 
(***) 

-0,5285 2,99e-11 
(***) 

 
R

2
 = 0,8309  

R
2
 ajustado = 0,8177 

Teste F = 62,8 

R
2
 = 0,8322  

R
2
 ajustado = 0,8191 

Teste F = 63,37 

R
2
 = 0,8299  

R
2
 ajustado = 0,8166 

Teste F = 62,36 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, um último comentário a ser realizado se refere ao tamanho da 

amostra. Quanto maior for a amostra, mais confiáveis serão as estimativas 

realizadas pelo modelo. No entanto, a amostra trabalhada nesta pesquisa é limitada 

pela quantidade de carreiras existentes no Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais. Portanto, cabe questionar se o número de observações (n = 125) é suficiente 

para obter um modelo de regressão confiável. Embora não haja nenhuma resposta 
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precisa para o problema do tamanho da amostra, Field (2009) sugere que uma 

amostra de 100 a 150 observações é capaz de estimar efeitos grandes e médios em 

um modelo que possui até 10 variáveis explicativas, mas pode ser insuficiente para 

captar efeitos pequenos. Outras duas regras práticas mencionadas por Field (2009) 

para determinar o tamanho mínimo de uma amostra são: n = 50 + 8 * k, para testar o 

modelo como um todo; e n = 104 + k, para testar os coeficientes individuais, onde k 

é o número de variáveis explicativas inseridas no modelo. No modelo de regressão 

utilizado nesta pesquisa, foram incluídas 9 variáveis explicativas, o que significa que 

os limites mínimos definidos por essas duas regras são, respectivamente, 122 e 113. 

Como o número de observações supera ligeiramente esses valores, pode-se dizer 

que o tamanho da amostra utilizada atende aos requisitos mínimos sugeridos por 

essas regras. 
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ANEXO A - Lista dos cargos comissionados selecionados para a análise da 
proximidade das carreiras com o poder decisório central 

Administração Direta 

Nome do cargo Peso 

Advogado Geral Adjunto do Estado 1 

Advogado Geral do Estado 1 

Advogado Regional do Estado 0,33 

Assessor Chefe da Assessoria do Advogado-Geral 0,33 

Assessores de Secretário de Estado I e II da Polícia Civil 0,33 

Chefe Adjunto da Polícia Civil 1 

Chefe da Polícia Civil 1 

Chefe do Departamento de Trânsito 0,33 

Controlador Geral do Estado 1 

Controlador Geral do Estado Adjunto 1 

Coordenador Geral de Segurança 0,33 

Corregedor da Advocacia-Geral do Estado 0,33 

Corregedor Geral de Policia 0,33 

DADs - 10, 11 e 12 1 

DADs - 8 e 9 0,33 

Diretor Geral da Academia Civil 0,33 

Diretor Geral da Escola de Saúde Pública de MG 1 

Governador do Estado 1 

Ouvidor 0,33 

Ouvidor Geral Adjunto do Estado 1 

Ouvidor Geral do Estado 1 

Procurador Chefe 0,33 

Secretário Adjunto de Estado 1 

Secretário de Estado 1 

Secretário Geral de Estado 1 

Superintendentes da Polícia Civil 0,33 

Superintendentes da Secretaria da Fazenda 0,33 

Vice Governador 1 

(continua)            
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Administração Indireta 

Nome do cargo  Peso 

DAIs - 28, 29 e 30 0,33 

Diretores de Autarquias e Fundações 0,33 

Diretor Executivo - TV MINAS 0,33 

Diretor Geral da Escola de Governo – FJP 0,33 

Diretores Gerais de Autarquias e Fundações 1 

Ouvidor 0,33 

Presidentes de Autarquias e Fundações 1 

Pró-Reitores Adjuntos de Universidades 0,33 

Pró-Reitores de Universidades 0,33 

Reitores de Universidades 1 

Secretários Gerais de Autarquias e Fundações 0,33 

Vice Diretores Gerais de Autarquias e Fundações 1 

Vice Presidentes de Autarquias e Fundações 1 

Vice Reitores de Universidades 1 
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ANEXO B – Base de dados utilizada no modelo de regressão 

Nome da carreira 
Salário- 

hora 
Índice 
Esc. 

Tempo 
serviço 

% 
mulheres 

Tamanho 
Alto 

escalão 

ADVOGADO AUTARQUICO 125,30 4,0000 16,07 0,4815 27 0,00 

AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO 23,90 3,1508 5,30 0,1460 14410 1,67 

AGENTE DE SEGURANCA SOCIOEDUCATIVO 24,12 3,2669 5,48 0,1268 1190 0,67 

AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 36,05 3,4765 28,27 0,3882 337 1,33 

AGENTE FISC.DE GESTAO,METROLOGIA E QUALIDADE 25,73 3,3868 15,87 0,3019 102 0,00 

AGENTE GOVERNAMENTAL 19,95 3,5274 19,43 0,5709 501 6,00 

ANAL.DE GESTAO E POL.PUB.EM DESENV. 20,53 4,0313 14,30 0,6295 203 3,00 

ANAL.E PESQUISADOR DE SAUDE E TECNOLOGIA 38,69 4,5035 10,60 0,7361 282 1,00 

ANAL.FAZENDARIO DE ADM.E FINANCAS 79,52 4,0083 28,04 0,3802 110 1,67 

ANAL.FISC.DE REG.SERV.ABAST.AGUA E ESG.SAN. 33,02 4,0769 5,00 0,3846 35 0,00 

ANALISTA AMBIENTAL 44,06 4,2758 12,96 0,4376 633 5,00 

ANALISTA DA POLICIA CIVIL 16,98 4,0000 5,89 0,6743 298 0,00 

ANALISTA DE ATENCAO A SAUDE 30,04 4,0688 29,12 0,6044 331 0,00 

ANALISTA DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL 14,88 4,0294 7,26 0,6471 31 0,00 

ANALISTA DE DESENV.RURAL 37,53 4,0000 22,14 0,0714 12 0,00 

ANALISTA DE EDUCACAO BASICA 19,63 3,9538 6,56 0,7538 175 0,00 

ANALISTA DE GESTAO DE SEGURIDADE SOCIAL 20,51 4,0000 4,27 0,8378 37 0,00 

ANALISTA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE 34,44 4,1068 10,40 0,8094 1015 1,00 

ANALISTA DE GESTAO E REGISTRO EMPRESARIAL 30,09 4,0000 12,94 0,5556 35 0,67 

ANALISTA DE GESTAO,METROLOGIA E QUALIDADE 27,25 4,0233 10,00 0,3488 43 0,00 

ANALISTA DE GESTAO,PROTECAO E RESTAURO 29,15 4,2857 19,43 0,4643 27 0,00 

ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 36,86 4,1636 9,63 0,8224 212 0,33 

ANALISTA DE SEGURIDADE SOCIAL 31,48 4,0530 13,35 0,8035 500 0,33 

ANALISTA DE TV 15,60 3,9861 5,56 0,4861 72 0,33 

ANALISTA EDUCACIONAL 26,67 4,0479 10,02 0,7934 2518 0,67 

ANALISTA EM EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE 31,66 4,3898 7,37 0,8136 56 0,00 

ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL 25,63 4,0017 6,68 0,7659 1146 1,33 

ANALISTA UNIVERSITARIO 27,73 4,2135 15,19 0,6292 87 0,00 

ANALISTA UNIVERSITARIO DA SAUDE 32,69 4,1806 13,01 0,7708 139 0,00 

ASSIST.TEC.DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 22,46 3,5622 13,40 0,7146 456 0,33 

ASSISTENTE ADM.DE TELECOMUNICACOES 24,35 3,5000 27,83 0,6667 10 0,00 

ASSISTENTE DE EDUCACAO 23,49 3,4186 27,72 0,2984 213 1,00 

ASSISTENTE DE GESTAO DE DEFESA AGROPEC. 24,01 3,7799 16,89 0,5694 208 0,00 

ASSISTENTE DE GESTAO E POL.PUB.EM DESENV. 20,49 3,5233 26,88 0,7133 275 0,67 

ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL 12,96 3,2397 7,86 0,6962 1191 1,67 

ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA 13,19 3,3862 7,79 0,8781 17782 0,00 

ASSISTENTE TECNICO DE SEGURIDADE SOCIAL 13,80 3,0073 6,36 0,7445 138 0,00 

AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL 148,19 4,0273 23,12 0,2761 1246 6,00 

AUDITOR INTERNO 69,90 4,0219 6,73 0,5693 135 5,67 

AUX.ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICACOES 11,73 2,8000 28,10 0,5000 10 0,00 

AUX.DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE 15,05 2,9667 28,43 0,6970 873 0,67 

AUX.EM ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA 13,82 2,5714 28,64 0,2857 12 0,00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO 18,20 3,1829 23,49 0,6070 257 0,00 
(continua) 
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AUXILIAR AMBIENTAL 14,67 2,2130 28,75 0,3148 210 0,00 

AUXILIAR DA INDUSTRIA GRAFICA 29,51 2,5625 32,13 0,1250 13 0,00 

AUXILIAR DA POLICIA CIVIL 14,89 2,6513 28,27 0,3744 189 0,00 

AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DE ESTADIOS 11,95 1,7143 29,00 0,2857 12 0,00 

AUXILIAR DE ADMINISTRACAO GERAL 17,94 2,0625 32,78 0,1563 30 0,00 

AUXILIAR DE APOIO DA SAUDE 23,01 2,4099 27,60 0,5611 471 0,00 

AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 14,83 2,0714 29,00 0,0714 14 0,00 

AUXILIAR DE CULTURA 13,19 2,7600 28,20 0,5200 23 0,00 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL 10,43 2,2667 28,47 0,2667 14 0,00 

AUXILIAR DE GESTAO ARTISTICA 12,19 2,3000 29,00 0,4000 10 0,00 

AUXILIAR DE GESTAO E REGISTRO EMPRESARIAL 26,45 3,7826 28,65 0,7826 23 0,00 

AUXILIAR DE GESTAO,METROLOGIA E QUALIDADE 18,17 2,9167 29,00 0,0000 23 0,00 

AUXILIAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 24,05 2,4074 29,00 0,7037 27 0,00 

AUXILIAR DE SAUDE E TECNOLOGIA 18,80 2,3750 29,00 0,4643 54 0,00 

AUXILIAR DE SEGURIDADE SOCIAL 20,37 3,3227 23,69 0,7545 1087 0,33 

AUXILIAR DE SERVICOS DE EDUCACAO BASICA 7,66 2,1850 1,99 0,8432 39109 0,00 

AUXILIAR DE SERVICOS GOVERNAMENTAIS 19,53 2,9732 28,03 0,5357 106 1,67 

AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 12,32 2,2739 28,53 0,4587 277 0,00 

AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 16,13 1,6256 28,99 0,0641 386 0,00 

AUXILIAR EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL 18,02 2,4041 28,38 0,3630 111 0,00 

AUXILIAR OPERACIONAL 15,28 3,1844 25,11 0,3688 139 0,00 

DELEGADO DE POLICIA 86,88 4,0000 12,45 0,2858 1047 6,67 

ESCRIVAO DE POLICIA I 26,04 3,9797 6,65 0,4448 343 0,00 

ESCRIVAO DE POLICIA II 41,47 3,3707 17,67 0,5018 1078 0,00 

ESPEC.EM GESTAO DE DEFESA AGROPECUARIA 60,00 4,0588 19,94 0,3529 17 0,00 

ESPEC.EM POL.PUB.E GESTAO GOVERNAMENTAL 57,48 4,1468 8,57 0,4728 628 32,00 

ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA 20,06 3,9167 5,16 0,9486 9078 0,00 

ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE 32,32 4,1432 13,73 0,7827 1169 5,67 

FISCAL AGROPECUARIO 46,98 4,2484 15,89 0,4098 507 1,00 

FISCAL ASSIST.DE TRANSP.E OBRAS RODOVIARIAS 12,06 3,5412 7,06 0,4118 83 1,33 

FISCAL ASSISTENTE AGROPECUARIO 26,95 3,7573 16,83 0,1292 507 0,00 

FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIARIAS 28,23 4,0233 6,43 0,3566 126 4,67 

GESTOR AMBIENTAL 32,72 4,1804 5,19 0,5392 506 3,67 

GESTOR DE CULTURA 21,14 3,9804 12,18 0,8039 48 0,33 

GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 53,01 4,0374 17,64 0,3972 209 6,00 

GESTOR EM CIENCIA E TECNOLOGIA 22,58 4,1209 9,78 0,6484 88 0,00 

GESTOR FAZENDARIO 91,82 3,9866 21,14 0,4919 1028 0,33 

GESTOR GOVERNAMENTAL 25,06 4,0304 12,82 0,5957 343 5,00 

INVESTIGADOR DE POLICIA I 21,49 3,9974 2,36 0,4657 1533 0,33 

INVESTIGADOR DE POLICIA II 41,97 3,2472 17,67 0,1343 4972 0,00 

MEDICO 90,59 4,8162 13,25 0,4197 1487 3,00 

MEDICO DA AREA DE DEFESA SOCIAL 80,33 4,1831 11,65 0,2254 65 0,00 

MEDICO DA AREA DE GESTAO E ATENCAO A SAUDE 67,46 4,0878 29,42 0,1646 629 0,00 

MEDICO DA AREA DE SEGURIDADE SOCIAL 112,72 4,2253 19,67 0,3443 382 0,00 
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MEDICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 95,26 4,6889 14,71 0,5630 132 1,33 

MEDICO LEGISTA 78,42 4,0994 10,67 0,1960 341 0,00 

MEDICO PERITO 53,80 4,0667 6,64 0,5259 128 0,00 

MEDICO UNIVERSITARIO 64,34 4,0909 7,18 0,5795 84 0,00 

MUSICO CANTOR 26,90 3,9483 14,81 0,4655 54 0,00 

MUSICO INSTRUMENTISTA 34,47 4,1579 18,47 0,2807 55 0,00 

OFICIAL DE SERVICOS OPERACIONAIS 15,65 2,3444 28,71 0,3311 147 0,33 

PERITO CRIMINAL 89,30 4,0455 12,97 0,2920 627 0,33 

PESQUISADOR EM CIENCIA E TECNOLOGIA 57,22 5,2063 21,13 0,5000 115 0,33 

PROCURADOR DO ESTADO 109,23 4,0068 14,49 0,4289 440 13,00 

PROFESSOR DE ARTE 9,69 4,0615 4,15 0,5538 61 0,33 

PROFESSOR DE ARTE E RESTAURO 13,85 3,6111 3,44 0,6111 17 0,33 

PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 25,50 3,5846 5,36 0,7833 128600 4,67 

PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR 34,38 5,0398 4,09 0,5402 2476 6,67 

PROFESSOR DE ENSINO MEDIO E TECNOLOGICO 12,70 3,9462 1,30 0,5462 87 0,00 

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 20,22 3,3476 10,08 0,8587 5302 0,33 

TECNICO AMBIENTAL 25,96 3,7739 15,54 0,5211 252 0,33 

TECNICO ASSISTENTE DA POLICIA CIVIL 10,28 3,3163 9,42 0,6363 781 0,00 

TECNICO DA EDUCACAO 16,10 3,6151 10,94 0,7433 2142 2,00 

TECNICO DA INDUSTRIA GRAFICA 37,64 3,8049 28,22 0,1707 37 0,00 

TECNICO DE ADMINISTRACAO GERAL 29,97 3,6667 29,80 0,5333 11 0,33 

TECNICO DE ATENCAO A SAUDE 22,34 3,3004 28,83 0,7828 528 0,00 

TECNICO DE CULTURA 15,00 3,3485 17,12 0,5909 60 0,00 

TECNICO DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL 11,73 3,5263 12,79 0,3684 19 0,00 

TECNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 25,49 3,6111 25,31 0,4167 34 0,00 

TECNICO DE GESTAO ARTISTICA 21,91 3,0000 25,31 0,4231 25 0,00 

TECNICO DE GESTAO DA SAUDE 24,58 3,4283 27,03 0,6719 439 0,67 

TECNICO DE GESTAO E REGISTRO EMPRESARIAL 18,79 3,6875 11,89 0,5625 111 0,00 

TECNICO DE GESTAO,PROTECAO E RESTAURO 19,26 3,5926 19,33 0,5556 27 0,00 

TECNICO DE SAUDE E TECNOLOGIA 16,80 3,5087 9,42 0,6284 398 0,33 

TECNICO DE SEGURIDADE SOCIAL 13,13 3,1143 7,79 0,8196 613 0,00 

TECNICO DE TV 9,18 3,0000 5,24 0,2742 61 0,00 

TECNICO EM ATIV.DE CIENCIA E TECNOLOGIA 23,47 3,5918 24,27 0,3571 89 1,00 

TECNICO EM EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE 10,15 3,4118 9,47 0,6471 15 0,00 

TECNICO FAZENDARIO DE ADM.E FINANCAS 41,88 3,8151 22,73 0,3667 627 1,33 

TECNICO OPERACIONAL DA SAUDE 16,11 3,5138 9,95 0,7051 1893 0,00 

TECNICO UNIVERSITARIO 17,32 3,6833 15,61 0,6157 272 0,33 

TECNICO UNIVERSITARIO DA SAUDE 20,44 3,4473 14,79 0,7321 465 0,00 

 


