
Made 
centro de 
pesquisa em 
macroeconomia 
das desigualdades

Nota de Política 
Econômica 30.06.2022     nº 022

Gênero e raça no 
mercado de trabalho 
brasileiro:  
a importância do gasto 
social em saúde e 
educação pública para 
a redução de 
desigualdades 

Pedro Romero Marques, 
Luiza Nassif Pires, Luana 
Passos & Tainari Taioka 



Resumo

 

 

 30.06.2022     nº 022

Esta nota buscou comparar os diferentes impactos na geração de 
empregos de um choque de demanda por produção nacional em 
setores associados à infraestrutura física e à infraestrutura social, 
considerando um recorte de gênero e raça. Os multiplicadores de 
emprego foram calculados a partir dos dados da matriz de insumo-
produto brasileira disponibilizada pelo IBGE e os dados de 
trabalhadores por gênero e raça foram obtidos a partir da RAIS, 
ambos para o ano de 2015. A partir disso, foram estimados os 
empregos diretos, indiretos e induzidos de um choque de R$ 100 
milhões em cada um dos seguintes setores: construção 
(infraestrutura física) e saúde e educação públicas (infraestrutura 
social). Os resultados indicam que os setores ligados à 
infraestrutura social têm capacidade de gerar mais empregos do 
que o setor de infraestrutura física. Os choques em saúde pública e 
educação pública resultaram em cerca de 3,3 mil e 3 mil novas 
vagas de trabalho, respectivamente, contra 2,7 mil no setor de 
construção. Ademais, um gasto direcionado à infraestruturas 
sociais gera quase 3 vezes mais empregos para mulheres que um 
choque direcionado ao setor de construção. Quando se analisa a 
composição dessas novas vagas percebe-se que, nos setores de 
saúde pública e educação pública, as mulheres ocupam 54% e 50,1% 
das vagas criadas, respectivamente. Além disso, as mulheres negras 
recebem duas vezes mais empregos quando o choque se dá em 
infraestruturas sociais e ocupam 18,8% dos empregos gerados na 
saúde pública e 15,4% dos empregos em educação pública, o que 
contrasta significativamente com a participação delas no setor de 
construção, isto é, apenas 8,2% das vagas ocupadas.  
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1 Introdução1 

Do ponto de vista do trabalho, as economias 
contemporâneas são compostas de duas dimensões 
indissociáveis, mas que têm sido consideradas sob 
diferentes graus de importância. Uma delas é a 
dimensão produtiva - o conjunto de atividades 
econômicas em que uma determinada força de 
trabalho é empregada para produzir e comercializar o 
que conforma, usualmente, a renda de um país. A 
produção, entretanto, apesar de mais 
recorrentemente lembrada, é incapaz de garantir-se 
por si só. Ela depende de um extenso conjunto de 
atividades que afiançam que a força de trabalho 
empregada no esforço produtivo seja mantida e 
renovada. Em outras palavras, a dimensão reprodutiva 
– este outro alicerce do funcionamento das economias 
– diz respeito às atividades de cuidado e aos afazeres 
domésticos, cujo objetivo é atender às necessidades 
físicas, psicológicas e cognitivas das pessoas. Tarefas 
como a manutenção e a limpeza da casa, o cuidado dos 
filhos e dos idosos, a preparação das refeições e até 
mesmo o acolhimento emocional recaem 
historicamente desproporcionalmente sob a 
responsabilidade das mulheres. Essas atividades, 
costumeiramente desempenhadas de forma não-
remunerada, acabam não sendo  contabilizadas na 
mensuração da renda de um país, e são, portanto, 
subestimadas em seu valor e em sua importância 
como objeto de políticas públicas.  

Diante dessa desconsideração histórica das 
atividades de cuidado, o movimento feminista vem 
lutando pela correção desses vieses e propondo que, 
como alternativa, esse esforço seja compreendido 
como componente essencial da estrutura produtiva. 
De acordo com Fraser (2016), uma consequência 
importante dessa luta se deu nas economias centrais 
durante o pós-guerra, em que o Estado assumiu para si 
a responsabilidade de uma série de atividades de 
cuidado: a partir da institucionalização dos direitos de 
cidadania, expandiu-se a provisão de serviços públicos 
de saúde, educação, previdência e assistência. Essa 
responsabilização do Estado acompanhou uma 
entrada massiva das mulheres no mercado de 
trabalho. Ainda que esse modelo tenha produzido suas 
próprias contradições, Fraser (2016) ressalta que as 
garantias de direitos, dignidade e bem-estar material 
reduziram a pressão sobre o sustento das famílias 
trabalhadoras, valorizando a esfera da reprodução 
social em contraste à lógica do consumo associado às 
atividades produtivas.  

O processo descrito acima mostra que há uma 
relação entre a inserção feminina no mercado de 
trabalho e a responsabilização da política social no 
sentido de fornecer uma infraestrutura social, isto é, 

 
1 Os autores agradecem Julia Torraca. 
2 Supomos um choque que leve a um aumento do valor bruto da 
produção nacional de cada um dos três setores em 100 milhões de 
reais. Adiante, utilizaremos apenas a expressão choque de demanda 
de 100 milhões de reais para nos referir a esse efeito simulado. 

uma provisão pública de serviços de cuidado. Ao, por 
exemplo, expandir-se a participação do Estado no 
provimento de serviços de saúde e educação, permite-
se que mais mulheres possam dedicar menos tempo 
de trabalho não-remunerado às crianças, aos idosos e 
aos doentes das famílias, abrindo espaço para que elas 
possam ingressar ou ampliar sua participação no 
mercado, potencialmente elevando sua remuneração. 
Por outro lado, esses mesmos serviços de saúde e 
educação pública, por atuarem como provedores 
institucionalizados de cuidado, acabam 
tradicionalmente absorvendo uma força de trabalho 
majoritariamente feminina. Ao final, a expansão da 
provisão pública de saúde e educação não apenas 
libera mão-de-obra majoritariamente feminina para o 
mercado de trabalho, mas também atua de forma a 
absorvê-la nesse mercado. A responsabilização do 
cuidado sob a esfera pública permite, assim, reduzir 
discrepâncias na composição de gênero do mercado 
de trabalho, sendo um importante mecanismo de 
combate à desigualdade naquele ambiente. 

Esse debate ganhou destaque recente no âmbito 
do programa de governo do presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden. O plano de infraestrutura proposto 
pelo presidente (American Jobs Plan) era 
originalmente formado por dois eixos, o primeiro 
previa gastos para aprimorar a infraestrutura física e o 
segundo voltado para o desenvolvimento de uma 
infraestrutura de cuidados no lar. Após dificuldades 
políticas em conseguir apoio, tal plano foi incorporado 
como um dos três eixos do Build Back Better 
Framework, que também contava com um plano de 
recuperação em resposta aos efeitos da crise 
desencadeada pela pandemia (American Rescue Plan) 
e separava o plano original em dois eixos, um plano de 
empregos (American Jobs Plan) e um plano de apoio às 
famílias (American Families Plan). A oposição à 
implementação deste terceiro eixo, que vislumbrava 
fornecer serviços públicos de cuidado, é um exemplo 
das dificuldades de avançar esta pauta no âmbito das 
políticas públicas. 

Com base em tais questões, a presente nota 
procura estimar e comparar os impactos que um 
determinado choque de demanda pela produção 
nacional2 é capaz de produzir, em termos de geração 
de empregos, em setores da economia brasileira que 
podem ser identificados com a infraestrutura social e 
com a infraestrutura física, as quais remetem, de 
forma geral, à dimensão reprodutiva e produtiva do 
trabalho. Esses impactos são avaliados a partir de uma 
cisão dos trabalhadores por gênero e por raça.3 Por 
meio dos multiplicadores setoriais de emprego 
calculados a partir da matriz de insumo-produto de 
2015, simula-se o efeito de um choque de R$ 100 
milhões sob duas condições. Na primeira delas, o 

3 A proporção de gênero e raça da população empregada nos setores é 
retirada dos dados da  Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
que indica a quantidade de empregos existentes no mercado de 
trabalho formal brasileiro.   



choque é dado no setor de construção civil, 
tradicionalmente intensivo em trabalho e associado à 
infraestrutura física e à dimensão produtiva da 
economia. Na segunda, o choque é dado nos setores de 
saúde pública e de educação pública, que também 
empregam uma força de trabalho significativa, mas 
cujas atividades desempenhadas são essencialmente 
ligadas à infraestrutura social. Nesse caso, ainda, 
ambos os setores estão associados ao âmbito da 
política social, o que permite inferir sobre a 
capacidade do Estado de, ao assumir 
responsabilidades sobre a esfera do cuidado, ser capaz 
de mitigar certas desigualdades estruturais.  

Os resultados obtidos mostram que choques em 
setores associados às atividades de cuidado, ao 
ampliar a participação relativa de mulheres brancas e 
negras nas ocupações,  são capazes de promover 
mudanças na composição estrutural do mercado de 
trabalho brasileiro compatíveis com a redução de 
desigualdades de gênero. É preciso ressaltar, todavia, 
que os limites desses impactos na desigualdade do 
mercado de trabalho estão postos em relação aos 
homens negros, que compõem uma parcela menor da 
força de trabalho alocada nos setores de saúde e 
educação pública. Ainda assim, o exercício realizado 
demonstra que gastos em infraestrutura social são 
tanto ou mais capazes de gerar emprego quanto os 
gastos com infraestrutura física.  

A estrutura desta nota compreende, além desta 
introdução, outras quatro seções. Na primeira, faz-se 
uma breve discussão das desigualdades estruturais no 
mercado de trabalho brasileiro e na esfera doméstica 
em termos de gênero e raça; na segunda, trata-se do 
papel do gasto social em infraestrutura social e seu 
caráter progressivo; na terceira, apresentam-se o 
método de estimação, os dados utilizados e os 
resultados obtidos, que visam analisar os diferentes 
tipos de empregos criados no setor de infraestrutura 
física e infraestrutura social. Por fim, discutem-se as 
implicações dos resultados obtidos em termos de 
empregos criados levando em conta as disparidades 
de gênero e raça no mercado de trabalho.  

 

2 Desigualdades estruturais do mercado de 
trabalho e no lar no Brasil 

De acordo com diversas medidas, o Brasil é um 
dos países mais desiguais do mundo. Essa 
desigualdade expressa-se em termos pessoais, 
regionais, raciais e por gênero.  Por exemplo, o índice de 
Gini de renda, que permite medir desigualdade 
pessoal, colocava o Brasil como 11º país mais desigual 
de acordo com dados de 2019 da World Inequality 
Database (WID). Com relação aos aspectos raciais e de 
gênero, Bottega et al (2022) mostram que mulheres e 
homens negros são sobrerepresentados na base da 
pirâmide e subrepresentados no topo. Segundo os 
autores, os 705 mil homens brancos que pertencem ao 

1% do topo da distribuição brasileira apropriam mais 
renda do que as 33 milhões de mulheres negras do 
país. 

Considerando o peso dos sistemas de 
opressão do sexismo e do racismo na formação social 
e econômica brasileira, é notável que a significativa 
desigualdade de renda carregue consigo a herança de 
trajetórias históricas de vulnerabilidade. Tal aspecto 
fica claro na medida em que se analisa o acesso e a 
forma de inserção da população brasileira no mercado 
de trabalho: uma série de indicadores atestam que 
mulheres, negros, e sobretudo mulheres negras, 
ocupam a franja inferior dessa estrutura.  

Atentando-se para a taxa de participação na 
força de trabalho, a partir dos dados da PNAD para o 
ano de 2015, nota-se que a participação das mulheres 
foi de 52,4% enquanto que a participação dos homens 
foi de 74,5%. Isso significa que a presença das mulheres 
na atividade econômica brasileira era 22 pontos 
percentuais abaixo da dos homens, a despeito de, na 
média, as mulheres apresentarem um grau mais 
elevado de escolaridade. Em outras palavras, um 
quantitativo de mais de 39 milhões de mulheres 
estavam fora do mercado de trabalho em 2015, 
provavelmente sendo responsáveis por dedicar parte 
significativa de seu tempo ao trabalho reprodutivo 
não-remunerado. Essa disparidade em relação à taxa 
de participação laboral não se altera quando o olhar se 
direciona à questão racial e ao cruzamento de gênero e 
raça.  

Os números também evidenciam diferenças 
no que diz respeito à população desocupada. Em 2015, 
a taxa de desocupação feminina chegou a 12%, 
enquanto a masculina ficou em torno de 8%. Entre 
negros e brancos, a assimetria foi de 11% contra 8% de 
desocupados naquele mesmo ano. Sob uma 
perspectiva interseccional, as mulheres negras 
apresentaram a pior taxa de desocupação (14%) e os 
homens brancos a menos pior (7%). Nesse quesito, há 
um impacto conjunto de estruturas racistas e sexistas, 
a qual é perceptível a partir da posição de 
vulnerabilidade à qual estão sujeitas as mulheres 
negras.  

Outro indicador ilustrativo é a taxa de 
informalidade, que se refere à parcela da população 
cujo acesso à proteção trabalhista é inexistente - isto 
é, não possui carteira de trabalho assinada ou não 
contribui para a previdência social. Nesse caso, não se 
observam grandes lacunas entre homens e mulheres. 
O que se destaca é a expressiva disparidade entre 
negros e brancos, distância de 14 pontos percentuais 
desfavoráveis aos primeiros. Ao considerar a 
interseccionalidade, as mulheres negras mais uma vez 
ocupam a pior posição: quase 50% delas estariam 
atuando sem proteção trabalhista, seguidas a curta 
distância dos homens negros, depois mulheres 
brancas e, na melhor posição, os homens brancos. A 
inserção laboral por vias informais também tem 



impacto nos rendimentos dos trabalhadores: as 
mulheres recebem cerca de 72% do valor recebido 
pelos homens e os negros são remunerados de forma 
equivalente a 59% do valor médio dos brancos. Dos 
grupos em análise, a menor renda era recebida pelas 
mulheres negras, enquanto a maior renda era 
associada aos homens brancos (uma mulher negra 
recebia por volta de 41% do valor de um homem 
branco). 

É notável que as assimetrias de gênero e raça 
estão postas em relação ao trabalho formal e informal. 
Cabe refletir, no entanto, o quanto essa disparidade 
reforça e é reforçada pelas características típicas do 
trabalho reprodutivo. Para fins desta discussão, o 
trabalho reprodutivo é entendido a partir de sua 
dimensão do cuidado, referindo-se “a um amplo 
conjunto de aspectos que englobam os cuidados na 
saúde, o cuidado dos lares, o cuidado a pessoas 
dependentes e a pessoas que cuidam ou o 
autocuidado” (Bango, p. 2, 2020). Sob essa 
compreensão, ele costuma ser exercido por mulheres 
em sua maioria, não sendo remunerado e, portanto, 
não sendo contabilizado nas estatísticas que 
mensuram a magnitude da riqueza nacional. Ainda 
assim, tais esforços são essenciais para o exercício do 
trabalho remunerado, e acabam contribuindo 
indiretamente para produção de bens e serviços em 
uma economia (Bango, 2020; Nassif-Pires, 2021). No 
caso brasileiro, por exemplo, estima-se que o valor da 
produção do trabalho doméstico chega a algo em 
torno de 10 a 12% do PIB (Melo; Considera; Sabbato, 
2016; Jesus, 2018). 

Uma vez marcado pela divisão de gênero, o 
exercício do trabalho reprodutivo pressupõe um 
prejuízo à qualificação e à progressão das carreiras 
profissionais das mulheres: as horas dedicadas ao 
trabalho reprodutivo reduzem a disponibilidade de 
horas dedicadas no mercado de trabalho, formal ou 
informal. Em 2015, 90% das mulheres declararam 
participar nos afazeres domésticos. Entre os homens, 
esse valor não ultrapassou 53%. Olhando apenas a 
questão racial, a diferença é pouco expressiva, mas a 
consideração da interseccionalidade evidencia que 
foram as mulheres negras que mais se ocuparam das 
atividades reprodutivas (91%), sendo os homens negros 
os com menor engajamento no lar com apenas 52%. 
Analisando a jornada de trabalho reprodutiva, o padrão 
de participação relativa permanece.  Nota-se que as 
diferenças foram expressivas entre homens e 
mulheres, com elas exercendo algo em torno de 13 
horas semanais a mais que eles de atividades 
domésticas. No que se refere à questão racial, a 
diferença é de pequena monta, mas sob uma 
perspectiva interseccional verifica-se que as mulheres 
negras despenderam mais tempo na função 
reprodutiva, seguidas à curta distância por mulheres 
brancas, e à grande distância pelos homens, sejam eles 
brancos ou negros (PNAD, 2015). 

É preciso ponderar que esse resultado reflete a 
estrutura de vulnerabilidade própria à inserção da 
população negra no mercado de trabalho: uma vez 
sobrerrepresentados na base da pirâmide da renda, é 
inegável que as condições postas à população negra 
são distintas da população branca no que se refere à 
relação entre trabalho produtivo e reprodutivo, bem 
como às responsabilidades assumidas diante dessa 
relação. Por exemplo, famílias com altas rendas 
demandam serviços domésticos e de cuidado de 
mulheres com rendas mais baixas. O trabalho 
doméstico no Brasil acaba sendo composto 
basicamente por mulheres (cerca de 92% do total) e 
majoritariamente exercido por mulheres negras, cerca 
de 63% do total (Pinheiro et. al.,2019). Segundo 
relatório ILO (2021) 39,2% dessas trabalhadoras 
domésticas recebem remuneração abaixo do valor do 
salário-mínimo. Se o hiato de gênero se estreitou no 
Brasil com os avanços educacionais e laborais 
femininos, o interseccional - cruzamento de gênero, 
raça e classe - revela os limites da luta de gênero: 
negras e pobres permanecem alijadas de muitas 
conquistas já consolidadas para as mulheres brancas 
e ricas. 

É decorrente dessa estrutura a observação de 
que o tempo despendido pelas mulheres com afazeres 
domésticos e atividades de cuidado reduz não apenas 
as possibilidades de inserção laboral, mas também 
amplia as disparidades salariais entre homens e 
mulheres. Isso é significativo no caso das mulheres 
que se tornam mães (Elson, 2017 e Ferrant, Pesando e 
Nowacka, 2014). No Brasil, há uma disparidade 
significativa na participação do mercado de trabalho 
das mulheres com filhos quando comparado aos 
homens com filhos. Esse diferencial aumenta ainda 
mais quando os filhos são pequenos (de 0 a 5 anos). O 
hiato de participação entre homens e mulheres sem 
filhos no ano de 2012 era de 24,7 pontos percentuais. 
Para homens e mulheres com filhos, o hiato aumentou 
para 37,2 pontos percentuais. Esse diferencial se 
reduziu em 2019, atingindo 21 pontos percentuais para 
mulheres sem filhos e 31,5 para mulheres com filhos. A 
redução se deve ao aumento de sua participação total 
no mercado de trabalho para o ano de 2019 (Feijó, Neto 
e Cardoso, 2022).  

Contudo, nos anos de 2020 e 2021, devido à 
pandemia da COVID-19, a participação total das 
mulheres no mercado de trabalho se reduziu, 
aumentando o hiato de gênero. Para as mães o 
diferencial atingiu 33,9 pontos percentuais em 2020, 
superior ao período pré-pandemia (31,5). Ainda, é 
somente após 18 anos do nascimento dos filhos que a 
disparidade entre homens e mulheres se aproxima do 
percentual das mulheres sem filhos. Esse resultado 
indica que a maternidade tem efeitos prolongados e 
permanentes na forma de inserção da mulher no 
mercado de trabalho. O nível educacional também 
importa: mulheres com nível educacional maior, no 
geral, têm maiores condições de contornar as 
dificuldades oriundas da maternidade, como por 



exemplo através da contratação de babás ou creches 
particulares, que permite a essas mulheres 
continuarem em suas ocupações (Feijó, Neto e 
Cardoso, 2022). 

 

3 O gasto em infraestrutura social e as 
desigualdades de gênero e raça 

A experiência histórica recente mostra que, no 
Brasil, o aumento dos recursos orçamentários 
destinados ao gasto social – aquele que é focado em 
“atender às pessoas em situação de vulnerabilidade” e 
proporcionar “oportunidades de promoção social” – 
foi determinante para reduzir a desigualdade 
brasileira. Como mostram Silveira e Passos (2017), uma 
vez que o sistema tributário brasileiro é concentrador 
de renda, o gasto social tem sido decisivo para orientar 
a política fiscal em uma direção de maior impacto 
redistributivo. Isso ocorre graças ao caráter 
progressivo do gasto social, notadamente a oferta 
pública e universal de saúde e educação e as 
transferências monetárias, tais como o Programa 
Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada.   

 Gastos públicos em infraestrutura 
majoritariamente se referem à renovação e 
construção de infraestrutura física, como pontes, 
estradas e até mesmo prédios que abrigam creches e 
hospitais, que servem como alicerce para o processo 
produtivo. Porém, o termo infraestrutura não apenas 
engloba os suportes físicos à produção mas também 
se refere a uma rede de suportes sociais, igualmente 
necessários à manutenção e bom funcionamento do 
sistema produtivo. A infraestrutura social diz respeito 
à provisão de serviços dentre os quais estão a saúde e 
a educação. No âmbito do presente trabalho, quando 
nos referimos a um choque de demanda por 
construção no valor de 100 milhões podemos estar 
nos referindo à construção de uma estrada ou um 
hospital, porém apenas à construção de suas 
estruturas físicas. Por outro lado, o choque de 
demanda de 100 milhões por saúde pública, por 
exemplo, diz respeito à uma demanda por serviços de 
saúde nesse valor oferecidos por hospitais públicos. 
Embutido nesse valor estão os gastos com insumos  
como remédios e instrumentos médicos, salários de 
profissionais de saúde e possivelmente aluguel do 
espaço físico ou gastos com renovação em caso de 
espaço próprio. Dessa forma existe uma 
complementaridade entre as duas estruturas, onde o 
gasto em infraestrutura física seria necessário para 
garantir a existência de um espaço físico adequado 
para o funcionamento de uma escola, por exemplo, 
enquanto que o gasto em infraestrutura social 
garantiria a operacionalidade desse espaço como uma 
escola que oferece serviços de educação para aqueles 
que a frequentam. 

É possível reconhecer que esses dois conjuntos de 
políticas públicas – a provisão de serviços públicos 

universais e a assistência social – carregam, no 
desenho institucional que os caracteriza, um potencial 
redistributivo que implica melhoria das condições de 
vida de alguns grupos sociais historicamente 
desfavorecidos. De um lado, a provisão pública de 
serviços de saúde e educação representa uma 
transferência de renda indireta, isto é, a 
responsabilização pelo Estado de um custo que, em 
outras condições, seria arcado pelas famílias. 
Notadamente, pela natureza dessas atividades, esse é 
um custo associado às atividades de reprodução 
social, ligado à dimensão do cuidado e às necessidades 
de manutenção da força de trabalho. De outro, as 
políticas assistencialistas de transferência monetária 
são complementos diretos de renda, endereçados 
especificamente às famílias mais pobres. Nesse caso, 
tem-se uma orientação clara do gasto no sentido de 
beneficiar a população que é estruturalmente alijada 
do mercado de trabalho formal (Rossi, David e 
Chaparro, 2020). 

Com efeito, há evidências que apontam que o 
gasto social brasileiro tem potencial redistributivo e 
permite corrigir disparidades de classe, gênero e raça. 
Por exemplo, tendo em vista os gastos em educação 
pública, Silveira et. al. (2021), a partir dos dados da 
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e do INEP, 
apontam para a sua elevada progressividade em 
comparação com outros instrumentos de política 
fiscal. A provisão de educação pública pelo Estado 
contribui em 93,3% dos gastos totais em educação 
para os 10% mais pobres da população e apenas 13,3% 
no caso dos 10% mais ricos. Ao incluir o recorte racial, 
percebe-se que as famílias chefiadas por pessoas 
pretas ou pardas recorrem mais ao serviço público nos 
gastos totais com educação quando comparadas às 
famílias chefiadas por pessoas brancas. Para os 40% 
mais pobres, comparando famílias chefiadas por 
pessoas negras e por pessoas brancas, a diferença da 
participação do setor público nos gastos totais em 
educação é de 4,7 pontos percentuais; entre os 20% 
mais ricos e os 40% intermediários, entretanto, a 
distância sobe para 8,2 pontos percentuais. Além 
disso, o estudo indica que o gasto social em educação 
contribui para a queda no índice de Gini.  

Olhando para o impacto redistributivo do 
gasto social com saúde, Silveira et. al. (2014), utilizando 
dados da POF e da PNAD (2003-2007), encontraram 
resultados condizentes com a literatura que sugere 
sua progressividade. Os resultados indicam que os 
40% mais pobres recebem 50% dos gastos 
hospitalares. Já para os gastos com procedimentos 
ambulatoriais, 45% é destinado aos 40% mais pobres. 
Em contrapartida, os 20% mais ricos recebem apenas 
10% dos gastos. Considerando os gastos totais em 
saúde, 55% são destinados aos 50% mais pobres, 
contra 30% para os 20% mais ricos. 

No caso das transferências de renda que 
compõem a assistência social, os resultados apontam 
para uma direção similar. Por exemplo, considerando a 



interseccionalidade de gênero e raça, Nassif-Pires, 
Cardoso e Oliveira (2021), a partir da PNAD Contínua e 
da PNAD Covid-19, mostraram que o pagamento do 
Auxílio Emergencial foi significativo para a redução da 
disparidade nas taxas de pobreza de mulheres negras: 
enquanto 33% delas eram atingidas pela pobreza antes 
da pandemia, em julho de 2020, com o Auxílio, tal valor 
passou a ser de 26%.  As autoras ainda atentam para o 
fato de que a interrupção precoce do Auxílio 
Emergencial poderia levar a taxa de pobreza para 
mulheres negras a 42%, duas vezes maior que a taxa de 
pobreza entre homens brancos.  

No caso das transferências de renda, ainda 
cabe comentar que existem evidências do impacto 
positivo de programas como o Bolsa Família no ganho 
de autonomia pelas mulheres, além de outros efeitos 
associados ao aumento de frequência em serviços de 
saúde e visitas pré-natais entre gestantes, e ao 
aumento do poder decisório das mulheres dentro do 
lar (Bartholo, Passos e Fontoura, 2017). Mas, no que 
concerne à questão de gênero e trabalho reprodutivo, 
a literatura é controversa em relação aos efeitos do 
Bolsa Família. Essa contradição é abordada por Passos, 
Wajnman e Waltenberg (2020) que mostram que o 
programa, ao mesmo tempo que favoreceu a 
participação das mulheres beneficiárias na força de 
trabalho, impactou positivamente no exercício de 
atividades cuidado, o que para os autores seriam um 
efeito ambíguo na divisão sexual do trabalho.  

Os resultados empíricos discutidos até aqui 
indicam o potencial do gasto social na promoção de 
mudanças estruturais referentes à distribuição de 
renda no Brasil. Por um lado, o gasto social, por 
definição, denota que seu objetivo primário é garantir 
as condições básicas essenciais de reprodução da vida 
social a partir do enfrentamento de níveis de 
vulnerabilidade excessivos. Por outro, como foi 
discutido anteriormente, há uma convergência 
significativa das atividades econômicas beneficiadas 
pelo gasto social e as práticas de cuidado que se 
referem ao trabalho reprodutivo.4 De certa forma, 
portanto, é esperado que o gasto social tenha um 
impacto significativo na redução das disparidades de 
gênero e raça no Brasil, uma vez que a população 
feminina e negra é associada aos piores níveis de 
pobreza, inserção no mercado de trabalho e 
comprometimento com o trabalho reprodutivo não 
pago.5 Evidencia-se, portanto, a importância de 

 
4 Para além do que já foi discutido em relação à saúde 
e à educação, pode-se destacar, por exemplo, o papel 
do sistema previdenciário em garantir às pessoas 
idosas as condições necessárias para conservar sua 
autonomia no momento de saída do mercado de 
trabalho. 
5 É preciso ressaltar que, nesse caso, não apenas há 
uma trajetória histórica de associação do trabalho 
feminino com essas atividades, mas também a 
existência de uma divisão do trabalho entre as próprias 
mulheres, associadas à herança de formas pretéritas 

conciliar medidas de correções de desigualdade que 
levem em conta fatores específicos dos grupos 
populacionais definidos pelo recorte de raça e gênero. 
O papel do Estado é fundamental para isso: por 
exemplo, a combinação de políticas assistencialistas 
com o fornecimento de serviços públicos de cuidado 
pode permitir que mais mulheres sejam capazes de 
ampliar seus rendimentos por meio de uma maior e 
melhor inserção no mercado de trabalho.  

Para além dos efeitos distributivos, todavia, é 
possível conceber a importância do gasto social em 
termos de dinâmica econômica. Como sugerem De 
Henau e Himmelweit (2020), se os efeitos produtivos 
de longo prazo gerados pelo investimento em 
infraestrutura física – construção civil, por exemplo – 
são considerados centrais para qualquer perspectiva 
baseada no princípio da demanda efetiva, o mesmo 
não ocorre com a infraestrutura  social, isto é, aquela 
que permite – via provisão de educação, saúde e outros 
serviços – o funcionamento da primeira. Ainda que 
possa haver certo debate sobre a natureza do gasto em 
infraestrutura social ser entendido enquanto 
investimento, De Henau e Himmelweit (2020, p. 6) 
sustentam que esse tipo de política se justifica a partir 
“das oportunidades de emprego geradas no curto-
prazo” e, mais ainda, “se, com isso, ela reduz a 
desigualdade de gênero”. 

De fato, há evidências que mostram que 
aportes na infraestrutura social são capazes de 
produzir efeitos sobre a atividade produtiva que 
superam aqueles gerados via infraestrutura física. Por 
exemplo, estimativas para os Estados Unidos, feitas 
por Antonopoulus et al (2010), indicam que gastos com 
o cuidado da primeira infância têm a capacidade de 
elevar a taxa de emprego em até duas vezes quando 
comparado aos investimentos em infraestrutura 
física. Já no caso da Turquia, Ilkkaracan, Kim e Kaya 
(2015) demonstram que investimentos na construção 
de creches públicas geram 2,5 vezes mais empregos 
do que investimentos de mesmo valor no setor de 
construção.  

Em estudo mais recente, Henau e Himmelweit 
(2020) estimaram os diferentes impactos do 
investimento em infraestrutura física e infraestrutura 
social sobre o emprego, utilizando dados para sete 
países da OCDE. Os resultados indicam que para o 
setor de cuidado, entre 78-85% do emprego direto 

de exploração do trabalho, no caso, a escravidão. 
Como relata Angela Davis para o caso dos Estdos 
Unidos: “Racism and sexism frequently converge - and 
the condition of white women workers is often tied to the 
oppressive predicament of women of color. [...]. If white 
women never resorted to domestic work unless they 
were certain of fiding nothing better, Black women were 
trapped in these occupations until the advent of World 
War II.” (1983, p.57). 
  
 



gerado ficariam com as mulheres, contra 6-14% para o 
setor de construção. De maneira mais específica, o 
setor de cuidado apresentou uma proporção de 
emprego para mulheres duas vezes maior do que na 
construção para o Japão e quase cinco vezes maior no 
caso da Austrália. Quando se estimou o efeito indireto, 
para todos os países (exceto Reino Unido), o emprego 
gerado no setor de construção foi superior ao setor de 
cuidado; no entanto, eles não superam os maiores 
efeitos diretos do investimento em cuidado. Para os 
efeitos induzidos, mais uma vez o efeito foi maior em 
cuidado do que em construção. Ainda, somando os 
três efeitos (direto, indireto e induzido) tem-se que 
investimentos em cuidado geram pelo menos 50% 
mais empregos do que investimentos em construção 
(com exceção do Japão), sendo que grande parte 
desses novos trabalhos são direcionados para 
mulheres. 

Cabe destacar, contudo, que aportes à 
infraestrutura social não são substitutos de 
investimentos em infraestrutura física, mas sim 
políticas complementares. Um exemplo é que 
investimentos em transporte têm efeitos 
significativos sobre a renda das mulheres, já que cabe 
majoritariamente a esse grupo social o desempenho 
de funções como levar os filhos para escola, ou ao 
médico e fazer compras para casa (Nassif-Pires, 2021). 
Outra ilustração dessa convergência é expressa em 
Agenor e Canuto (2015), que simularam, para o Brasil, a 
relação entre desigualdade de gênero e crescimento 
de longo prazo, considerando variáveis como 
investimentos em infraestrutura física, exercício do 
trabalho não remunerado ao longo do tempo e 
aumento do poder de barganha das trabalhadoras. No 
estudo, consideraram-se políticas de infraestrutura 
física conciliadas com políticas de redução de 
disparidades de gênero no mercado de trabalho, como 
as transferências de renda direcionadas às mulheres 
que são mães. O resultado foi um aumento de 1,9 
pontos percentuais na taxa de crescimento no longo 
prazo, além de melhorias nos indicadores sociais de 
saúde e educação.  

 

4 Estimação de choques em diferentes tipos 
de infraestrutura e seu impacto no emprego 
brasileiro por raça e gênero 

Tendo em vista a diferenciação entre 
infraestrutura física e infraestrutura social discutida 
pela literatura (De Henau e Himmelweit, 2020), pode-
se analisar empiricamente os diferentes impactos que 
choques de demanda em cada uma delas produzem 

 
6 Como Proni e Gomes (2015) apontam, existe um viés racial e de 
gênero na informalidade, sendo pessoas negras e sobretudo 
mulheres negras sobrerepresentados na informalidade. Desse modo, 
ao utilizarmos proporções de raça e gênero da RAIS, que apenas 
contabiliza empregos formais, podemos estar subestimando o 
número de empregos gerados para esses grupos.  É importante notar 
que existe uma diferença significativa entre a taxa de formalidade 
nos setores de educação e saúde pública comparado ao setor de 
construção. Segundo dados das contas nacionais para 2015 (tabela 

sobre o mercado de trabalho e, potencialmente, sobre 
a desigualdade de raça e gênero no longo prazo. O 
presente exercício empírico estimou, para a economia 
brasileira, a quantidade de empregos gerados por um 
choque de mesmo valor (R$ 100 milhões) em três 
setores distintos: construção civil, educação pública e 
saúde pública. Enquanto o primeiro setor indica um 
conjunto de atividades ligadas à ampliação da 
infraestrutura física, o segundo e o terceiro setor não 
apenas se referem à infraestrutura social, mas 
especificamente à sua provisão via Estado, 
considerando o papel que este pode assumir ao se 
responsabilizar por parte da reprodução da força de 
trabalho. 

Tal estimação é feita a partir do cálculo dos 
multiplicadores de empregos setoriais para a matriz de 
insumo-produto (MIP) brasileira de 2015 
disponibilizada pelo IBGE, que é constituída por 67 
setores. Como as Contas Nacionais não informam a 
divisão setorial da força de trabalho em termos de raça 
e de gênero, essas proporções foram retiradas dos 
dados informados pela Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), referentes aos trabalhadores 
empregados no setor formal.6 Ambas as informações 
foram compatibilizadas a partir da correspondência 
entre setor MIP e classe CNAE 2.0. Para fins de análise, 
foram consideradas seis categorias: homens brancos, 
mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, 
outros homens e outras mulheres.7 Um primeiro 
exercício estimou os impactos diretos e indiretos no 
emprego gerado pelo choque em cada um dos setores. 
Em seguida, realizou-se outra estimação considerando 
o efeito renda, isto é, o impacto induzido que o 
consumo das famílias adiciona ao choque. Os 
resultados são discutidos a seguir.  

O gráfico 1 mostra os efeitos diretos, indiretos 
e induzidos de um choque de demanda de R$ 100 
milhões em cada um dos setores selecionados. Os 
efeitos diretos representam a força de trabalho que é 
empregada para suprir a nova demanda diretamente 
gerada no setor que recebe a injeção dos recursos. Os 
efeitos indiretos consideram a força de trabalho 
empregada a partir da demanda por insumos de todos 
os setores, decorrente desse aporte inicial. Por fim, os 
efeitos induzidos decorrem da consideração, no 
modelo de insumo-produto, do efeito renda da 
expansão dos salários sobre o consumo das famílias 
que induz um aumento da produção para atender à 
nova demanda. 

Em termos gerais, os resultados mostram que, 
considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos 

14), 94% dos trabalhadores do setor "Administração, defesa, saúde e 
educação públicas e seguridade social" possuíam vínculo formal 
contra apenas 30% daqueles empregados em construção, sendo a 
maioria nesse último de trabalhadores autônomos, o que pode gerar 
viés de raça e gênero no impacto direto no número de empregos 
calculado para o setor de construção.  
7 Homens negros e mulheres negras equivalem a soma das categorias 
“preto/a” e “pardo/a” do IBGE. 



do choque de R$ 100 milhões, gastos com 
infraestrutura social (tanto em educação pública, 
quanto em saúde pública) tem capacidade de gerar 
mais empregos do que gastos no setor de construção, 
isto é, com infraestrutura física. Enquanto o choque 
em cada um dos dois primeiros setores resulta, 
respectivamente, em cerca de 3,3 mil e 3,0 mil novas 
vagas de emprego, o mesmo choque produz 2,7 mil 
postos de trabalho quando direcionado para a 
construção. É importante reconhecer que esse efeito é 
obtido somente com o cenário que considera os 
efeitos do consumo das famílias. No caso em que não 
há impacto induzido, o choque no setor construção é 
capaz de gerar mais empregos do que em saúde 
pública e educação pública (respectivamente,cerca de 
2 mil, 1,5 mil e 1,6 mil vagas).  

Gráfico 1. Contribuição absoluta (número de 
empregos criados) dos efeitos direto, indireto e 
induzido de um choque de demanda de R$ 100 
milhões em setores selecionados 

 

Parece claro, portanto, que o consumo das 
famílias é determinante para que os setores 
associados à infraestrutura social tenham maior 
impacto na geração de empregos do que o setor de 
construção civil. É justamente o efeito renda, expresso 
no gráfico 1 como a quantidade de empregos criados 
pelo efeito induzido, que acaba destoando de forma 
mais significativa quando comparados os choques nos 
três setores. Uma possível explicação para esse 
diferencial reside na razão entre o total de salários 
pagos - isto é, a massa salarial do setor - e o valor bruto 
da produção, que pode ser calculada com base nas 
tabelas de recursos e usos fornecidas pelo IBGE para 
2015. Tal razão informa o quanto do valor da produção 
está alocado em salários, indicando que quanto maior 
for essa proporção, maior será o potencial do efeito 
renda diante de um choque de demanda. Com efeito, 
os salários corresponderam, em 2015, a 79,6% do valor 
da produção da educação pública e 63,4% no caso da 
saúde pública. Para a construção, tal razão foi de 20%.  

 
8 Ao se considerar a soma das mulheres não brancas, essas 
proporções são de 30,2% e 27,4% para saúde e educação, contra 7,4% 
para construção. 
 

Os gráficos 2 e 3 apresentam a distribuição 
dos empregos gerados a partir dos choques em cada 
um dos setores por raça e gênero em dois cenários. O 
primeiro, gráfico 2, considera apenas os impactos 
diretos e indiretos, enquanto que o segundo, gráfico 3, 
considera o impacto total, também incorporando os 
empregos gerados pelo efeito renda. Nota-se que 
gastos em infraestrutura física e infraestrutura social 
têm efeitos consideravelmente distintos: o último tem 
uma capacidade maior do que o primeiro em aumentar 
a participação das mulheres no mercado de trabalho.  
No primeiro cenário (gráfico 2), 1720 dos empregos 
gerados a partir de um choque no setor de construção 
seriam ocupados por homens, o que representa mais 
de 84% dos 2030 novos empregos. Já na saúde 
pública, 1028 empregos seriam criados para as 
mulheres, enquanto que na educação pública seriam 
943, números que representam a maioria de novos 
empregos (respectivamente 64,7% e 58,2% do total). 
Atentando-se apenas às mulheres negras, é 
significativo que o número de novas vagas criadas salta 
de 160 (6% do total) quando o choque é dado no setor 
de construção para 358 (23% do total) quando o gasto é 
direcionado para saúde pública e 258 (16% do total)  
para a educação pública8. Deve-se destacar, contudo, 
que a contrapartida dessa expansão relativa das 
ocupações femininas se dá em relação à força de 
trabalho masculina e negra: quando o choque é no 
setor de construção, os homens negros recebem 705 
novos empregos (41% do total).  No caso da saúde 
pública e da educação pública, homens negros 
somam, respectivamente, 220 e 195 novos empregos, 
o que representam 14% e 12% do total.  

Essa mudança na composição da força de 
trabalho também ocorre no segundo cenário (gráfico 
3), em que o efeito renda é considerado. No caso do 
setor construção, a diferença entre total de empregos 
que vão para homens e mulheres passa a ser menor. Os 
primeiros contabilizam 2133 empregos, 78% da nova 
força de trabalho ocupada, dentre os quais 999  novos 
postos (36% do total) são direcionados para homens 
negros.. Na saúde pública e na educação pública, as 
mulheres ganham 1670 e 1688 novas vagas 
respectivamente (54% e 50%), quase três vezes mais 
que as 617 vagas que elas ocupariam caso o choque se 
direcionasse para o setor de construção. 
Considerando exclusivamente as mulheres negras, 
destaca-se que elas ocupam 583 empregos gerados na 
saúde pública (19% do total) e 519 empregos em 
educação pública (15% do total), o que contrasta 
significativamente com as 225 vagas ocupadas na 
construção (que representam apenas 8% do total). É 
preciso reconhecer, todavia, que os choques para 
homens negros do gasto em infraestrutura social é 
muito menos expressivo que o choque em 
infraestrutura física: os empregos gerados para 



homens negros chegam a 911 na construção (36% do 
total) e apenas 556 na saúde pública e 586 na 
educação pública (18% e 17% do total). Ainda assim, 
esses valores são menos discrepantes daqueles 
obtidos no primeiro cenário.  

 

Gráfico 2. Impactos diretos e indiretos no emprego 
de um choque de demanda no valor de 100 milhões 
em setores selecionados por gênero e raça 

 

Gráfico 3. Impactos diretos, indiretos e induzidos no 
emprego de um choque de demanda no valor de 100 
milhões em setores selecionados por gênero e raça 

 

Fonte: Matriz de Insumo produto e RAIS (2015) 

O exercício realizado mostra, portanto, o 
potencial do gasto em infraestrutura social na garantia 
de emprego e renda, mesmo quando comparado a 
outros setores intensivos em trabalho e associados à 
infraestrutura física, como é o caso da construção civil. 
Tal conclusão permite ressaltar que, para além do 
próprio direito de cidadania que, no caso brasileiro, 
perpassa o acesso universal à saúde e à educação 
pública, os gastos públicos em infraestrutura social 
podem representar um potencial econômico 
significativo, capazes de servir de estratégia de 
combate ao desemprego e de recuperação do 
crescimento.  

Ademais, o potencial empregador da 
infraestrutura social pressupõe, em paralelo, uma 
capacidade de mudança na estrutura do mercado de 
trabalho brasileiro, especialmente com relação à 
ocupação da força de trabalho feminina. Em certo 
sentido, portanto, políticas voltadas ao gasto em 
infraestrutura social podem apresentar potencial de 
redução das desigualdades de gênero associadas ao 
mercado de trabalho, especialmente se comparadas, 
por exemplo, com determinados gastos em 
infraestrutura física. Como sugeriu-se anteriormente, 
a ampliação dos recursos dirigidos para a educação 
pública (em especial para a gestão da primeira 
infância) podem reduzir o número de horas que as 
mulheres dedicam ao trabalho não-remunerado de 
cuidado dos filhos. O mesmo vale para a saúde pública, 
no que se refere ao cuidado com doentes e idosos.  

 Ainda assim, os resultados sugerem que há 
limites relevantes na utilização da infraestrutura 
social como mecanismo de redução das 
desigualdades estruturais no mercado de trabalho. O 
principal deles consiste no fato de que os homens 
negros, grupo favorecido pelos gastos na construção 
civil, seriam os menos beneficiados com os empregos 
gerados a partir de choques em saúde e educação 
públicas. De certa forma, isso reflete a composição 
laboral existente, isto é, a baixa participação dos 
homens negros em setores associados à 
infraestrutura social. Nesse caso, é fundamental 
reconhecer que são necessárias políticas que 
combatam a disparidade racial e viabilizem a 
ampliação das ocupações destinadas a esse grupo 
específico nos setores associados à infraestrutura 
social, no caso, serviços de saúde e educação. Isso 
poderia ser feito a partir de ações afirmativas e 
programas de treinamento voltado para esse grupo 
demográfico.  

 

5 Considerações Finais 

O ponto de partida da discussão aqui 
apresentada é o pressuposto de que a persistência 
socialmente enraizada de sistemas de opressão, neste 
caso, o sexismo e o racismo, contribui para as 
desigualdades estruturais brasileiras. A partir disso, e 
considerando evidências empíricas produzidas pela 
literatura, ressaltou-se que a população feminina e a 
população negra tendem a ocupar espaços menos 
privilegiados nas duas dimensões que estruturam o 
mundo do trabalho - a produtiva e a reprodutiva. A 
questão, todavia, é que a dimensão reprodutiva do 
trabalho tem sido historicamente relegada a um 
segundo plano, seja porque não aparece como 
elemento diretamente associado à mensuração da 
riqueza das economias contemporâneas, seja porque 
é constituída por atividades ligadas à organização 
doméstica e à esfera do cuidado, tradicionalmente 
não-remuneradas. Nesse sentido, mercado de 
trabalho e reprodução da vida social contribuem, 



conjuntamente, para a manutenção de disparidades 
de renda e de riqueza entre distintos grupos 
populacionais. 

Com base nessa perspectiva, a contribuição 
desta pesquisa se deu no sentido de comparar os 
efeitos que choques de demanda podem produzir 
quando considerados a partir de uma diferenciação 
entre infraestrutura física e infraestrutura social, esta 
última estando relacionada ao trabalho reprodutivo. 
Em termos práticos, o exercício empírico procurou 
estimar, a partir dos multiplicadores de emprego 
obtidos por meio da matriz de insumo-produto 
brasileira de 2015, os impactos diretos, indiretos e 
induzidos, isto é, considerando a expansão dos setores 
impactados, daqueles que fornecem insumos e o 
efeito sobre o consumo das famílias, que um choque 
de demanda de R$ 100 milhões seria capaz de gerar no 
mercado de trabalho, em termos de vagas criadas. 
Para expressar o potencial da infraestrutura física, 
utilizou-se o setor da construção civil, enquanto que 
saúde pública e educação pública foram os setores 
que serviram como expressão da infraestrutura social.  

Os resultados foram obtidos para dois 
cenários. No primeiro, considerou-se apenas os 
impactos diretos e indiretos do choque, um aporte no 
setor de construção gera mais empregos do que um 
aporte em saúde pública ou em educação pública. No 
segundo cenário, todavia, que leva também em conta 
o efeito renda a partir do consumo das famílias, tem-se 
que os setores de educação pública e de saúde pública 
são capazes de, diante do mesmo choque, produzir 
mais vagas de emprego do que o setor de construção. 
Essa conclusão aponta para uma capacidade, por 
vezes subestimada, da infraestrutura social em servir 
como fonte de dinamismo para a atividade econômica. 

 Para além do impacto na geração de 
empregos, os cenários apontam para uma mudança 
significativa na composição laboral: gastos em saúde 
pública e educação pública tendem a priorizar a 
criação de empregos associados à força de trabalho 
feminina, branca e não branca, enquanto que a 
construção civil beneficia homens, principalmente da 
população branca. Ainda que esse resultado aponte 
para um potencial de redução das desigualdades de 
gênero no mercado de trabalho, é preciso reconhecer 
que este efeito dos choques em saúde pública e 
educação pública tem, como contrapartida, a 
manutenção da posição pouco privilegiada dos 
homens negros na estrutura laboral. Nesse sentido, 
limitantes significativos para a redução da 
desigualdade aparecem quando gênero e raça são 
considerados conjuntamente.  Ainda assim, é notável, 
pela natureza pública dos setores considerados - 
educação e saúde -, que a ampliação do gasto social 
seja capaz de produzir mudanças que apontam para a 
redução das disparidades no mercado de trabalho. 
Ademais, considerando o efeito sobre a esfera 
reprodutiva, o gasto social pode ser entendido como 
uma responsabilização do Estado no desempenho de 

esforços de cuidado, a qual ocorre de forma a ampliar 
as possibilidades da força de trabalho tipicamente 
associada a essas atividades - no caso, feminina - de 
ingressar no mercado de trabalho e de expandir o 
número de horas de trabalho remuneradas.  
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