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Esta Nota resume os resultados obtidos pelo Working 
Paper 013, no qual discutimos os efeitos de aumentos 
na taxa Selic no desemprego separados por gênero e 
raça no Brasil. Frente ao debate público corrente, 
seguido da decisão da primeira reunião do Copom de 
2023 de manter a taxa Selic a 13,75%, entender os 
efeitos desta política monetária para diferentes grupos 
demográficos é essencial. Como os homens brancos 
tradicionalmente ocupam uma posição privilegiada no 
mercado de trabalho, todas as estimações foram feitas 
em comparação a este grupo. Mostramos que homens 
negros são o grupo mais afetado após uma mudança 
nos juros, comparativamente a homens brancos. Um 
aumento de um ponto percentual na Selic real (a taxa 
Selic descontada da inflação) aumenta o desemprego 
de homens negros comparado ao de homens brancos 
em 1,22 pontos percentuais. Isso significa que, mesmo 
controlando a composição setorial e o nível 
educacional, o impacto negativo de uma política 
monetária contracionista é maior para os homens 
negros quando comparado ao efeito para os homens 
brancos. Mudanças na taxa de juros não têm efeito no 
desemprego de mulheres negras em comparação a 
homens brancos. Já para as mulheres brancas, o efeito é 
negativo, isto é, um aumento de um ponto percentual na 
Selic real diminui em 1,46 pontos percentuais o 
desemprego de mulheres brancas comparado com 
homens brancos. Estes efeitos são intensificados em 
regiões onde o percentual de população negra é baixa. 
Concluímos que a política monetária de elevações na 
taxa de juros não é neutra quanto a gênero e raça no 
Brasil. O impacto distinto de políticas públicas sob a 
perspectiva de gênero e raça, se não considerado, 
podem contribuir para a perpetuação de desigualdades 
socioeconômicas. 
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Introdução 

A decisão recente do Comitê de Política Monetária 
(Copom) em manter a taxa básica de juros da economia 
– a taxa Selic – em 13,75% ao ano trouxe à tona o debate 
sobre o papel da política monetária para o controle da 
inflação e os possíveis efeitos negativos de longos 
períodos de altas taxas de juros. O presidente Lula tem 
criticado a decisão do Banco Central e movimentos 
sociais começam a organizar atos para pressionar pela 
queda da taxa de juros1.  De acordo com o Copom, o 
principal argumento para a manutenção da taxa de 
juros nesse patamar é a necessidade de se cumprir a 
meta de inflação, estabelecida a 3,25% para 2023, com 
teto de 4,75%. As expectativas de inflação situam-se em 
torno de 5,7% para 2023, segundo o Boletim Focus do 
Banco Central2.  

Assim como outros países, o Brasil implementou 
regime de metas de inflação em 1999 e, desde então, 
considera o controle de inflação como o seu principal 
objetivo e utiliza a Selic como sua principal ferramenta. 
Tal política, contudo, não vem sem prejuízos: o aumento 
da taxa de juros contrai a demanda agregada e, assim, 
aumenta o desemprego.  

O modo como tal prejuízo é distribuído na sociedade, no 
entanto, é pouco explorado pela literatura. Será que 
existem grupos sociais que são mais prejudicados com 
um aumento na taxa de juros do que outros? Efeitos de 
alterações na Selic na distribuição de renda são 
conhecidos, porém seus efeitos em outras medidas de 
desigualdade são pouco explorados. No caso do Brasil, 
não existem análises que consideram efeitos em 
gênero e raça. 

No Working Paper número 013 publicado pelo Made3, 
exploramos qual o impacto da taxa de juros no 
desemprego de homens negros, mulheres negras e 
mulheres brancas, comparativamente a homens 
brancos, no Brasil. Mostramos que homens negros são 
o grupo mais afetado após uma mudança nos juros, 
comparativamente a homens brancos. Mudanças na 
taxa de juros não tem efeito no desemprego de 
mulheres negras, quando comparadas a homens 
brancos. Já para as mulheres brancas, o efeito é 
negativo, isto é, um aumento na taxa de juros diminui o 
desemprego de mulheres brancas comparativamente a 
homens brancos. Nossas conclusões evidenciam o 
diferente impacto da política monetária nos grupos 
demográficos. Em um país marcado por altos índices de 
desigualdade social, no qual mulheres representam 51% 
e negros 54% de sua população, incluir essas variáveis 
na análise do impacto de políticas se faz necessário. 

 

 

 
1 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2023/02/movimentos-
sociais-farao-atos-pedindo-queda-dos-juros-e-exoneracao-de-campos-
neto.shtml  
2 https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom  
3 https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/wp-13-politica-
monetaria-e-a-dinamica-de-emprego-por-genero-e-raca-no-brasil/  

Literatura 

De acordo com a literatura, o principal canal em que 
taxas de juros podem impactar a desigualdade racial e 
de gênero é através do mercado de trabalho. O impacto 
desproporcional é causado pelo aumento desigual no 
desemprego. Isso ocorre porque as camadas mais 
baixas da composição do mercado estão em posição de 
maior vulnerabilidade quando há redução de postos de 
trabalho em comparação a trabalhadores que ocupam 
as posições superiores e que possuem melhor 
remuneração (Blanchard, 1995; Blanchard e Katz, 1997).  

A maioria dos estudos relacionando o impacto de 
políticas monetárias em gênero e raça foca nos países 
desenvolvidos, nos quais concluem que o aumento de 
taxas de juros afeta de forma desigual diferentes grupos 
sociais. Quando há aumento de desemprego, homens 
brancos são os menos prejudicados, enquanto negros e 
latinos são os que mais sofrem no mercado de trabalho 
(Abell, 1991; Thorbecke, 2001; Carpenter e Rodgers, 
2004). Esse resultado pode variar significativamente 
conforme a densidade de população negra da região 
analisada (Seguino e Heintz, 2012).   

Thorbecke (2001) também destaca que a justificativa 
para o impacto desproporcional de aumento de taxas 
de juros se dá devido a diferentes impactos nos setores 
da economia. O autor conclui que os setores de 
pequenos negócios, indústria de construção e bens 
duráveis são os mais afetados negativamente por um 
aumento nas taxas de juros, enquanto o mesmo 
episódio beneficia investidores financeiros. Isso 
justifica o favorecimento a homens brancos 
encontrado nos estudos, visto que eles compõem o 
topo da renda e ocupam melhores posições no mercado 
de trabalho.  

Estudos que consideram a raça existem 
majoritariamente para os Estados Unidos, e o único 
estudo de nosso conhecimento, que foca no efeito da 
política de juros em diferentes gêneros em países em 
desenvolvimento4 foi conduzido por Braunstein e 
Heintz (2008). Os autores também encontraram 
impacto desigual no aumento de desemprego entre 
homens e mulheres nos países analisados, onde o 
efeito negativo foi revertido com a manutenção de uma 
taxa de câmbio competitiva devido à maior 
empregabilidade de mulheres em setores da indústria 
de bens duráveis, beneficiados diante de uma 
desvalorização cambial. 

Diante disso, nosso WP contribui para cumprir essa 
lacuna, sendo o primeiro estudo feito para o Brasil – e 
para um único país em desenvolvimento. 

 

4 Há estudos que consideram efeitos de mudanças na taxa de câmbio 
em gênero e raça, para países em desenvolvimento, por exemplo 
Blecker e Seguino (2002), Munyo e Rpssi (2015) e Erten e Metzger 
(2019). 



O caso do Brasil 

O contexto brasileiro traz importantes características 
regionais que estão intrinsicamente conectadas com 
sua desigualdade social e racial. A Figura 1 mostra o 
percentual da população no mercado de trabalho 
separada por gênero e raça para cada estado e região no 
último trimestre de 2021. O contraste da composição 
racial por região é claro: homens negros e mulheres 
negras somam aproximadamente 70% do mercado de 
trabalho do Norte e Nordeste, enquanto Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste têm uma menor participação de negros 
no mercado de trabalho - uma média de 43%, para os 
estados usados nas estimações. Em termos de 
estrutura econômica, as regiões brasileiras também 
variam consideravelmente. As regiões Norte e Nordeste 
têm 21,2% e 23,4%, respectivamente, do total de 
emprego alocado na agricultura. Em comparação, a 
região Sul e Sudeste tem 7,4% e 13,4%, respectivamente, 
alocados na agricultura em 2015 (IPEA, 2015). Desta 
maneira, o efeito de políticas monetárias sobre gênero e 
raça podem variar significativamente entre regiões. Na 
realidade, ainda não há consenso na literatura sobre o 
impacto regional de políticas monetárias no Brasil 
(Araújo 2004; Bertanha e Haddad 2008; Silva, Afonso e 
Rodriguez-Fuentes 2010; Guimarães e Monteiro 2014). 

Figura 1 - Composição da População no Mercado de 
Trabalho por Gênero e Raça no Brasil, Estados e 
Regiões, último trimestre de 2021 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PNAD contínua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Outros serviços incluem informação, comunicação, serviços 
financeiros e imobiliários, atividades administrativas e profissionais, 

Figura 2 - Composição Setorial do Emprego por 
Gênero e Raça no Brasil, primeiro trimestre de 2019 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PNAD contínua 

A ocupação por setores no Brasil também varia 
consideravelmente de acordo com a raça e o gênero. 
Como podemos ver na Figura 2, dados da PNAD 
contínua demonstram que, em 2019, 14,5% do emprego 
de homens negros estavam empregados no setor de 
agricultura, 18% em comércio, e 17,8% em construção. 
Para homens brancos, 27,8% estavam alocados em 
transporte e comércio, 16,2% na indústria, e 9,8% em 
construção. No caso das mulheres brancas, elas estão 
majoritariamente alocadas em educação, saúde e 
serviços domésticos. Para o total de mulheres brancas 
empregadas, 22% estão em saúde e educação, 9% em 
serviços domésticos, e 32% outros serviços5. Por outro 
lado, 18,5% de mulheres negras estão alocadas em 
saúde e educação, 17,5% em trabalhos domésticos e 
29,4% em outros serviços. 

Resumo da metodologia e dados 

Seguindo a metodologia de Seguino e Heintz (2012) e 
utilizando dados em painel para 13 estados do Brasil, 
estimamos um modelo de efeito fixo para medir o 
impacto de mudanças na Selic no desemprego por 
gênero e raça. O modelo de efeitos fixos considera 
diferenças regionais entre os estados que são 
constantes ao longo do tempo e não observadas nos 
dados, mas que ainda podem afetar os resultados, 
como regras e expectativas associadas a gênero e raça. 
Como os homens brancos tradicionalmente ocupam 
uma posição privilegiada no mercado de trabalho, todas 
as estimações foram feitas comparativamente a este 
grupo. Consideramos, assim, que para determinar se 
existe efeito desigual no mercado de trabalho, o efeito 
deve ser significativamente diferente daquele 
encontrado para homens brancos.  

Medimos, então, os efeitos de mudanças na taxa de 
juros real na razão de desemprego do nosso grupo de 
interesse (mulheres negras, homens negros ou 
mulheres brancas) em relação ao desemprego de 
homens brancos. Como variáveis controle, incluímos a 
taxa de crescimento estadual, a razão da participação 

acomodação, alimentação e administração pública, defesa e 
seguridade social. 



na força de trabalho entre o grupo de interesse e os 
homens brancos, o percentual da população negra em 
cada estado e a taxa de câmbio.  

Para dados de atividade econômica, utilizamos o índice 
de atividade econômica regional e nacional (IBCR e IBC-
Br) publicado pelo Banco Central do Brasil mas 
disponível apenas para 13 estados: Amazonas, Pará, 
Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Estatísticas do mercado 
de trabalho estadual, como desemprego e taxa de 
participação na força de trabalho desagregadas por 
gênero e raça, foram calculadas diretamente da 
principal pesquisa domiciliar brasileira realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua 
(PNADc). Dados de taxa de juros (Selic) e taxa de câmbio 
foram obtidos pelo site do Banco Central do Brasil. Os 
valores trimestrais desses índices mensais foram 
obtidos pela média aritmética dos três períodos. 
Coletamos dados do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) para inflação, retirados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
taxa de juros real foi calculada subtraindo-se da Selic a 
taxa de inflação do período. 

Resultados e discussão 

Mostramos em nosso WP que o efeito da taxa de juros 
real sobre o desemprego de homens negros em relação 
aos homens brancos é positivo e significativo para a 
estimativa com todos os 13 estados. Isso significa que 
um aumento da taxa de juros real está associado a um 
aumento na diferença de desemprego entre homens 
negros e homens brancos. Um aumento de um ponto 
percentual na Selic real aumenta em 1,22 pontos 
percentuais essa razão de desemprego. Para as regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o coeficiente aumenta sua 
magnitude, subindo para 1,46, e o efeito desaparece 
quando consideramos apenas as regiões Norte e 
Nordeste. Isso significa que, mesmo controlando a 
composição setorial e o nível educacional, o impacto 
negativo de uma política monetária contracionista é 
maior para os homens negros quando em comparação 
aos homens brancos, especialmente nas regiões com 
menor população negra. Em outras palavras, o efeito 
desigual da política monetária contracionista não pode 
ser totalmente explicado por diferentes níveis 
educacionais entre esses dois grupos, ou por um grupo 
estar mais empregado em indústrias mais sensíveis a 
mudanças na taxa de juros (indústria e construção). 

Para as estimativas da razão do desemprego entre 
mulheres negras e homens brancos, apenas o 
coeficiente associado ao percentual da população 
negra é negativo e significativo. Assim, mudanças na 
taxa real de juros parecem não ter efeito distinto sobre o 
desemprego de mulheres negras quando comparadas a 
homens brancos, e estados com maior participação de 
negros em sua população teriam menor gap de 
desemprego entre mulheres negras e homens brancos. 

Isso pode ser explicado por sua posição no mercado de 
trabalho: a maioria das mulheres negras no Brasil está 
alocada em setores que não são sensíveis a mudanças 
na taxa de juros, como serviços de cuidado. 

O efeito para as mulheres brancas, no entanto, é o 
oposto do esperado: o desemprego das mulheres 
brancas em relação aos homens brancos diminui com o 
aumento das taxas de juros. Um aumento de um ponto 
percentual na Selic real reduz a razão de desemprego 
entre mulheres brancas e homens brancos em 1,46 
pontos percentuais. Ao contrário da situação para os 
homens negros, esse efeito é menor nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste: um aumento de um ponto 
percentual na Selic real reduz em 0,88 pontos 
percentuais o desemprego relativo de mulheres 
brancas e homens brancos. Já no Norte e Nordeste, o 
efeito é maior, com uma redução de 1,96 pontos 
percentuais na razão do desemprego. Especulamos que 
isso pode representar a necessidade de as mulheres 
brancas ingressarem no mercado de trabalho em 
períodos de crise econômica. Além disso, as mulheres 
brancas se concentram nos setores de educação e 
saúde, menos afetados por ciclos econômicos. Elas 
também são o grupo com maior escolaridade, mas 
ainda recebem salários menores em comparação aos 
homens brancos, de modo que podem representar uma 
fonte de mão de obra barata em períodos de crise. No 
entanto, é necessário uma melhor investigação da 
dinâmica das mulheres brancas no mercado de 
trabalho e como isso se relaciona com as taxas de juros. 

Diante do atual cenário de aumento de taxa de juros 
para o controle de inflação, a discussão dos efeitos 
adversos de políticas monetárias precisa ser ampliada 
e melhor explorada. Em um país marcado pelo seu alto 
índice de desigualdade social, é fundamental que 
sejam incluídos no centro do debate os diferentes 
impactos da taxa de juros na desigualdade, em especial 
nos diferentes grupos demográficos e regiões do Brasil.  

Demonstramos, assim, que a política monetária não é 
neutra em termos de gênero e raça, e seus efeitos 
adversos variam de acordo com os diferentes grupos 
sociais e regiões. Além disso, destacamos a 
importância da interseção entre raça e gênero ao 
analisar o impacto de políticas. A estratificação social 
deve ser considerada como fator chave ao desenhar 
políticas que visam o desenvolvimento econômico e 
sustentável.  

Bibliografia 

Abell, John D (1991). “Distributional effects of monetary 
and fiscal policy: Impacts on unemployment rates 
disaggregated by race and gender”. Em: American 
Journal of Economics and Sociology 50.3, pp. 269–284. 

Araújo, Eurilton (2004). “Medindo o impacto regional da 
política monetária brasileira: uma comparação entre as 
regiões Nordeste e Sul”. Em: Revista Econômica do 
Nordeste 35.3, pp. 356–393. 



Bertanha, Marinho e Eduardo Amaral Haddad (2008). 
“Efeitos regionais da política monetária no Brasil: 
impactos e transbordamentos espaciais”. Em: Revista 
Brasileira de Economia 62, pp. 3–29. 

Blanchard, Olivier e Lawrence Katz (1997). “The natural 
rate of unemployment”. Em: Journal of Economic 
Perspectives 11, pp. 51–72. 

Blanchard, Olivier J (1995). “Macroeconomic 
implications of shifts in the relative demand for skills”. 
Em: Economic Policy Review 1.1. 

Blecker, Robert A e Stephanie Seguino (2002). 
“Macroeconomic effects of reducing gen- der wage 
inequality in an export-oriented, semi-industrialized 
economy”. Em: Review of development economics 6.1, 
pp. 103–119. 

Braunstein, Elissa e James Heintz (2008). “Gender bias 
and central bank policy: employment and inflation 
reduction”. Em: International Review of Applied 
Economics 22.2, pp. 173– 186. 

Carpenter, Seth B e William M Rodgers (2004). “The 
disparate labor market impacts of monetary policy”. 
Em: Journal of Policy Analysis and Management 23.4, 
pp. 813–830. 

Erten, Bilge e Martina Metzger (2019). “The real exchange 
rate, structural change, and female labor force 
participation”. Em: World Development 117, pp. 296–312. 

Guimarães, Rafael Rockenbach da Silva e Sérgio Marley 
Modesto Monteiro (2014). “Monetary policy and regional 
output in Brazil”. Em: Revista Brasileira de Economia 68, 
pp. 73–101. 

IPEA (2015). Retrato das desigualdades de gênero e raça 
- 1995 a 2014. Rel. téc. Instituto de pesquisa econômica 
aplicada. 

Munyo, Ignacio e Martın Antonio Rossi (2015). The 
effects of real exchange rate fluctuations on the gender 
wage gap and domestic violence in Uruguay. Rel. téc. 
IDB Working Paper Series. 

Seguino, Stephanie e James Heintz (2012). “Monetary 
tightening and the dynamics of US race and gender 
stratification”. Em: American Journal of Economics and 
Sociology 71.3, pp. 603–638. 

Silva, Fernanda Faria, Marco Aurélio Crocco Afonso e 
Carlos Javier Rodrıguez-Fuentes (2010). “Limitações 
teóricas da literatura convencional sobre impactos 
regionais de política monetária”. Em: Silva 332, S586l. 

Thorbecke, Willem (2001). “Estimating the effects of 
disinflationary monetary policy on minorities”. Em: 
Journal of Policy Modeling 23.1, pp. 51–66. 

 


