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Resumo 

 

A evolução do mercado de trabalho teve consequências bastante positivas sobre as 

taxas de emprego femininas. No entanto, as mulheres continuam a ser vítimas de 

inúmeras formas de discriminação, não só a nível dos salários, como no acesso à 

educação, ao mercado de trabalho e a cargos de chefia, assim como ao nível da partilha 

de responsabilidades familiares. Este trabalho aborda a desigualdade salarial entre 

géneros e os efeitos que a globalização tem sobre esta. Tendo como base um modelo de 

dados de painel para o período 2000-2013, este estudo utiliza diferentes indicadores de 

globalização para estudar o seu impacto na desigualdade salarial entre géneros, medida 

por dois indicadores diferentes, nos 28 países da União Europeia. 

As estimações apresentadas sugerem que a globalização tem um efeito positivo na 

redução da desigualdade salarial entre géneros independentemente do indicador 

utilizado. O aumento da proporção de mulheres com o ensino superior contribui, 

também, positivamente para a aproximação dos salários entre géneros 

independentemente da variável dependente utilizada para medir essa desigualdade. A 

proporção de mulheres presidentes do conselho de administração, a taxa de desemprego 

feminina e a hipótese de Kuznets, de haver uma relação em U-invertido entre a 

desigualdade e o crescimento económico, não se revelaram estatisticamente 

significativa. As variáveis crise e a proporção de mulheres no parlamento só se 

revelaram estatisticamente significativas com uma das medidas utilizadas para medir a 

desigualdade salarial entre géneros. 

 

Palavras-chave: dados de painel; desigualdade salarial entre géneros; 

globalização 
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Abstract 

 

The evolution of the labor market had very positive consequences on the female 

labor rates. However, women still suffer from discrimination on numerous ways such as 

the wage gap, in the access to education, in the labor market or even in the share of the 

family responsibilities. This essay focuses itself on the wage gap between genders and 

on the effects the globalization has on it. It is based on a panel data model for the 2000 

to 2013 period; it uses different globalization indicators to study their impact on the 

above referred gap, this one is also measured by two different indicators in the 28 

countries of the European Union.  

The presented estimates show that globalization has a positive impact in the 

reduction of the gender wage gap regardless of the indicator that is used. The women 

proportion with higher education also contributes to a gap reduction regardless of the 

dependent variable used. The proportion of women that are presidents of the 

administration board, the female unemployment rate and the Kuznets hypothesis, the 

existence of an inverted- U- relation between the inequality and the economic growth, 

did not revealed as statistically significant. The variable crisis and the proportion of 

women in the parliament only revealed themselves as statiscally significant with one of 

the measures used to show the breadth of the gender wage gap. 

 

Key words: panel data; gender wage gap; globalization  
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1. Introdução 

O número de mulheres que, hoje em dia, faz parte mercado de trabalho não tem 

precedentes. No entanto, as mulheres continuam a ser alvo, mesmo nas sociedades mais 

desenvolvidas, de várias formas de desigualdade não só a nível salarial, como na 

educação, no acesso ao mercado de trabalho, a cargos de chefia e na partilha de 

responsabilidades familiares. Esta discriminação gera maiores vulnerabilidades a 

situações de pobreza e de exclusão social. A desigualdade salarial tem também 

consequências diretas no montante de reformas auferido e no nível da proteção social. 

(Nunes et. al., 2008) 

Para além destes fatores, a globalização pode ter também um papel importante na 

diminuição destas disparidades. Segundo Becker (1971) a globalização contribui para a 

diminuição da discriminação, pois o aumento dos fluxos comerciais faz aumentar a 

competitividade entre as empresas, tornando assim difícil a estas sobreviveram, no 

longo prazo, mercado quando tem de suportar os custos inerentes à discriminação. No 

entanto, isto nem sempre acontece, e a globalização pode levar a uma acentuação das 

desigualdades. Segundo o modelo de Heckscher-Ohlin (HO), a globalização leva a um 

aumento da remuneração real do fator relativamente abundante diminuindo a 

remuneração real do fator relativamente escasso. Se as mulheres, nas economias 

desenvolvidas (relativamente abundantes em capital físico e humano) têm menos 

qualificações que os homens, então o salário das mulheres será negativamente mais 

afetado pelo comércio com os países em desenvolvimento (normalmente, baseados em 

mão-de-obra barata e pouco qualificada), em comparação com o dos homens. Este 

efeito poderá levar a um aumento da desigualdade salarial entre géneros. Em segundo 

lugar, a globalização poderá enfraquecer o poder negocial dos trabalhadores, 
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especialmente no caso de trabalhadores do sexo feminino se estas estiverem empregadas 

em sectores intensivos em trabalho pouco qualificado. 

Os resultados alcançados em vários estudos empíricos demonstram que o impacto 

da globalização na desigualdade salarial entre homens e mulheres pode ser positivo (ver 

por exemplo, Rasekhi & Hosseinmard, 2012) ou negativo (ver por exemplo, 

Oostendorp, 2004). Estas diferenças nos vários trabalhos de investigação podem ser 

explicadas pela escolha dos países, uma vez que o impacto da globalização não é 

homogéneo, pelas diferentes variáveis explicativas e dependentes utilizadas e pelo 

modelo utilizado para testar a hipótese em análise. Neste trabalho de investigação será 

estudado o impacto da globalização, medido pelo grau de abertura, pelos fluxos de IDE 

e pelo índice de KOF, na desigualdade salarial entre homens e mulheres nos 28 países 

da União Europeia entre 2000 e 2013. Para tal, foi estimado um modelo econométrico 

usando dados de painel. 

A maioria dos estudos sobre esta temática focam-se nos países em 

desenvolvimento. No entanto, a desigualdade salarial entre géneros continua a existir 

nos países desenvolvidos. Este tema da igualdade entre géneros é um dos seus 

princípios fundadores e é um pilar essencial para futuro da UE, pois a igualdade é 

considerada uma pré-condição para a democracia e para o crescimento económico. 

Assim, é importante ter em conta os fatores que podem ter impacto sobre esta diferença 

salarial incluindo o fenómeno da globalização que cada vez mais se acentua e verifica 

em todo o mundo, estando este presente e visível nos diferentes sectores das sociedades 

atuais. 

Para estudar este impacto da globalização sobre a desigualdade salarial entre 

homens e mulheres o trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 diz 
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respeito à revisão da literatura e aos conceitos pertinentes para o desenvolvimento do 

tema, nomeadamente a definição do conceito de globalização e de desigualdade salarial 

entre homens e mulheres, a relevância desta última na legislação europeia, e estudos e 

teorias existentes sobre o impacto da globalização na desigualdade salarial entre homens 

e mulheres. O capítulo 3 analisa as diferentes medidas de desigualdade salarial entre 

géneros e de globalização. No capítulo 4, formulam-se as diferentes hipóteses 

explicativas, especifica-se o modelo econométrico e analisam-se os resultados. No 

capítulo 5, apresentam-se as conclusões que se podem retirar de todo este trabalho de 

investigação, assim como as suas limitações e pistas de trabalho futuro. 

 

2. Revisão da literatura 

 

2.1 Globalização 

A Globalização é um fenómeno que afeta todas as áreas das ciências sociais e 

cada investigador procura analisar o processo, no contexto específico do seu universo de 

formação. Não existe um conceito genérico que o caracterize, mas sim um conjunto de 

interpretações. (Kaizeler 2012; 2015) Do ponto de vista do sociólogo Giddens (1996) “ 

Globalisation can thus be defined as the intensification of the worldwide social relations 

which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events 

occurring many miles away and vice versa”. Waters (1995) define a globalização como 

“a social process in which the constraints of geography on social and cultural 

arrangements recede and in which people become increasingly aware that they are 

receding”.  Na opinião de Friedman (2000) a globalização significa “the inexorable 

integration of markets, nation-states and technologies to a degree never witnessed 
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before - in a way that is enabling individuals, corporations and nation-states to reach 

around the world farther, faster, deeper and cheaper than ever before, and in a way that 

is enabling the world to reach into individuals, corporations and nation-states farther, 

faster, deeper, cheaper than ever before.” O FMI (1997) descreve este fenómeno da 

globalização como “growing economic interdependence of countries worldwide through 

the increasing volume and variety of cross-border transactions in goods and services 

and of international capital flows, and also through the more rapid and widespread 

diffusion of technology ”. Para a OCDE (2005) “ The term “globalisation” was been 

widely used to describe increasing internationalisation of markets for goods and 

services, the financial system, corporations and industries technology  and competition 

(…) In a globalising economy, distances and national boundaries have substantially 

diminished with the removal obstacle to market access.” 

Segundo Friedman (2006) existem 3 grandes períodos de globalização. O 

primeiro período ocorreu entre 1492 e 1800, iniciando-se com a “descoberta” da 

América por Cristóvão Colombo, o que permitiu a abertura ao comércio entre o Velho e 

o Novo Mundo. O autor considera como principais motores desta primeira fase da 

globalização os países e a força. “(…) o principal agente de mudança, a força dinâmica 

orientadora do processo de integração global, estava relacionado com a quantidade de 

músculo- a quantidade de força, de potência eólica ou, mais tarde, de potência a vapor – 

detida pelos países e a forma criativa como dispunham dela. Neste período, os países, e 

governos (..) lideraram o caminho, deitando a baixo muros e unindo o mundo, 

motivando a integração global”. A segunda era da Globalização ocorre no período 

compreendido entre 1800 e 2000, tendo sido interrompida pela Grande Depressão e 

pelas Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O principal agente neste período foram as 

multinacionais. “Na primeira metade deste período, a integração global foi alimentada 
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pelo baixo custo de transportes, graças a descoberta da máquina a vapor e à invenção do 

caminho-de-ferro. Na segunda metade, os responsáveis pela integração foram os baixos 

custos das telecomunicações devido a difusão e evolução rápidas deste sector. Foi 

durante este período que conseguimos verdadeiramente assistir ao nascimento e 

amadurecimento de uma economia global, no sentido de haver suficiente movimento de 

bens e informação de continente para continente para existir um mercado global no 

âmbito dos produtos e do mercado de trabalho.” A terceira fase da globalização difere 

das anteriores no que diz respeito à força dinamizadora, na primeira foi a globalização 

dos países, na segunda a globalização das empresas. Nesta última, a força dinamizadora 

foi a descoberta da possibilidade de os indivíduos colaborarem e competirem 

globalmente.  

 

2.2 Desigualdade salarial entre homens e mulheres 

Atualmente, as mulheres têm mais acesso à educação, a melhores oportunidades 

no mercado de trabalho e verifica-se também um aumento da igualdade legislativa. Uma 

maior proporção de mulheres ocupa altos cargos na política, nos negócios e a nível 

académico. No entanto, a desigualdade entre géneros ainda existe. Hoje em dia, ainda 

há casos em que apesar de ambos os géneros apresentarem as mesmas características, as 

mulheres continuam, em média, a receber remunerações inferiores (Rasekhi & 

Hosseinmardi, 2012). 

Esta questão das diferenças salariais é complexa e decorre de vários fatores. As 

principais causas desta disparidade salarial são segundo a União Europeia (2014): i) 

discriminação no local de trabalho; ii) empregos diferentes, sectores diferentes; iii) 

práticas no local de trabalho e sistemas de remuneração; iv) subvalorização do trabalho 

e das aptidões das mulheres; v) existência de poucas mulheres em lugares superiores e 
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cargos de chefia; vi) papéis sociais associados ao sexo e tradições; vii) conciliar o 

trabalho e as responsabilidades familiares. 

i) Discriminação no local de trabalho  

Antes de mais é importante começar por definir o conceito de discriminação. 

Existe discriminação quando se faz uma distinção, exclusão ou preferência baseada 

numa característica específica e diferente (raça, sexo, religião, etc.) que tenham um 

efeito negativo em termos de igualdade de oportunidades ou tratamento no emprego ou 

profissão. (Comissão Europeia, 2014a; ILO, 2008) 

Existem duas formas de discriminação entre géneros, a discriminação direta e 

indireta. Na primeira, as mulheres são simplesmente tratadas desfavoravelmente em 

comparação com os homens. Como exemplos deste tipo de discriminação temos leis 

que excluem as mulheres de certos empregos, ou processos de recrutamento 

discriminatórios ou ainda anúncios, que especificam a que género se destina o posto de 

trabalho. Apesar deste tipo de discriminação ter vindo a diminuir ao longo dos anos, a 

discriminação indireta ainda persiste de muitas formas. Esta é mais subtil e muitas vezes 

difícil de detetar, podendo ocorrer quando algumas políticas ou práticas que, não tendo 

como objetivo discriminar, resultam num tratamento desigual entre os géneros. 

ii) Empregos diferentes, setores diferentes 

A segregação, tendo por base o género, tem marcado de uma forma mais ou 

menos constante a carreira das mulheres. Apesar de, atualmente, existirem mais 

mulheres em profissões tradicionalmente consideradas profissões de homens, 

particularmente nos campos científicos e técnicos, a participação das mulheres está 

longe de ser igual à dos homens nestas áreas. As mulheres estão tipicamente 

concentradas em profissões ligadas a áreas de cuidados e assistências a terceiros e 

trabalhos administrativos. Nestes setores dominados por mulheres os salários são mais 
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baixos relativamente aos setores ocupados maioritariamente por homens. (Comissão 

Europeia, 2014a; ILO, 2008) 

Este problema da segregação ocorre também porque muitas vezes as mulheres 

encontram-se sobrecarregadas com trabalho não remunerado e com a educação dos 

filhos, o que as leva a trabalhar menos horas ou em sectores mais compatíveis com as 

responsabilidades familiares. Consequentemente, as mulheres tendem a trabalhar a 

tempo parcial, a ter empregos com baixos salários e a não assumir cargos de gestão. 

(Comissão Europeia, 2014a) 

iii) Práticas no local de trabalho e sistemas de remuneração 

As mulheres e os homens são afetados por práticas diferentes nos locais de 

trabalho, levando a dificuldades em progredir na carreira e no acesso à formação. A 

diferença nos métodos de recompensa dos trabalhadores (através de bónus, subsídios e 

prémios de desempenho) e a própria estrutura salarial podem determinar taxas de 

remuneração diferentes para homens e mulheres. Todos estes fatores traduzem-se numa 

amplificação das diferenças nos ganhos (em relação à remuneração base), bem como no 

acesso a categorias profissionais mais altas. Frequentemente, esta discriminação radica 

em fatores históricos e culturais que condicionam a determinação dos vencimentos. 

(Comissão Europeia, 2014a; Ferreira, 2010)  

iv) Subvalorização do trabalho e das aptidões das mulheres 

As desigualdades salariais não são necessariamente um reflexo dos fatores do 

mercado, dado que o mercado em si tem um enviesamento de género, mas podem 

resultar duma subavaliação histórica das competências e profissões de predominância 

feminina, diferenças no poder de contratação coletiva, ou ideias pré-concebidas acerca 

de aptidões limitadas. As causas das desigualdades salariais entre homens e mulheres 

encontram-se dentro e fora do mercado de trabalho. As aptidões e competências das 
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mulheres são frequentemente subvalorizadas, sobretudo nas atividades profissionais em 

que elas predominam. Nas poucas atividades em que se encontram em maioria, as 

mulheres recebem vencimentos mais baixos. O contrário acontece com os homens, já 

que, quanto mais dominam uma atividade, mais elevada é a sua remuneração. (Bastos, 

Casaca, Nunes, & Pereirinha, 2009; Comissão Europeia, 2014a; ILO, 2008) 

v) Existência de poucas mulheres em lugares superiores e em cargos de chefia 

As desigualdades entre géneros tem marcado a vida profissional das mulheres, 

isto acontece principalmente devido a discriminação, estereótipos e preconceitos. Santos 

(2010), inspirada nas autoras Morrison & von Glinow (1990), define o efeito “teto de 

vidro” como uma barreira subtil e “invisível ” mas, no entanto, muito forte que impede 

as mulheres de ascenderem a posições de topo e de maior responsabilidade da 

organização pelo simples facto de serem mulheres. A autora aponta ainda três 

perspetivas associadas a este efeito que pretendem explicar a existência de poucas 

mulheres em posições de chefia. A primeira perspetiva foca as diferenças individuais, 

ou seja, no facto de as mulheres serem diferentes devido a um processo de socialização 

distinto, por esta razão, durante o processo de socialização assumem diferentes 

características que podem colidir com as condições impostas pela atividade de gestão e 

que não permitem a progressão na carreira (Santos, 2010). 

A segunda perspetiva coloca ênfase na estrutura organizacional como motivo para 

a desigualdade de género no seio das organizações. Alguns dos aspetos estruturais, mais 

referidos na literatura, que afetam a progressão na carreira das mulheres estão 

relacionados, por exemplo, com a dificuldade de acesso por parte das mulheres às redes 

informais nas quais circulam recursos instrumentais que são críticos para a eficácia na 

função e para a progressão na carreira (Santos, 2010). 
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A terceira perspetiva coloca a tónica num sistema de valores patriarcal que 

sustenta as culturas organizacionais e no conceito de organização “genderizada”
1
. A 

relevância desta dimensão passa por questionar a neutralidade de género da gestão e das 

próprias estruturas organizacionais. Segundo Acker (1992) citada por Gina Santos 

(2010) “O trabalho não pode ser desligado do corpo, isto é, do género sexual que o 

realiza, logo, isto implica uma crítica às características aparentemente neutras em 

termos de género nas organizações”  

vi) Papéis sociais associados ao sexo e tradições  

Os papéis sociais em função do género e das tradições determinam desde cedo os 

papéis das mulheres e dos homens na sociedade. As tradições e os papéis sociais 

associados a cada género podem influenciar as escolhas no seu percurso académico e 

profissional. Estas decisões são afetadas pelos valores e suposições tradicionais 

relativos aos paradigmas laborais. A persistência da segregação ocupacional e na 

educação reforça os estereótipos de género, facilitando a subvalorização do trabalho das 

mulheres e contribui para as insuficiências do mercado de trabalho.(Comissão Europeia, 

2014a, 2014b) 

vii) Conciliar o trabalho e as responsabilidades familiares 

Todos os trabalhadores, homens e mulheres, deveriam poder ter um emprego sem 

ser objeto de discriminação em razão de um hipotético conflito entre o emprego e as 

suas responsabilidades familiares. Não deve existir qualquer constrangimento resultante 

das responsabilidades familiares quando se preparam para ingressar, participar ou 

progredir numa atividade económica (ILO, 2007). As mulheres acabam por trabalhar 

menos horas e muitas vezes a tempo parcial para conjugar as responsabilidades 

                                                             
1“Genderizada” significa que não é indiferente às representações simbólicas em torno do género e tem 

efeitos distintos para homens e mulheres. 
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familiares com o trabalho remunerado. Este tipo de trabalho a tempo parcial é 

considerado de baixa categoria e está associado a níveis baixos de formação e reduzidas 

oportunidades de carreira profissional. (Comissão Europeia, 2014a; ILO, 2008) 

 

2.3 A União Europeia e a Desigualdade salarial entre homens e mulheres 

As questões que dizem respeito ao estatuto e à posição da mulher na sociedade 

têm merecido crescente atenção por parte não só do poder político, mas também da 

opinião pública em geral. No caso da União Europeia, uma parte significativa da sua 

legislação está relacionada com a igualdade entre homens e mulheres nomeadamente 

várias disposições dos tratados e diretivas cujos principais objetivos são: assegurar a 

igualdade de tratamentos entre homens e mulheres, a proibição de discriminação nos 

regimes de segurança social, a proteção na maternidade, o estabelecimento de regras em 

relação ao acesso ao emprego e condições de trabalho (Nunes et al. 2008; CIG 2015). 

A igualdade entre homens e mulheres é um dos princípios fundadores da União 

Europeia, que remonta ao Tratado de Roma (1957), que impunha aos Estados-Membros 

a obrigação de garantir a igualdade de remuneração entre homens e mulheres que 

estivessem a desempenhar a mesma função ou funções de igual valor. Mais tarde em 

1997, o Tratado de Amesterdão vem dar mais ênfase a esta temática ao definir como 

prioridade da União a eliminação das desigualdades e da discriminação e a promoção da 

igualdade entre homens e mulheres. Mais tarde, em 2000, com a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, este assunto voltou a ser realçado no Art 21º do 

capítulo 3 que proíbe a discriminação de qualquer tipo incluindo o género e no Art. 23º, 

do mesmo capítulo, que afirma que “deve ser garantida a igualdade entre homens e 

mulheres em todos os domínios incluindo em matéria de emprego e remuneração”. Nos 

tratados mais recentes também são feitas referências a estas problemáticas. O Tratado 
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da União Europeia compromete os Estados-Membros a respeitar a igualdade entre 

homens e mulheres e a não discriminar (Art. 2º e 3º). No que diz respeito ao Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia este prevê que a União tenha por objetivo a 

eliminação das desigualdades e a promoção da igualdade entre homens e mulheres (Art 

8º). Estipula também, no Art. 10º, que na definição e execução das suas políticas e ações 

a União tenha por objetivo combater a discriminação em todas as formas incluindo a 

que se refere ao género (European Commission 2014; European Commission 2011; CIG 

2015).  

 Para além das disposições presentes nos tratados, existem também instrumentos 

e legislação comunitária relevante para a Igualdade entre Homens e Mulheres. Em 2006, 

a Comissão adotou o Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres- 2006-2010, 

definindo seis áreas de intervenção: 1) independência económica; 2) conciliação da vida 

profissional e familiar; 3) representação equitativa na tomada de decisão; 4) erradicação 

de todas as formas de violência em razão de sexo; 5) eliminação dos estereótipos de 

género; 6) promoção da igualdade entre homens e mulheres na política externa e de 

desenvolvimento. Substituindo a Estratégia-Quadro para a Igualdade, o Roteiro utiliza 

uma dupla abordagem, Gender Mainstreaming
2
 e medidas específicas. Mais tarde, e 

baseado neste roteiro, foi criada a estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 

2010-2015 e a Carta das Mulheres
3
, com o objetivo de renovar o seu compromisso com 

a igualdade de género e de reforçar a aplicação da dupla abordagem. Estes dois 

documentos apresentam cinco princípios semelhantes aos apresentados no Roteiro para 

                                                             
2 Gender Mainstreaming é a integração da perspetiva da igualdade de género nas políticas da União 

Europeia com o objetivo de promover a igualdade entre géneros. Isto significa avaliar o impacto das 

políticas nos homens e nas mulheres.  
3 Adotada pela Comissão no 15º aniversário da Declaração e Plataforma de Acção assinada na 

conferência de Pequim das Nações Unidas sobre a Mulher e no 30º Aniversário da convenção das Nações 

Unidas sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher. 
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a Igualdade entre Homens e Mulheres 2006-2010. Estes cinco objetivos são: igual 

independência económica; igual remuneração por trabalho igual e por trabalho de igual 

valor; igualdade na tomada de decisão; dignidade, integridade e fim da violência com 

base na identidade sexual; igualdade entre homens e mulheres fora da União. (Comissão 

Europeia 2006; Comissão Europeia 2011b; CIG 2015)  

 

2.4 Globalização e desigualdade salarial entre homens e mulheres 

Existem várias teorias que explicam a ligação entre a globalização e a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. Entre estas encontra-se a teoria de 

Becker (1957) da discriminação. Este autor parte do princípio que, num mercado 

competitivo, cada agente tem preferências diferentes e pode agir de acordo com essas 

preferências. Assume-se que os indivíduos têm comportamentos racionais e maximizam 

as suas utilidades com base nessas preferências. Assim, Becker foca-se nas preferências 

pessoais dos empregadores como fonte de discriminação, argumentando que alguns 

empregadores têm “gosto pela discriminação” e estão dispostos a pagar para saciar esse 

gosto ou diretamente ou através da redução dos seus lucros, com o intuito de serem 

associados a certas características dos trabalhadores. Quando a discriminação ocorre, o 

empregador deve, de facto, pagar ou perder rendimento por este privilégio. 

Empregadores com gosto pela discriminação contra as mulheres vão contratar homens 

que recebem salários mais altos aumentando assim os seus custos de produção. Este 

aumento dos custos provenientes da discriminação tornam as empresas menos eficientes 

dificultando a sua competitividade no mercado internacional, sendo por isso 

progressivamente substituídas por empresas que não incorrem neste tipo de custos. À 

medida que o mercado se torna mais competitivo, as empresas não discriminadoras irão 

expandir-se e as empresas discriminadoras irão contrair-se e poderão mesmo não 
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sobreviver no longo prazo. Portanto, a desigualdade salarial entre homens e mulheres irá 

ficar cada vez menor e em algumas situações poderá mesmo vir a desaparecer. Podemos 

então concluir que a globalização poderá contribuir para a redução das desigualdades 

salariais entre homens e mulheres ao aumentar a competitividade entre as empresas 

através da competição internacional.  

A abordagem feminista do comércio internacional concebe à relação entre o 

comércio e género uma perspetiva mais ampla, descrevendo os vários papéis 

económicos em que as mulheres participam e que não são tidos em consideração na 

maior parte dos casos (trabalho doméstico, maternidade e cuidados prestados a terceiros 

entre outros). Os defensores desta abordagem afirmam que o género é uma variável 

macroeconómica importante e que as diferenças entre géneros podem afetar o 

desenvolvimento e o crescimento económico. Como tal, quando os decisores políticos 

não o têm em conta poderão acabar por formular políticas que são desvantajosas para as 

mulheres em alguns aspetos, ou que não parecem atender as diferenças entre homens e 

mulheres (Seguino, 2000). As diferenças entre géneros são facilmente observáveis: i) na 

segregação profissional no mercado de trabalho; ii) na divisão do trabalho entre 

remunerado e não remunerado; iii) na distribuição do rendimento dentro do agregado 

familiar; iv) no acesso a serviços públicos, como a educação, saúde e a transferências da 

segurança social, e v) acesso a crédito nos mercados financeiros (Çağatay, 2005). 

Ainda no seguimento desta abordagem, vários autores demonstraram que houve 

um processo geral de feminização das condições de trabalho (ou seja, “informalização”, 

precarização e perda de importância dos trabalhadores relativamente ao capital) para 

todos os trabalhadores na economia global. A feminização da força de trabalho é 

também consistente com as expectativas dos economistas neoclássicos e constitui uma 

das razões para a defesa da globalização. No entanto, as interpretações e explicações 
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diferem bastante entre os economistas da corrente feminista. Os economistas 

neoclássicos vêem o fenómeno como “bom para as mulheres ” ou como uma “janela de 

oportunidades para as mulheres”, enquanto os feministas vêem a feminização da força 

de trabalho como um fenómeno contraditório do ponto de vista da desigualdade entre 

género pois esta tendência traz uma série de complicações que podem não ser benéficas 

do ponto de vista das mulheres, especialmente das mulheres pobres (Çağatay, 2005). Se 

o comércio levar ao aumento da segregação ocupacional, ou à redução do tempo de 

lazer das trabalhadoras, as mulheres ficam menos motivados a alcançar uma carreira 

duradoura, aumentando a desigualdade salarial entre géneros (Oostendorp, 2004).  

Existem diversos estudos cujo objetivo é medir o impacto da globalização na 

desigualdade salarial e que permitem testar a aplicabilidade das teorias explicitadas 

anteriormente. Rasekhi & Hosseinmardi (2012) realizaram um destes estudos para 21 

países em desenvolvimento, utilizando um modelo de dados de painel, no período 

compreendido entre 2000 e 2007 e as conclusões apresentadas vão ao encontro do que 

foi teorizado por Becker. Neste estudo é possível verificar ainda que um aumento do 

Índice de Desenvolvimento Humano e do nível de educação podem levar a uma 

diminuição da desigualdade salarial entre homens e mulheres, assim como, o aumento 

da percentagem de mulheres no parlamento.  

A mesma conclusão sobre os efeitos da globalização na desigualdade salarial entre 

homens e mulheres foram retiradas por Chen et al. (2013) ao analisarem o caso chinês. 

Estes autores encontraram evidências de que as empresas estrangeiras e as empresas 

exportadoras empregam mais mulheres do que as empresas domésticas não 

exportadoras. A presença de empresas estrangeiras e de empresas orientadas para a 

exportação contribui para o aumento do emprego feminino reduzindo assim a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres.  
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O estudo realizado por Munshi (2012) sobre o Bangladesh, entre 1975 e 2002, 

apresenta resultados semelhantes aos anteriormente apresentados. Os resultados 

sugerem que os salários dos trabalhadores qualificados e não qualificados aumentaram, 

possivelmente devido ao aumento da produtividade em consequência da liberalização 

do comércio que gerou um aumento da competitividade, como era previsto por Becker.  

Odongo (2009) examina os impactos das exportações, importações e do IDE na 

desigualdade salarial entre géneros numa análise cross country tomando em 

consideração tanto países em desenvolvimento como países desenvolvidos, focando-se 

maioritariamente no caso específico da Africa subsariana (SSA). Este estudo analisa as 

indústrias exportadoras na SSA de maneira a determinar se a diferença salarial entre 

géneros pode ser causada pelo facto de as mulheres estarem empregadas em trabalhos 

com baixas remunerações. Este estudo demonstra que as importações, as exportações, o 

PIB per capita e a percentagem de legisladoras do sexo feminino em várias instituições 

causam uma diminuição da desigualdade salarial entre géneros comprovando assim a 

teoria neoclássica. No entanto, existem outros estudos que apresentam resultados um 

pouco diferentes dos apresentados anteriormente como é o caso do trabalho empírico 

realizado por Oostendorp (2004). Este realizou uma análise cross country para estudar o 

impacto da globalização na desigualdade salarial ente homens e mulheres, entre 1983 e 

1999, dividindo os países entre países ricos e pobres. Com este estudo chegou-se à 

conclusão que: i) a desigualdade salarial entre géneros parece diminuir com o aumento 

do PIB per capita; ii) existe uma significativa redução, devido ao impacto do IDE 

líquido, na desigualdade de géneros para os trabalhadores não qualificados, tanto nos 

países ricos como nos pobres. No caso dos trabalhadores qualificados, este impacto 

difere quando se considera um país rico ou pobre, sendo que no primeiro caso o impacto 

é positivo e no segundo é negativo; iii) não existem evidências do impacto do comércio 
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na redução da desigualdade salarial; iv) instituições de negociação salarial têm um forte 

impacto na desigualdade entre géneros nos países ricos. Este estudo conclui que a 

desigualdade salarial parece diminuir com o aumento do desenvolvimento económico, 

comércio e investimento direto estrangeiro, mas nem sempre. A falta de evidência do 

impacto positivo do comércio e a evidência do impacto negativo do IDE líquido na 

desigualdade entre géneros nos trabalhadores qualificados nos países pobres demonstra 

que a globalização pode não reduzir e em certas circunstâncias pode aumentar a 

desigualdade salarial entre géneros. 

 

3. Medidas de globalização e de desigualdade salarial entre géneros 

 

3.1 Medidas de Globalização 

Medidas tradicionais 

Os principais indicadores de globalização presentes na literatura são o volume de 

Comércio e os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE). O comércio é 

usualmente medido através do Grau de Abertura de uma economia, este é definido 

como a soma das importações com as exportações em relação ao PIB. Quanto maior o 

seu valor face ao PIB mais aberta está essa economia ao mercado internacional. No que 

diz respeito ao IDE este é medido em termos líquidos, ou seja, compreende todas as 

entradas de investimento, deduzidas das saídas, com o objetivo de adquirir uma 

participação duradoura de gestão numa empresa que opera numa economia diferente do 

investidor. A. A capacidade de captação de IDE reflete a competitividade de uma 

economia e é uma parte essencial do processo de globalização.(Azevedo et al. 2012; 

Kaizeler 2012;2015)  
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Medidas compósitas da globalização  

O conceito inicial de globalização, centrado quase exclusivamente na esfera 

económica, começou a ser criticado a partir dos anos 80. Para fazer face a este problema 

foram desenvolvidos medidas de globalização compósitas que têm em conta outras 

vertentes da globalização, para além da económica, como por exemplo o índice de KOF. 

O Indicador KOF foi introduzido por Dreher (2006) e atualizado por Dreher e Martens 

(2008) e integra três sub-índices que contemplam as dimensões económica, política e 

social da globalização de um país.  

A vertente económica envolve medidas dos fluxos de bens e serviços de longa 

distância, ou seja, os volumes atuais de comércio e investimento e também, as restrições 

que cada país impõe aos fluxos de comércio e de capital. A dimensão social abrange três 

áreas: os contactos pessoais (turismo internacional, utilizadores da internet, número de 

rádios, etc.), dados relacionados com os fluxos de informação e a proximidade cultural. 

Para o cálculo da vertente política recorre-se ao número de embaixadas e altas 

comissões num país, ao número de organizações internacionais de que o país é membro 

e ao número de missões de paz da ONU em que um país participa. Inclui-se ainda o 

número de tratados assinados entre dois ou mais estados desde 1945.  

Na construção do Índice de KOF, as variáveis são transformadas num índice de 

escala de 1 a 100 onde 1 é o valor mínimo e 100 representa o valor máximo, assim 

quanto maior o valor apresentado por uma economia maior o seu grau de globalização. 

As ponderações utilizadas para o cálculo dos sub-índices são determinadas pelo método 

das “componentes principais” para todos os países da amostra e para todos os anos.  
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3.2 Medidas de desigualdade salarial entre homens e mulheres  

Existem várias formas de medir a desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

Estas medidas podem diferir no que diz respeito ao referencial temporal, ao tipo de 

salário contabilizado, à metodologia e à base de dados utilizada.  

No que diz respeito ao referencial temporal este pode variar, podemos estar na 

presença de salário à hora, mensal ou anual. Estes podem traduzir-se em remuneração 

base ou ganhos. Cada um destes referenciais traduz realidades distintas e pode produzir 

indicadores estatísticos bastante diferentes.  Existem também diferentes fórmulas de 

cálculo entre as quais a que estabelece a diferença entre o salário médio de homens e 

mulheres ponderado pelo salário dos homens. Se não existirem diferenças salariais entre 

géneros, o resultado será igual a 0. Se a diferença for desfavorável às mulheres será 

inferior a 1 e, caso contrário, superior a 1. Outra forma de cálculo utilizada é a diferença 

entre a mediana dos salários entre homens e mulheres em proporção do salário dos 

homens. Por vezes, a discriminação salarial também pode ser representada como o rácio 

entre os salários das mulheres e dos homens.  

Relativamente às bases de dados disponíveis, ou procedem de fontes oficiais, em 

geral de informações que as entidades empregadoras ou as pessoas que trabalham são 

por lei obrigadas a prestar às instituições, ou são obtidas através de processos de 

inquirição às pessoas, segundo várias modalidades. Cada uma destas metodologias 

apresenta vantagens e desvantagens. Os dados provenientes das instituições podem 

sofrer enviesamento devido à fuga fiscal por parte das empresas, enquanto que os dados 

obtidos pela inquirição podem estar condicionados pelas respostas socialmente 

desejáveis. (Ferreira, 2010). Daí que qualquer utilização do indicador da diferença 

salarial deva ser acompanhada pelos termos da sua definição e regras de cálculo 

(Ferreira, 2010). 
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4. Estudo empírico 

Neste ponto da dissertação serão utilizados dados relativos aos 28 países da União 

Europeia no período compreendido entre 2000 e 2014 por forma a realizar uma análise 

de dados de painel.  

 

4.1 Variável dependente 

No presente estudo serão utilizadas duas variáveis dependentes para medir a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. A primeira variável utilizada denomina-

se WageGap e representa a diferença salarial não ajustada, ou seja, não tem em conta 

todos os fatores que podem ter impacto na diferença salarial como por exemplo, a 

educação, o número de horas de trabalho, o sector em que o trabalhador esta inserido 

entre outras. Os seus dados foram retirados do Eurostat. Esta variável permite analisar 

as disparidades salariais entre homens e mulheres representando a diferença entre a 

média do pagamento bruto à hora por empregados de ambos os sexos em proporção do 

rendimento bruto à hora dos homens. Os pagamentos brutos referem-se ao valor pago 

diretamente ao trabalhador antes de ser efetuada qualquer dedução do imposto sobre o 

rendimento e antes das contribuições para a segurança social. Desde 2006 que este 

indicador da diferença salarial é calculado a partir dos dados recolhidos de acordo com a 

metodologia do Inquérito sobre a Estrutura de Ganhos
4
 (SES) substituindo assim os 

dados baseados em fontes não harmonizadas. No entanto, esta medida apresenta 

algumas desvantagens pois dá-nos apenas a diferença salarial não corrigida, ou seja não 

inclui as diferenças no nível de educação, na experiência profissional, nas horas de 

trabalho, no tipo de trabalho, etc.  

                                                             
4
 Regulamento CE nº:530/1999 
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A segunda variável utilizada representa a desigualdade salarial entre géneros (não 

corrigida), denominando-se WGOCDE tendo sido retirada a data da base de dados da 

OCDE. Os dados dizem respeita à diferença entre a mediana dos salários entre homens 

e mulheres em percentagem do salário dos homens. Este salário é definido como a 

remuneração total paga a todos os trabalhadores contabilizados na folha de pagamentos 

(incluindo os trabalhadores no domicílio), em troca do trabalho feito durante o período 

contabilístico. Esta base de dados apresenta uma desvantagem devido ao escasso ou 

inexistente número de observações para alguns países como a Bulgária, a Croácia, o 

Chipre, a Letónia, a Lituânia, Malta e a Roménia.  

 

4.2 Variáveis explicativas 

Tendo sido identificadas as variáveis dependentes, procede-se de seguida à 

definição das variáveis explicativas, estas baseiam-se nos modelos teóricos existentes. 

A variável Investimento Direto Estrangeiro (IDE) representa os fluxos de 

investimento em percentagem do Produto Interno Bruto (estes dados foram retirados 

diretamente da base de dados WDI: Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)). 

Consiste nos fluxos líquidos de investimento necessários para que o investidor tenha 

uma participação de gestão duradoura (10 por cento, ou mais, do capital com direito de 

voto) numa empresa que opera numa economia diferente da sua.  

A variável grau de abertura (ABERT) é definida como a soma entre as 

exportações e as importações de bens e serviços em percentagem do PIB (os valores 

foram recolhidos diretamente da base de dados WDI: Trade (% of GDP)).  

A variável KOF consiste num índice da globalização que abrange as dimensões 

económicas, sociais e politicas deste fenómeno. Este indicador foi introduzido por 

Dreher (2006) e atualizado por Dreher e Martens (2008). Na construção dos índices de 
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globalização, cada uma das dimensões acima referidas é transformada em índice numa 

escala de 1-100 (sendo 100 o valor máximo para uma determinada variável e 1 o valor 

mínimo). Quanto maior for este valor maior o grau de globalização. 

A variável KOFeco representa a dimensão económica da globalização dividindo-

se em duas componentes. A primeira analisa a dimensão económica através dos fluxos 

de bens, capital e serviços de longa distância, ou seja, os volumes atuais de comércio e 

investimento. A segunda analisa as restrições que cada país impõe aos fluxos de 

comércio e de capital. A variável KOFsocial diz respeito a vertente social da 

globalização desagregando-se em três categorias: os contactos pessoais, os fluxos de 

informação e a proximidade cultural. A variável KOFpolitico representa uma medida da 

globalização política. Com vista ao seu cálculo recorre-se ao número de embaixadas e 

altas comissões num país, ao número de organizações internacionais de que o país é 

membro e ao número de missões de paz da ONU em que um país participa. Inclui-se 

ainda o número de tratados assinados entre dois ou mais estados desde 1945. Todos os 

dados das várias componentes do KOF são retiradas diretamente do KOF Index of 

Globalization. 

A variável Produto Interno Bruto per capita (PIBpc) representa a soma de todos 

os bens e serviços produzidos num determinado país num determinado período de 

tempo (valor acrescentado bruto) em relação à população total desse mesmo país. Esta 

variável é obtida para analisar a qualidade de vida da população de um país. (Esta 

variável aparece no Pordata definida como: PIB per capita, PPS). 

A variável PARL representa a proporção de mulheres no Parlamento e é obtida na 

base de dados das Nações Unidas.  

A variável CRISE é uma variável dummy que assume o valor zero de 2000 a 2007 

e o valor 1 a partir de 2008.  
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A variável UW representa a taxa de desemprego das mulheres. Esta foi retirada 

diretamente do Eurostat, onde é definida como Unemployment rate by sex.  

A variável SUPERIORW diz respeito à percentagem de mulheres entre os 15-64 

anos que frequentaram o ensino superior. Os dados foram retirados da base de dados do 

Eurostat na categoria Population with tertiary education attainment by sex and age. 

A variável PRESID representa a percentagem de mulheres que ocupam o cargo de 

presidentes no conselho fiscal (no caso de um sistema de governo dualista) ou no 

conselho de administração (num sistema unitário). As empresas que constam nesta base 

de dados são as maiores empresas de cada país cotadas na bolsa de valores. Estes dados 

apresentados são anuais entre 2003 e 2011 e bienais a partir de 2012. Como tal, a partir 

de 2012, foram utilizados os valores referentes a Outubro, visto serem os últimos dados 

apurados em cada ano. Estes dados foram retirados da base de dados do departamento 

de justiça da comissão europeia na secção sobre igualdade de género.  

A variável C. ADM diz respeito à percentagem de mulheres que ocupam cargos 

de decisão mais importantes de uma empresa (presidente, diretores não-executivos, 

executivos e representantes dos trabalhadores). Estes dados foram retirados da mesma 

fonte que os dados anteriores. 

 

4.3 Hipóteses 

H1. Quanto maior a globalização económica medida pelo grau de abertura menor 

a desigualdade salarial entre homens e mulheres.  

De acordo com o teorema da discriminação, de Becker (1971), a liberalização do 

comércio gera um aumento da pressão competitiva o que leva à redução da 

discriminação nos salários e no emprego entre géneros. Assim, à medida que a 

competitividade aumenta, as empresas que não praticam discriminação expandir-se-ão, 
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enquanto que as empresas discriminadoras contrair-se-ão podendo eventualmente não 

sobreviver no longo prazo, devido aos custos inerentes da discriminação. 

H2. O efeito do IDE na desigualdade salarial entre homens e mulheres é 

indeterminado  

O IDE pode ter uma grande influência na desigualdade salarial consoante o seu 

impacto nas diferentes indústrias. Ertürk & Darity, Jr. (2000) usando a teoria de 

controlo ótimo, afirmam que a liberalização do comércio nos países desenvolvidos, 

tanto pode aumentar como reduzir a produção assim como a procura relativa por 

trabalhadores do sexo feminino. Assim sendo, o sinal esperado para o IDE tanto pode 

ser negativo como positivo- é uma questão de evidência empírica. 

H3. Quanto maior a globalização medida pelo índice de Kof menor a desigualdade 

salarial entre géneros. 

É esperada uma relação negativa entre a globalização e a desigualdade salarial 

(Oostendorp, 2004). 

H4. A relação entre a desigualdade e o PIBper capita tem a forma de U invertido  

Kuznets (1995) desenvolveu uma hipótese que relaciona a desigualdade e o 

crescimento económico, a hipótese do U-invertido. Esta hipótese sugere que no curto 

prazo existe uma correlação positiva entre a desigualdade e o PIB per capita. No longo 

prazo, quando o país atinge um certo nível de desenvolvimento e de rendimento, o 

aumento do PIB per capita contribui para a redução das desigualdades. O autor 

formulou esta hipótese baseando-se nos fluxos migratórios entre as zonas rurais e as 

zonas urbanas. Inicialmente o êxodo rural leva a que nas zonas urbanas se formem dois 

grupos distintos em termos de rendimento, levando a um aumento da desigualdade (os 

residentes das áreas urbanas auferem rendimentos superiores comparativamente com os 

indivíduos originários das áreas rurais). Após uma migração considerável da população 
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rural para a região urbana, a desigualdade irá atenuar-se e, posteriormente, irá existir 

uma tendência para sua redução, à medida que o rendimento per capita evolui. 

Apesar de esta hipótese ser normalmente aplicada à desigualdade na repartição de 

rendimentos, aqui será utilizada para testar a relação entre o crescimento económico e a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres (Azevedo et al., 2012; Kuznets, 1955; 

Mesquita et. al, 2009). 

H5. Quanto maior a percentagem de mulheres no parlamento menor a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres  

A justificação para a utilização desta variável explicativa deve-se à grande 

influência das Instituições Sociais sobre o papel que as mulheres desempenham na 

sociedade. Instituições como o parlamento são um importante indicador da igualdade de 

géneros. Um parlamento democrático reflete os pontos de vista e interesses da 

sociedade e, a partir deste desenhar-se-ão perspetivas com objetivo de moldar o futuro 

social, político e económico da sociedade. Quando as mulheres estão envolvidas em 

todos os aspetos da vida política, incluindo como membros do parlamento, as 

sociedades são mais equitativas e democráticas (Ballington, 2009). 

H6. Quanto maior a taxa de desemprego das mulheres maior a desigualdade 

salarial  

Segundo a lei da oferta e da procura do mercado de trabalho espera-se que um 

aumento do desemprego feminino leve a um excesso de oferta deste tipo de mão-de-

obra provocando assim uma pressão para a descida de salários. Isto terá como 

consequência um agravamento da desigualdade salarial já existente.    

H7. Quanto maior a percentagem de mulheres entre os 15-64 anos que 

frequentaram o ensino superior, menor a desigualdade salarial entre géneros.  
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As maiores taxas de sucesso escolar feminina, verificadas nas últimas décadas, 

têm contribuído para maiores taxas de emprego, melhores rendimentos e maior 

progressão na carreira em muitos países da OCDE e fora da OCDE. Atualmente, nos 

países da OCDE verifica-se que as mulheres que entram no mercado de trabalho têm um 

nível de ensino igual ou superior ao dos homens (OECD Council, 2011). 

Apesar da proporção de mulheres com o ensino superior ser maior que a dos 

homens na maioria dos Estados-Membros da UE, esta vantagem nem sempre se 

transforma completamente numa vantagem no mercado de trabalho: tanto para os 

homens como para as mulheres a probabilidade de trabalhar aumenta com o aumento da 

educação, mas a desigualdade entre géneros mantém-se mesmo para altos níveis de 

educação. A reduzida escolaridade das mulheres e dos homens é um fator que esta 

relacionado com o nível de empregabilidade destes. Em 2014, na UE, a proporção de 

mulheres empregadas, com baixo nível de escolaridade era de 43,4%. Esta mesma taxa 

no caso dos homens era de 62,1 %. Em contraste, quando se considera altos níveis de 

educação a diferença entre a taxa de empregabilidade entre géneros é mais reduzida, 

registando 86,7% para os homens e 79,7% para as mulheres. 

H8. Quanto maior a percentagem de mulheres como Presidentes ou membros do 

Conselho de Administração menor a desigualdade salarial entre homens e 

mulheres. 

Para manter o seu poder competitivo, as empresas precisam de inovar e de 

melhorar a qualidade da produção empregando, sem qualquer tipo de discriminação, 

trabalhadores qualificados, incluindo mulheres. Como tal, para qualquer grau de 

abertura da economia do mercado, é esperado que a participação das mulheres em 

cargos de topo no mercado de trabalho aumente (Reilly & Dutta, 2005). 
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H9. Nos anos em que os efeitos da crise se fizeram sentir, ou seja a partir de 2008, a 

desigualdade salarial entre géneros diminuiu. 

A recente crise económica teve um impacto muito significativo sobre a população 

trabalhadora, tendo afetado gravemente trabalhadores e trabalhadoras. Nos países 

desenvolvidos e de rendimento intermédio, a taxa média de desemprego das mulheres 

era, antes da crise, superior à dos homens. Contudo, a perda de empregos em sectores 

tradicionalmente dominados por homens, tais como a construção e a indústria 

transformadora, teve maior impacto sobre a taxa de desemprego masculina (Casaca, 

2012; Ministério da Solidariedade Emprego e da Segurança Social, 2011). 

Também segundo os últimos dados estatísticos do INE- Instituto Nacional de 

Estatística de Portugal, a descida da taxa de desemprego deve-se ao aumento do 

emprego feminino que estará a aceitar salários abaixo do salário mínimo. Se esta 

tendência for generalizável para todos os países da amostra então teríamos que admitir 

que o sinal teoricamente esperado é negativo.  

4.4 Especificação do modelo econométrico 

Wage_gapit = βo + β1ABERTit + β2IDEit + β3KOFit + β4KOFsocialit + β5KOFecoit

+ β6KOFpoliticoit + β7PIBpcit + β8PIBpcit
2 + β9UWit

+ β10SUPERIORWit + β11PARLit + β12criseit + β13C. ADMit + uit 

  
Nota: A unidade seccional i representa o país e t representa o tempo 

No modelo clássico com dados de painel a hipótese mais fraca que relaciona as 

variáveis explicativas com as variáveis residuais é a da ortogonalidade para a mesma 

data: 𝐸(𝑥𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡) = 0. Contudo, a equação estrutural subjacente ao modelo pode incluir 

fatores explicativos não observáveis constantes no tempo que estão correlacionados com 

algumas variáveis explicativas (Ribeiro, 2014). 
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Uma das principais razões para estudar este tipo de modelos é resolver o problema 

da omissão de variáveis pois permite obter estimadores consistentes de parâmetros na 

presença de variáveis omitidas constantes no tempo (Wooldridge, 2002). 

Nos modelos com dados de painel, uma variável não observável e constante no 

tempo é designada por efeito não observado. Duas das formas de lidar com a presença 

de efeitos não observados constantes no tempo são a estimação por efeitos fixos e a 

estimação por efeitos aleatórios, no contexto de vários conjuntos de hipóteses (Ribeiro, 

2014). 

Suponha-se que a variável residual, tem duas componentes: 𝑢𝑖𝑡 = 𝑐𝑖 + 𝑣𝑖𝑡. A 

primeira componente, 𝑐𝑖, designa-se por efeito não observado e, apesar de não variar 

com o tempo, pode variar com o país. A segunda componente, 𝑣𝑖𝑡, representa o choque 

a que está submetida a unidade seccional i na data t , designando-se por erro 

idiossincrático.   

O objetivo é saber se o efeito não observado 𝑐𝑖 está ou não correlacionado com as 

variáveis explicativas. Caso haja correlação, esta causa endogeneidade e a estimação 

OLS produz estimadores inconsistentes (Ribeiro, 2014; Wooldridge, 2002). 

Na literatura corrente é usual utilizar o termo efeito aleatório quando 𝑐𝑖 não está 

correlacionado com os regressores, 𝐸(𝑥𝑖𝑡𝑐𝑖) = 0, e o termo efeito fixo quando 𝑐𝑖 está 

correlacionado com algum elemento dos regressores  𝐸(𝑥𝑖𝑡𝑐𝑖) ≠ 0.   

A questão fulcral é, então, saber que estimador usar: estimador de efeitos fixos ou 

estimador de efeitos aleatórios? Para responder a esta questão utiliza-se o teste de 

Hausman (1978) que se baseia na diferença entre os dois estimadores, ou seja, 

𝐻0: 𝐸(𝑥𝑖𝑡𝑐𝑖) = 0 contra 𝐻1: 𝐸(𝑥𝑖𝑡𝑐𝑖) ≠ 0. Sob a hipótese nula, tanto o estimador de 

efeitos fixos como o estimador de efeitos aleatórios são consistentes. Contudo, o 

estimador de efeitos aleatórios é mais eficiente. Sob a hipótese alternativa, o estimador 
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de efeitos fixos é consistente, ao contrário do estimador de efeitos aleatórios que é 

inconsistente (Ribeiro, 2014; Wooldridge, 2002, 2007). 

O teste baseia-se na estatística de Hausman que segue uma distribuição do qui-

quadrado com m
5
 graus de liberdade. A regra de decisão segue a forma habitual 

rejeitando-se a hipótese nula quando o valor-p é inferior ao nível de significância. 

 

4.5 Análise de resultados 

4.5.1 Estatística descritiva  

Tabela I – Estatística descritiva 

 

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Observations 

WGOCDE 15,031188 15,2 31,5 0,4 5,248527 202 

WG 15,540921 16 30,9 -0,9 5,981905 369 

UW 9,2987244 8,2 31,4 2,4 4,404348 392 

SUPERIORW 22,140414 22,15 41 3,9 8,416247 386 

PRESID 3,4433333 2 30 0 4,921469 300 

PARL 22,121310 20 47,3 5,4 10,33211 391 

KOFSOCIAL 78,701259 80,56004 92,1021 49,64275 9,01454 364 

KOFPOLITICO 84,558037 90,04619 98,1563 42,20236 13,86052 364 

KOFECONOMICO 79,206135 79,081295 96,9617 52,68203 9,607169 364 

KOF 80,677128 81,729 92,3717 58,6301 7,774395 364 

IDE 6,8075715 3,5817986 430,641 -57,4297 23,40141 387 

PIBpc 22937,718 22362,2 69866,2 4974,5 10379,37 388 

CRISE 0,4285714 0 1 0 0.495504 392 

ABERT 107,63128 93,32571 371,44 45,58655 54,47076 383 

C_ADM 12,423333 11 32 1 6,828339 300 

PIBpc² 6,34E+08 5,00E+08 4,88E+09 24745650 6,84E+08 388 

 

A estatística descritiva é a etapa inicial da análise utilizada para descrever e 

manipular os dados que nos são fornecidos. Para tal recorre-se a medidas de localização 

tais como a média, mediana e moda e a medidas de dispersão como o máximo, o 

mínimo, o desvio padrão, entre outras. 

Ao analisar a Tabela I verifica-se que o número de observações não é igual para 

todas as variáveis. Há um número reduzido de observações para o C.ADM e para o 

                                                             
5
 m representa o número de regressores variáveis no tempo 
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PRESID (apenas 300 observações) pois estes indicadores só apresentam dados a partir 

de 2003. As variáveis dependentes WG e WGOCDE apresentam também poucas 

observações, 369 e 202 observações respetivamente, sendo isto uma consequência da 

falta de dados de alguns países da União Europeia na base de dados da OCDE.  

Da comparação entre a média e a mediana podemos verificar que as variáveis 

ABERT, IDE, KOFeco, PIBpc e 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐2, C. ADM, PARL, PRESID e UW apresentam 

uma assimetria positiva ou enviesada à esquerda (média maior que a mediana), e as 

variáveis WGOCDE, WG, SECUNDW, KOFpolitico. KOF e Kofsocial tem uma 

assimetria negativa ou enviesada à direita (média menor que a mediana). 

No anexo encontra-se a Tabela V referente às estatísticas descritivas por país e por 

ano para as variáveis dependentes WG e WGOCDE. 

4.5.2 Modelos estimados 

Dada a insuficiência de observações para estimar um modelo com todas as 

variáveis explicativas, e devido a correlação entre algumas variáveis (ver tabela IV em 

anexo), serão estimadas diferentes equações utilizando subconjuntos dessas variáveis. 

No entanto, em todas as equações irão estar presentes as variáveis explicativas 

consideradas indispensáveis – variáveis que representam a globalização. Em relação à 

variável dependente, como referido anteriormente, serão utilizadas duas formas de 

calcular a disparidade salarial entre homens e mulheres. 
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Tabela II – Modelo estimado com a variável dependente WG 

Variável dependente Eq. 1 (EA) Eq.2 (EF) Eq.3 (EF) Eq. 4 (EF) Eq. 5 (EF) Eq. 6 (EA) 

UW 
    

0.006793 
 

(0.114397) 
 

SUPERIORW     
-0.084064*** 

 

    
(0.024277) 

 

KOFSOCIAL   
-0,075725 

   

  
-0,082073 

   

KOFPOLITICO   
-0,100817 

   

  
(0,090583) 

   

KOFECONOMICO   
-0,150778** 

   

  
(0,052935) 

   

KOF  
-0,335405*** 

 
-0.405172*** -0.278532*** -0.163955** 

 
(0.070647) 

 
(0,079629) (0.049966) (0.074048) 

IDE 
-0.005553 -0,004368*** -0,003746* -0.002496 -0.004011 -0.004210 

(0.884647) (0.002122) (0.002108) 0,002011 (0.002703) (0.006058) 

PIBPpc2    
-4,03E-09 

  

   
(2,14E-09) 

  

PIBpc    
0,000249 

  

   
(0,000212) 

  

PARL      
0.100228* 

     
(0.058947) 

CRISE      
-0.268398 

     
(0.358016) 

C. ADM      
0.042252 

     
(0.042165) 

PRESID      
-0.006677 

     
(0.052595) 

ABERT 
-0,01165 

     
(0.009298) 

     

C 
16,65852*** 42,73164*** 42,11016*** 45,25687*** 39,85701*** 25,68562*** 

(1,478842) (5,709695) (6,246363) (5,164915) (3,438587) (6,179439) 

𝑅2 0.007160 0.841622 0,843362 0,845909 0.845515 0.041912 

N 355 338 338 334 335 261 

Teste Hausman 

EA vs EF EA vs EF EA vs EF  EA vs EF EA vs EF EA vs EF 

p-value=0,8269 p-value= 0,0034 p- value=0,021 p-value= 0.0204 p-value'= 0,0057 
p-value= 

0.2328 

***/**/* Representam a significância estatística nos níveis de 1%, 5% e 10%, respetivamente. 

Entre parenteses encontram-se os Standard Error.  

EA simboliza Efeitos Aleatórios  

EF simboliza Efeitos Fixos  

 

Equação 1: Esta equação considera apenas as medidas tradicionais da 

globalização, ABERT (percentagem das exportações mais importações sobre o PIB) e a 

variável IDE (fluxos do IDE em percentagem do PIB), ambas as variáveis 

demonstraram não ser estatisticamente significativas.  

Equação 2: Esta equação difere da anterior uma vez que a variável grau de 

abertura é substituída pela variável KOF. Ambas as variáveis são estatisticamente 
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significativas para níveis de significância de 1%,5% ou 10%. Os coeficientes de ambas 

apresentam um sinal negativo o que confirma a teoria de Becker da discriminação na 

qual a Globalização leva a uma diminuição da desigualdade.  

Equação 3: Nesta regressão foi utilizada novamente a variável IDE em conjunto 

com os 3 tipos de globalização definidos pelo índice de KOF, o KOF social, o KOF 

económico e o KOF político. Destas 3 medidas de globalização apenas o KOF 

económico se mostrou estatisticamente significativo, apresentando um coeficiente 

negativo demonstrando que a globalização económica e o IDE contribuem para uma 

diminuição das disparidades entre géneros. 

Equação 4: Esta equação foi estimada para testar a hipótese de Kuznets que 

relaciona o crescimento económico com a desigualdade. Infelizmente, não foi possível 

concluir nada sobre esta relação pois as variáveis não revelaram ser estatisticamente 

significativas. 

Equação 5: Esta equação foi estimada para medir os efeitos da taxa de 

desemprego feminino e da percentagem de mulheres com ensino superior na 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. A variável taxa de desemprego, não se 

revelou estatisticamente significativa por isso não é possível tirar nenhuma conclusão 

em relação ao seu efeito na desigualdade salarial. O regressor SUPERIORW é 

significativo a 1%, 5% e 10% e apresenta um coeficiente negativo o que significa que 

quanto maior a percentagem de mulheres com o ensino superior completo menor será a 

diferença salarial entre mulheres e homens.  

Equação 6: Nesta regressão foram utilizadas, para além das medidas de 

globalização presentes em todas as equações, as variáveis: PARL, que mede a 

percentagem de mulheres nos parlamentos nacionais; PRESID, que mede a percentagem 

de mulheres presidentes do conselho de administração; C. ADM, que é definida como a 
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percentagem de mulheres que participam no conselho de administração e, finalmente, a 

variável crise que é uma variável dummy que assume o valor 1 a partir de 2008 e 0 

antes desse ano. Nesta equação apenas as variáveis KOF e PARL se revelaram 

estatisticamente significativas sendo que o KOF apresenta um coeficiente negativo, 

como esperado, e o PARL a apresentar um coeficiente positivo, sinal que não era o 

teoricamente esperado. 

Tabela III – Modelo estimado com a variável dependente WGocde 

Variavel dependente Eq. 1 (EF) Eq.2 (EA) Eq.3 (EF) Eq. 4 (EF) Eq. 5(EF) Eq. 6 (EA) 

UW     
-0.087229 

 

    
(0.077059) 

 

SUPERIORW     
-0.368204*** 

 

    
(0.036879) 

 

KOFSOCIAL   
-0,41668*** 

   

  
(0.074819) 

   

KOFPOLITICO   
-0,160665 

   

  
(0,256421) 

   

KOFECONOMICO   
0,048202 

   

  
(0,085729) 

   

KOF  
-0.299350*** 

 
-0.230106 -0.134084 -0.188795 

 
-0,093984 

 
(0.235196) (0.094397) (0.116762) 

IDE 
-0,009804* -0,01778 -0.013057 -0.001401 -0.009297*** -0.019694 

-0,005775 (0.007189) (0,011543) (0.025685) (0.001880) (0.012084) 

PIBpc²    
-3.56E-09 

  

   
(1.24E-08) 

  

PIBpc    
-0.000176 

  

   
(0.000696) 

  

PARL      
0.091512 

     
(0.062920) 

CRISE      
-1,260498*** 

     
(0.368466) 

C. ADM      
-0.090661** 

     
(0.042223) 

PRESID      
-0,006677 

(0,052595) 

ABERT 
-0,071804*** 

     
(0.022380) 

     

C 
22,17148*** 40,50135*** 60,84188*** 41,44883*** 35,55089*** 30,34302*** 

(2,1573) (7,986226) (20,52088) (14,53896) (8,410570) (9,901591) 

𝑅2 0,841583 0,088376 0,853296 0,861905 0.876881 0.190200 

N 200 195 195 195 191 157 

Teste Hausman 

EA vs EF EA vs EF EA vs EF EA vs EF EA vs EF EA vs EF 

p value =0.0141 p-value=0.4632 
p-value 

=0.0000 

p-value 

=0,0204 
p-value =0.0070 

p-value= 

0.8838 

***/**/* Representam a significância estatística nos níveis de 1%, 5% e 10%, respetivamente. 

Entre parenteses encontram-se os Standard Error.  

EA simboliza Efeitos Aleatórios  

EF simboliza Efeitos Fixos  
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Equação 1: Esta equação foi criada para estimar o impacto que as medidas 

tradicionais da globalização tem sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

Ao contrário dos resultados alcançados quando utilizada a variável dependente WG, as 

variáveis mostraram ser estatisticamente significativas. O IDE é estatisticamente 

significativo a 10% e o ABERT é significativo a 1%, 5% e a 10%. Ambas apresentam 

um coeficiente negativo o que significa que a globalização estimada pelas medidas 

tradicionais tem um impacto negativo, ou seja, reduz a desigualdade salarial entre 

homens e mulheres.  

Equação 2: Esta equação foi estimada utilizando as variáveis KOF, um novo 

indicador da globalização e o IDE. Nesta equação apenas o KOF se mostrou 

estatisticamente significativo, ao contrário dos resultados anteriores em que ambas as 

variáveis eram estatisticamente significativas. O KOF apresenta um coeficiente negativo 

o que permite enfatizar o resultado apresentado na equação 1 de que a globalização 

contribui para uma redução das disparidades salariais entre homens e mulheres.  

Equação 3: O indicador KOF agrupa três dimensões de análise: a globalização 

Económica, Globalização Social e a Globalização Politica. Como tal nesta equação 

vamos utilizar os 3 indicadores acima referidos para medir os seus efeitos na 

disparidade salarial entre homens e mulheres. Dos 3 indicadores analisados apenas o 

KOFsocial demonstrou ser estatisticamente significativo, resultado diferente do 

apresentado anteriormente em que apenas o KOFeconomico era estatisticamente 

significativo. O KOFsocial apresenta um coeficiente negativo o que significa que 

apenas esta componente da globalização contribui para a redução das desigualdades 

salariais.  

Equação 4: A regressão 4 foi estimada com o objetivo de testar a hipótese de 

Kuznets, no entanto as variáveis revelaram não ser estatisticamente significativas tal 
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como aconteceu quando a variável dependente era WG, por isso não é possível tirar 

conclusões em relação ao impacto do rendimento na desigualdade.  

Equação 5: O objetivo desta equação é medir o impacto da taxa de desemprego 

feminino e da percentagem de mulheres com o ensino superior na desigualdade salarial 

entre géneros. Neste caso, apenas SUPERIORW mostrou ser estatisticamente 

significativa apresentando um coeficiente negativo. Este resultado vai de encontro ao 

que tinha sido apresentado previamente quando a variável dependente era WG. 

Equação 6: Nesta equação, ao contrário da equação 6 do anterior modelo, as 

variáveis que se revelaram estatisticamente significativas foram a CRISE e a 

percentagem de mulheres no conselho de administração. Ambas apresentam um 

coeficiente negativo o que significa que estas contribuem para uma redução da 

desigualdade entre homens e mulheres. Este resultado era esperado para a variável C. 

ADM e para a variável CRISE, pois existem vários estudos que apontam para que esta 

ultima tenha um impacto negativo mais forte nos sectores abundantes em mão-de-obra 

masculina.  

 

5. Conclusões 

Este estudo foi realizado para os 28 países da UE, no período compreendido entre 

2000 e 2013, baseado no modelo de dados de painel. 

As estimações apresentadas, com ambas as variáveis dependentes, confirmam que 

a globalização tem um efeito positivo na redução da desigualdade salarial entre géneros. 

Esta conclusão confirma o teorema de Becker e também os resultados obtidos noutros 

estudos empíricos. Este resultado é válido para as diferentes medidas de globalização 

utilizadas.  
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Relativamente à hipótese de Kuznets de U invertido para a relação entre a 

desigualdade e o crescimento económico, defendida por Kuznets (1955), esta não pode 

ser confirmada porque ambas as variáveis, PIBpc e PIBpc² não se revelaram 

estatisticamente significativas em nenhuma das equações em que foram utilizadas 

depois de controlada a globalização. No entanto, esta não foi a única hipótese que não 

foi possível confirmar, a variável UW e PRESID também não se revelaram 

estatisticamente significativas em nenhum dos dois modelos. Este resultado poderá ter 

sido motivado pela falta de observações para algumas destas variáveis.  

As variáveis C. ADM e CRISE, só se revelaram estatisticamente significativas no 

modelo em que foi utilizado a variável WGOCDE como variável dependente. Ambas as 

variáveis apresentam um sinal negativo o que significa que a percentagem de mulheres 

no conselho de administração e a crise tem reduzido a desigualdade salarial entre 

homens e mulheres, no entanto, o impacto da crise leva a uma redução da desigualdade 

por afetar mais os sectores abundantes em mão-de-obra masculina e não por aumentar 

os salários das mulheres para que estes se aproximem mais dos valores auferidos pelos 

homens.  

No que diz respeito à variável percentagem de mulheres no parlamento, apesar de 

se ter revelado estatisticamente significativa no modelo em que a variável dependente 

era WG, o seu sinal não era o teoricamente esperado. Este resultado pode estar 

relacionado com problemas de endogeneidade, ou seja, da influência simultânea da 

percentagem de mulheres no parlamento na desigualdade e vice-versa. 

Para além das variáveis que medem a globalização, apenas a variável 

SUPERIORw demonstrou ser significativa em ambos os modelos provando assim que a 

desigualdade salarial é menor para as mulheres que frequentaram o ensino superior. 
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É de referir, contudo, que este trabalho tem algumas insuficiências que são pistas 

para um trabalho de investigação futuro. Primeiro, a dimensão da amostra é pequena. 

Há algumas variáveis que têm poucas observações, nomeadamente as variáveis 

dependentes WG e WGOCDE, o que impede o uso de todas as observações. Aumentar 

a dimensão da amostra, de forma a permitir estimações mais robustas, é o primeiro 

passo para dar maior credibilidade aos resultados. Segundo, na análise em painel há 

autores  que seguindo Papke & Wooldridge (2008) propõem uma análise 

semiparamétrica para controlar os efeitos fixos não observados e heterogéneos, através 

da utilização de variáveis proxy. Os efeitos são compostos por uma parte aleatória e por 

uma parte fixa, que é captada pelas proxies. (ver por exemplo,  Proença & Faustino, 

2015). As estimativas dos coeficientes  baseadas num modelo semiparamétrico podem 

ser diferentes, principalmente o sinal do coeficiente estimado. Assim a utilização de um 

modelo semiparamétrico pode produzir resultados mais robustos. Outra insuficiência do 

estudo prende-se com o facto de se ter considerado que todas as variáveis explicativas 

eram exógenas. A questão da possível endogeneidade de algumas variáveis explicativas 

pode ser resolvida através da análise dinâmica, utilizando um estimador adequado, 

como é o caso do GMM-System de Blundell & Bond (1998). Em vários estudos, o 

confronto de resultados de uma análise  estática com os resultados de uma análise 

dinâmica mostram diferenças significativas não só na magnitude dos coeficientes 

estimados como também no seu sinal. O mesmo se passa com a significância 

estatística  das variáveis explicativas (ver, por exemplo, Faustino & Matos 2015). 
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Anexo 

 

Tabela IV – Matriz de correlações 

 
Através da análise da matriz das correlações verificamos que há uma correlação elevada entre a variável KOF e as variáveis KOFeco e 

KOFsocial, resultado que já era esperado, pelo que não podemos colocá-las na mesma equação estimada porque as colunas da matriz, que 

representam as variáveis explicativas têm de ser linearmente independente.

  WAGE_GAP WGOCDE UW SECUNDW PRESID PARL KOFSOCIAL KOFPOLITICO KOFECONOMICO KOF IDE PIBpc CRISE C_ADM ABERT 

WG 1 0.564242 -0.04576 -0.111838 0.120508 0.144345 0.200962 -0.197716 -0.070019 -0.047875 -0.142792 0.004978 0.079219 0.240869 -0.024396 

WGOCDE 0.564242 1 -0.176034 -0.026491 0.039953 0.145085 0.166443 -0.154848 -0.129384 -0.094836 -0.170183 0.146498 -0.124780 0.107391 -0.239518 

UW -0.045760 -0.176034 1 -0.181559 0.257474 -0.12615 -0.354328 -0.231773 -0.226745 -0.402771 -0.097952 -0.510788 0.039119 -0.171353 -0.103115 

SECUNDW -0.111838 -0.026491 -0.181559 1 -0.319019 0.463160 0.270446 0.247036 0.179490 0.332068 0.059145 0.549980 0.231941 0.387592 -0.030324 

PRESID 0.120508 0.039953 0.257474 -0.319019 1 -0.343981 -0.404636 -0.496647 0.044128 -0.301365 -0.072190 -0.457593 0.060090 0.039033 0.255605 

PARL 0.144345 0.145085 -0.126158 0.463160 -0.343981 1 0.444804 0.354062 0.139009 0.396774 -0.071962 0.422575 0.103486 0.471778 -0.213756 

KOFSsocial 0.200962 0.166443 -0.354328 0.270446 -0.404636 0.444804 1 0.538259 0.214223 0.738887 -0.047586 0.479753 0.096197 0.082080 -0.007542 

KOFPolitico -0.197716 -0.154848 -0.231773 0.247036 -0.496647 0.354062 0.538259 1 -0.196224 0.360002 -0.243402 0.305033 0.054017 0.048257 -0.546623 

KOFeco -0.070019 -0.129384 -0.226745 0.179490 0.044128 0.139009 0.214223 -0.196224 1 0.770518 0.021829 0.109285 -0.061142 -0.012009 0.593358 

KOF -0.047875 -0.094836 -0.402771 0.332068 -0.301365 0.396774 0.738887 0.360002 0.770518 1 0.055833 0.444513 0.022542 0.039514 0.330188 

IDE -0.142792 -0.170183 -0.097952 0.059145 -0.072190 -0.071962 -0.047586 -0.243402 0.021829 0.055833 1 0.457615 0.053278 -0.046976 0.506955 

PIBpc 0.004978 0.146498 -0.510788 0.549980 -0.457593 0.422575 0.479753 0.305033 0.109285 0.444513 0.457615 1 0.171872 0.223316 0.123432 

CRISE 0.079219 -0.124780 0.039119 0.231941 0.060090 0.103486 0.096197 0.054017 -0.061142 0.022542 0.053278 0.171872 1 0.345551 0.154330 

C.ADM 0.240869 0.107391 -0.171353 0.387592 0.039033 0.471778 0.082080 0.048257 -0.012009 0.039514 -0.046976 0.223316 0.345551 1 -0.033193 

ABERT -0.024396 -0.239518 -0.103115 -0.030324 0.255605 -0.213756 -0.007542 -0.546623 0.593358 0.330188 0.506955 0.123432 0.154330 -0.033193 1 
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Tabela V – Estatísticas descritivas painel por país e por ano 

 

 

Descriptive Statistics for WAGE_GAP 
Categorized by values of PAIS  

Sample: 2000 2013  

Included observations: 369  

    
    PAIS  Mean  Std. Dev.  Obs. 

Austria 21.69231 2.954788 13 

Belgium 9.633333 2.035295 12 

Bulgaria 15.22308 3.218217 13 

Croatia 7.485714 3.604825 7 

Cyprus 21.46429 4.135700 14 

Czech 

Republic 21.44286 2.596363 14 
Denmark 16.78571 0.999890 14 

Estonia 26.61538 2.513247 13 

Finland 19.53571 1.183611 14 

France 14.15714 1.998351 14 

Germany 22.19286 0.654528 14 

Greece 14.85000 4.784524 10 

Hungary 16.42857 3.294618 14 

Ireland 13.45833 3.158670 12 

Italy 6.236364 1.198560 11 

Latvia 14.98571 1.977122 14 

Lithuania 15.99286 2.974627 14 

Luxembourg 12.05000 3.189345 14 
Malta 6.478571 2.332110 14 

Netherlands 18.40769 1.219605 13 

Poland 9.469231 3.064959 13 

Portugal 9.864286 2.621687 14 

Romania 12.42857 3.792995 14 

Slovakia 22.34286 1.965751 14 

Slovenia 5.721429 3.862279 14 

Spain 16.82857 2.332522 14 

Sweden 16.47857 0.960111 14 

United 

Kingdom 20.51429 1.673714 14 
All 15.54092 5.981905 369 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics for WAGE_GAP 
Categorized by values of ANO  

Sample: 2000 2013  

Included observations: 369  

    
    ANO  Mean  Std. Dev.  Obs. 

2000 17.16000 4.972256 25 

2001 16.96296 4.775591 27 

2002 17.47826 5.392500 23 

2003 16.07692 5.336089 26 

2004 14.82143 5.963181 28 

2005 14.50000 5.600926 28 

2006 14.25000 5.542327 24 
2007 16.92963 6.481501 27 

2008 16.10741 6.459336 27 

2009 15.06923 6.750927 26 

2010 14.51429 6.338461 28 

2011 14.44444 6.487700 27 

2012 14.89630 6.660878 27 

2013 14.70000 6.358490 26 

All 15.54092 5.981905 369 
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Descriptive Statistics for WGOCDE 

Categorized by values of PAIS  

Sample: 2000 2013  

Included observations: 202  
    
    PAIS  Mean  Std. Dev.  Obs. 

Austria 21.20769 1.890530 13 

Belgium 10.20769 2.956479 13 
Czech 

Republic 16.40714 1.083061 14 

Denmark 11.86923 2.099359 13 

Estonia 27.86667 3.755440 3 

Finland 19.91538 0.983062 13 

France 14.52727 0.492120 11 

Germany 18.70833 1.840681 12 

Greece 11.44444 2.802727 9 

Hungary 5.961538 4.396692 13 

Ireland 14.83333 3.575506 12 

Italy 9.428571 2.296167 7 

Luxembourg 11.00000 6.363961 2 

Netherlands 19.16667 1.171893 3 

Poland 11.20000 2.221861 7 

Portugal 14.91250 1.178907 8 

Slovakia 17.55000 2.426183 12 

Slovenia 11.60000 NA 1 

Spain 9.866667 2.298913 9 

Sweden 15.40000 0.731437 13 
United 

Kingdom 21.72857 2.834249 14 

All 15.03119 5.248527 202 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics for WGOCDE 

Categorized by values of ANO  

Sample: 2000 2013  

Included observations: 202  
    
    ANO  Mean  Std. Dev.  Obs. 

2000 17.38333 5.047382 12 

2001 17.57273 4.117788 11 

2002 16.91875 4.957179 16 

2003 16.82500 5.877248 12 

2004 15.18824 5.690110 17 

2005 15.43333 4.602587 15 

2006 14.93158 6.118828 19 

2007 14.89333 5.306932 15 

2008 14.47059 4.988583 17 

2009 13.81429 5.119323 14 

2010 13.88571 6.062449 21 

2011 13.44286 4.435298 14 

2012 12.65714 4.554071 14 

2013 13.72000 3.303332 5 

All 15.03119 5.248527 202 
    
    

 


