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1. Introdução 
 
A conexão entre alteração na paisagem urbana e investimento em infra-estrutura de 
transportes é uma preocupação recorrente quando se trata de planejamento urbano. Uma 
grande obra de transporte pode gerar dois grandes efeitos de longo prazo sobre o uso do 
solo (dentre outros possíveis). O primeiro é a alteração da localização das atividades 
econômicas no espaço urbano – isto é, a relocalização das firmas e das famílias. O 
segundo efeito é eventual expansão da mancha-urbana, isto é, a conversão de solo de uso 
agrícola para uso urbano. Em ambos os casos, a redução dos custos de transporte 
proporcionados pela obra seria o impulso “exógeno” (ver Figura 1.1 para representação  
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Figura 1 – Esquema sintético do processo de geração de efeitos da implantação de 
um anel viário 
Fonte: elaboração própria 
 
Para o caso particular de anéis viários, certamente o debate acadêmico mais intenso bem 
como a maior quantidade de estudos de caso ocorre para os Estados Unidos e o Canadá. 
Isto se deve ao fato dos Estados Unidos e do Canadá terem aportado grandes somas de 
recursos na construção de auto-estradas e anéis viários no período pós II Guerra Mundial. 
Para os EUA a primeira motivação era segurança nacional. Precisava-se garantir rápida 
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mobilização de tropas, equipamentos e mantimentos através do território (administração 
Dwight Eisenhower). Além disso, os investimentos em auto-estradas eram uma forma de 
reforçar a integração nacional e ao mesmo tempo contribuir com a manutenção da 
atividade econômica.  
 
Nos EUA os investimentos em rodovias e anéis faziam parte do “Sistema Interestadual de 
Rodovias”, administrado pelo governo federal (PAYNE-MAXIE CONSULTANTS, 
1980). Os anéis viários tinham por objetivo facilitar as viagens rodoviárias interestaduais. 
Foram mais de 100 anéis viários (completos ou incompletos) implantados na segunda 
metade do século XX, afirma Sutton (1999), cuja tarefa era desviar o tráfego de passagem 
(principalmente o transporte de carga) do congestionamento intra-urbano das 
aglomerações mais significativas. 
 
Ao longo dos anos, porém, trechos dos anéis viários ou sua integralidade passaram a ser 
cada vez mais demandados para viagens intra-urbanas, na medida em que o uso do solo 
foi se alterando. Nos anos 1990 (administração George W. H. Bush) o governo federal 
tentou transferir a competência administrativa dos anéis viários, alegando o caráter local 
que predominava no seu tráfego (SUTTON, 1999). 
 
No caso paulista, é interessante que a despeito do estudo pioneiro de Prestes Maia na 
década de 1930, o primeiro anel viário de São Paulo (Anel Metropolitano) seria 
implantado somente nos anos 1960 (sendo as “vias marginais” dos rios Pinheiros e Tietê 
os trechos mais movimentados e conhecidos). Ou seja, o planejamento urbano anteviu 
uma tendência que se apresentou predominante no hemisfério norte, porém a execução 
foi bastante tardia. Isto não seria um mal em si, mas certamente alterou completamente 
sua função original de desviar o tráfego de passagem. Trinta anos depois o projeto 
original não continha a mancha urbana, mas era por ela contido. Ou seja, rapidamente o 
tráfego intra-urbano se apropriou das vias expressas que o compunham (marginais dos 
rios Pinheiros e Tietê especialmente).  
 
Outra característica norte-americana é que os anéis viários foram partes integrantes da 
expansão urbana e da ocupação da periferia pela classe média. Já na RMSP, por exemplo, 
o anel viário vem a posteriori da expansão urbana e, com exceção de alguns 
empreendimentos destinados às classes média alta e alta (como Alphaville, Tamboré, 
Arujá, Serra da Cantareira e Granja Viana), a expansão na periferia foi guiada pelos 
empreendimentos formais e informais de baixa renda - conjuntos habitacionais, 
loteamentos clandestinos e ocupações irregulares (MEYER, GROSTEIN & 
BIDERMAN, 2005). 
 
O Rodoanel Metropolitano é relativamente semelhante ao processo ocorrido sobretudo 
nos Estados Unidos e Canadá mas também bastante usual na França e Inglaterra. Se as 
obras teminarem em 2013 o trecho deve conter a mancha urbana passando por alguns 
condomínios de luxo exatamente como se observou na implantação em países 
desenvolvidos. A grande diferença são justamente os empreendimentos informais de 
baixa renda ocupando regiões com uma série de características rurais. Esse tipo de caso é 
raro nos países desenvolvidos porém frequente no caso paulistano. Além do mais, se a 
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obra se alongar demasiadamente, deve acabar em ambiente semelhante às experiências 
anteriores: dentro da mancha urbana. 
 
Nesse estudo procuramos avaliar a dinâmica populacional e do emprego na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP) e a influência do trecho leste do Rodoanel 
(eventualmente combinado com o trecho norte) nessa dinâmica. Para começar estudamos 
o nosso objeto principal, a zona leste. O relatório apresenta uma descrição da região com 
um viés no emprego e suas possibilidades. Em seguida avalia-se o impacto do trecho 
oeste sobre o preço do solo. A metodologia de projeção permite que se tenha uma idéia 
ex-ante do que vai ocorrer com a própria região em análise, caso os indivíduos e as 
empresas continuem se comportando da mesma maneira que se comportaram nos últimos 
15 anos. Porém depende muito das hipóteses necessárias para a construção do modelo. A 
avaliação histórica depende de menos hipóteses pois se está avaliando um fenômeno que 
de fato ocorreu. Porém, transladar a observação de uma região para outra nem sempre é 
factível. Por exemplo, nos parece muito difícil utilizar o que se observou no oeste para 
fazer inferências sobre o sul. Por outro lado, nos parece que o oeste pode ser sim uma 
referência para o leste. 
 
A partir da dinâmica estrutural observada entre 1991 e 2006 são realizadas projeçoes para 
a população e o emprego de cindo em cinco anos inciando-se em 2011 e seguindo até 
2036 utilizando a desagregação espacial da pesquisa OD de 2007. Estima-se então o 
impacto do trecho leste sobre o emprego por setor e o número de domicílios por classe de 
renda para cada uma das zonas. A partir das estimativas da matriz de tempos (carga e 
pessoas) por parte da Dersa estima-se o impacto das variações no tempo de deslocamento 
sobre a decisão de localização das empresas e das famílias. Como inferido em relatório 
anterior, o Rodoanel não é capaz de alterar as grandes tendências esperadas para a RMSP. 
No entanto, o trecho leste parece aumentar um pouco a pressão sobre o sul que pode ser 
amenizada pela construção do trecho norte. Além do mais tende a favorecer 
marginalmente o emprego na zona leste do município de São Paulo que tem um 
descompasso histórico entre localização das pessoas e localização do emprego. 
 
Por fim procura-se decompor a parcela de aumento no preço do solo que pode ser 
associada à construção do trecho oeste do rodoanel. Os resultados indicam que o 
Rodoanel pode ter tido um impacto no preço da terra do seu entorno porém limitado às 
seções externas ao trecho. As seções internas podem ter tido eventualmente impactos 
negativos. Além do mais o efeito de irradiação é certamente pequeno, abaixo de 2,5km de 
distância das saídas indicando também um efeito pouco relevante em termos de 
espalhamento urbano. 
 

2. Objeto de estudo: leste da RMSP 
A ocupação em maior escala da Zona Leste de São Paulo está associada ao processo de 
industrialização que marca o município desde o final do século XIX até os anos 1980. No 
entanto, isto não significa afirmar que a região é como um todo industrial. Há indústrias e 
serviços, porém com distribuição desigual. 
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Existem na Zona Leste duas grandes divisões. A primeira delas vai das bordas da área 
central e se estende até a altura da região do Tatuapé. Essa região compreende a área leste 
do primeiro anel viário metropolitano e o entorno da atual Avenida Salim Farah Maluf 
(ver figura 1). Essa foi a antiga região industrial da cidade, que abrigava nos bairros de 
Belém, Brás, Mooca e Vila Prudente as unidades fabris e as moradias dos operários 
(imigrantes em sua maioria). 
 
Essa região tem sido desde meados dos anos 1990 alvo de novas incorporações 
imobiliárias e de verticalização decorrente. O sentido desse movimento é a partir do 
bairro do Tatuapé em direção ao centro da cidade de São Paulo, chegando até a Mooca. 
Em alguns casos são aproveitados os terrenos (e por vezes a construção) antes destinados 
ao uso fabril. 
 
A configuração econômica dessas localidades tem mudado ao longo das últimas duas 
décadas, com diminuição da função industrial e aumento da função de serviços. Quanto a 
esses, o perfil é de segmentos ligados ao varejo, como entretenimento, alimentação, 
comércio etc. 
 
A segunda divisão segue da altura do Tatuapé a avança até as fronteiras municipais com 
Ferraz de Vasconcelos (a leste), Guarulhos (ao norte) e Mauá (ao sul). Essa divisão 
regional que poderia ser chamada de “leste da Zona Leste” é densamente ocupada. Sua 
expansão está em muito atrelada ao papel indutor dos conjuntos habitacionais de baixa 
renda que caracterizam bairros como Itaquera, José Bonifácio, Cidade Tiradentes, Itaim 
Paulista e outros. Esse vetor leste de expansão era indicado nos planos diretores dos anos 
1970, inclusive pela expansão do anel viário em sua segunda versão – ver figura 2 - cujo 
limite oriental seria a atual Avenida Aricanduva. 
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Figura 2.1 – Anéis Viários Metropolitanos planejados nas décadas de 1960 e 1970 
 
Essa parcela mais a leste é densamente ocupada por residências (formais e informais), no 
entanto é pouco densa em postos de trabalho. É uma região com predomínio da baixa 
renda e da classe média baixa e de economia ligada principalmente ao comércio local e 
aos serviços pessoais. 
 
Somam-se à região leste da cidade de São Paulo, para efeitos de análise, os municípios de 
Guarulhos, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá, Arujá, Santa Izabel, 
Biritiba-Mirim e Salesópolis (componentes das sub-regiões Leste e Nordeste da Região 
Metropolitana de São Paulo1). Parte desses municípios constitui-se em subcentros 
metropolitanos (como é o caso de Guarulhos), pólos industriais (como Suzano), cidades 
dormitórios (como Poá e Itaquaquecetuba) e cinturões verdes – produção de hortifruti 
(Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis). 
 
É importante destacar o papel que as avenidas radiais no sentido centro-leste tiveram na 
expansão leste da ocupação urbana e industrial, além da ferrovia. As maiores 
concentrações setoriais de empresas e, portanto, de empregos segue o traçado desses 
caminhos – principalmente em relação à marginal Tietê e sua conexão com o eixo Dutra-
Ayrton Senna.  
 
Somam-se às vias radiais as avenidas de fundo de vale, que a partir dos anos 1970 
recortam a Zona Leste, concentrando atividades comerciais no seu entorno (Meyer, 

                                                 
1 Sobre a divisão, adotada pela Emplasa, ver Meyer, Grostein e Biderman (2001). 
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Grostein & Biderman, 2001). Essa considerações são relevantes para se antever impactos 
da implantação do trecho-leste do Rodoanel em termos de possíveis reordenamentos 
econômicos locais. 
 

2.1 Arranjos produtivos locais na região metropolitana, na 
capital e na região leste 
 
O interesse por clusters industriais e Arranjos Produtivos Locais (APL) vem crescendo de 
forma significativa desde a década de 70. Motivado pela existência de casos que 
apresentaram significativo dinamismo econômico esse interesse concentrou-se, 
inicialmente, nos países desenvolvidos. Como exemplos podem-se mencionar os casos 
conhecidos do Vale do Silício e Rota 128 nos Estados Unidos, os distritos industriais na 
Itália e Alemanha e os clusters de alta tecnologia de Cambridge e Oxford no Reino 
Unido. Estes locais estão longe de serem considerados homogêneos com relação a 
setores, tecnologias ou ambientes institucionais. No entanto, ao mesmo tempo, revelam 
similaridades, notadamente a formação de aglomerações de pequenas e medias empresas, 
maiores fluxos de inovação e maior capacidade competitiva das firmas localizadas na 
região. Mais recentemente pesquisadores sobre a economia dos países em 
desenvolvimento passaram a voltar suas atenções para a importância dos APLs.  
  
Os APLs podem ser definidos, de forma genérica, como uma aglomeração de agentes 
econômicos, políticos e sociais que operam em atividades correlatas, que estão 
localizados em um mesmo território e apresentam vínculos de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem. Entre os agentes incluem-se empresas produtoras de 
produtos finais, seus fornecedores, prestadores de serviços, e instituições públicas e 
privadas de várias naturezas: órgãos públicos, instituições de ensino, pesquisa e formação 
profissional, associações de classe e sindicatos, e instituições de apoio às empresas. O 
território pode ser um município, um conjunto de municípios ou uma região. Os APLs 
podem apresentar graus variados de desenvolvimento, de integração da cadeia produtiva, 
de articulação e interação entre os agentes e as instituições locais, e de capacidades 
sistêmicas para a inovação. A hipótese é que mesmo em suas formas mais incompletas, 
os APLs possuem impactos significativos sobre o emprego e a renda locais, com grande 
potencial econômico e social.  
  
Entende-se que a interdependência existente entre as firmas de um cluster é decorrência 
da proximidade geográfica e setorial. Embora tal interdependência possa manifestar-se de 
maneiras diversas e intensidades igualmente diferenciadas nos casos particulares, de 
modo geral, apresenta-se sob duas formas: economias externas e relacionamentos 
cooperativos. Tal interdependência pode ser capaz de contribuir para o que Schimtz 
(1997) batizou de Eficiência Coletiva.  
  
Uma diferença essencial, envolvendo as economias externas e os relacionamentos 
cooperativos, encontra-se na intenção dos agentes para que a interdependência ocorra. As 
economias externas ocorrem como um resultado "automático" da concentração, em suas 
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duas dimensões. Já os relacionamentos cooperativos, como o próprio nome indica, 
resultam de ações deliberadas dos participantes de um cluster.  
 
A importância econômica dos clusters associa-se aos aumentos de competitividade que as 
duas formas de interdependência podem gerar para as firmas. Os ganhos de 
competitividade podem ocorrer por meio da redução de custos, pela diferenciação 
qualitativa ou pela capacidade das firmas em responderem de forma ágil às mudanças nas 
exigências dos mercados.  
 
Na formação dos ganhos de competitividade, destaca-se o papel das inovações. Essas 
podem ser desencadeadas tanto pela existência de economias externas, como por força de 
ações cooperadas. O que se percebe é que o dinamismo econômico de um cluster está 
diretamente vinculado à presença de um fluxo contínuo de inovações incrementais, pois 
essas contribuem para os três fatores responsáveis pela maior competitividade.  
 
Outro aspecto que se relaciona com o aumento de competitividade e confere 
singularidade aos clusters, é a presença de práticas de concorrência combinadas com 
práticas de cooperação. Neste sentido, destacam-se os distritos industriais europeus que 
podem ser considerados como um caso particular de cluster, onde existem 
relacionamentos sistemáticos com grande intensidade entre as firmas. A particularidade 
dos distritos que mais se destaca é a existência de uma forte identidade social e cultural 
entre as pessoas que fazem parte do cluster, decorrentes dos processos históricos 
específicos originaram os distritos.  
 
Com relação aos países em desenvolvimento, já existem estudos de caso que permitem 
elaborar análises sobre as perspectivas dos clusters nas regiões onde estão instalados. 
Busca-se entender como a existência dos clusters pode contribuir para que empresas de 
países em desenvolvimento possam aumentar sua eficiência e competir em mercados 
internacionais, especialmente as de pequeno e médio porte. Mais do que isso, ao constatar 
a grande heterogeneidade dos clusters, torna-se clara a necessidade de investigar quais 
são as características que conferem a um cluster tais vantagens competitivas, analisando 
suas trajetórias. De forma complementar, existe a preocupação de identificar políticas 
públicas que venham auxiliar o desempenho dos clusters. 
 
Na análise dos indicadores da Região Leste não fazemos distinção entre o tamanho das 
empresas (pequenas, médias ou grandes), portanto é mais correto usar a noção de 
Aglomeração Setorial em vez de cluster ou APL. Além disso, não é possível inferir nada 
sobre o relacionamento cooperativo sem que haja pesquisa de campo, uma vez que os 
dados secundários apenas nos informam (des)concentração geográfica. Porém, a 
aglomeração geográfica é o primeiro passo para obtenção de economias externas e, logo, 
de ganhos econômicos setoriais. 
 
O quadro A.2 no apêndice A nos informa quais os setores econômicos tiveram aumento 
ou não de densidade na RMSP ao longo do período 1996-2006. É importante relembrar 
que os dados se referem ao setor formal e neste caso, ao número de empresas existentes e 
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fora da condição “RAIS Negativa”. A classificação dos setores e seus respectivos 
números se encontram no Quadro A.1 do Apêndice A. 
 
A primeira observação importante é que o percentual de setores que diminuíram a 
densidade nos onze anos avaliados é de 9,4% contra 52,8% que tiveram aumento e 37,8% 
que permaneceram praticamente estáveis. Esse é um resultado interessante se comparado 
aos onze anos anteriores, 1986-1996, quando a soma dos efeitos dos diversos planos de 
estabilização e a abertura comercial afetaram a RMSP sobremaneira. 
 
Todavia, dos setores que diminuíram densidade 60% era considerado “moderno” (como 
“outros produtos e preparados químicos”). Já os setores que tiveram aumento de 
densidade, 54% era considerado “tradicional”, como, por exemplo, “alimentos e 
bebidas”. O mesmo pode se dizer dos setores que ficaram relativamente estáveis na 
RMSP (às vezes com movimentos intra-regional compensatórios): 63% eram 
“tradicionais” (a classificação setorial entre tradicional e moderno encontra-se mo 
Quadro A.3 do Apêndica A). 
 
Sintetizando as informações detalhadas no Apêndice A e classificando a variação em 
termos geográficos, formamos as tabelas 2.1 e 2.2. Eles indicam se expansão ou não da 
densidade estão passíveis de serem associadas com localidades agregadas da RMSP. 
 
Tabela 2.1 – Síntese do movimento setorial de 1996-2006 em termos de abrangência geográfica 

Quantidade de Setores 
Aumentou 

da 
Densidade 

Permaneceu 
Relativamen

te Estável 

Diminui 
Densidade TOTAL 

Somente MSP 1 6 0 7 
RMSP (exceto MSP) 7 9 0 16 
RMSP como um todo  20 6 4 30 

TOTAL 28 21 4 53 

Fonte: Quadro A.2 
 
Tabela 2.2 – Síntese do movimento setorial de 1996-2006 em termos de abrangência geográfica (%)2 

Setores em % do Total das 
Colunas 

Aumentou 
da 

Densidade 

Permaneceu 
Relativamente 

Estável 

Diminui 
Densidade TOTAL 

Somente MSP 3.6% 28.6% 0.0% 13.2% 
RMSP (exceto MSP) 25.0% 42.9% 0.0% 30.2% 
RMSP como um todo 71.4% 28.6% 100.0% 56.6% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fonte: Tabela 2.1 
 
Da leitura das tabelas 2.1 e 2.2 depreende-se que setores que tiveram aumento ou 
diminuição de densidade predominantemente o fizeram na RMSP como um todo. Não 

                                                 
2 O coeficiente T de contingência calculado a partir do desvio entre os valores observados e esperados da 
tabela 2 foi de 0,4. 
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houve um movimento que caracterizasse prós ou contras em relação do Município de São 
Paulo ou fora dele. 
 
Já os setores que permaneceram relativamente estáveis, a maior parte se encontrava fora 
do Município de São Paulo ou presentes tanto no município quanto no restante da RMSP. 
 
As figuras 2.2 a 2.6 mostram os setores que se destacaram no aumento da densidade de 
empresas ao longo de 1996 a 2006 e que, em especial, possuem presença na Região Leste 
(têxteis, borracha e plásticos, peças automotivas, produtos de metal e logística e 
transportes). Nesse destaque vemos que prevalecem os setores tradicionais (exceto 
borracha e plástico). 
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Figura 2.2 – Setor de Têxteis (2006, 2000 e 1996 – de cima para baixo respectivamente) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
 



 11

 
Figura 2.3 – Artigos de borracha e plástico (2006, 2000 e 1996 – de cima para baixo respectivamente) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
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Figura 2.4 – Produtos de Metal (2006, 2000 e 1996 – de cima para baixo respectivamente) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
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Figura 2.5 – Peças e Acessórios para Veículos (2006, 2000 e 1996 – de cima para baixo 
respectivamente) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
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Figura 2.6 – Transporte, Armazenagem e Correio (2006, 2000 e 1996 – de cima para baixo 
respectivamente) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
 
O quadro A.4, por sua vez, indica a densidade de empregos por aglomeração setorial em 
2006. Ele informa se algum dos recortes territoriais da Região Leste contém 
aglomerações setoriais e se a quantidade de emprego é superior ou inferior a 300 
empregos por grid. Destacamos em vermelho a combinação setor-recorte que possui mais 
de 300 empregos e, portanto, interessante do ponto de vista de escala econômica e de 
potenciais efeitos virtuosos decorrentes do Rodoanel Leste ou de políticas de estímulo. 
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A primeira constatação é que a maior parte das aglomerações com mais de 300 empregos 
por grid se encontram na franja da Zona Leste. Isto é decorrência de dois municípios 
principalmente: Guarulhos e Suzano. Em segundo lugar se encontram as demais 
municipalidades da sub-região Leste. A Zona Leste do Município de São Paulo tem 
comparativamente mais aglomerados com até 300 trabalhadores por grid. 
 
A percepção de que o desempenho setorial da Zona Leste do MSP é menor do que a da 
franja leste e dos demais municípios da sub-região pode ser reafirmada na análise das 
tabelas 3 e 4. Essas tabelas mostram 27 setores que tiveram aumento ou diminuição na 
densidade de empresas ao longo do período 1996-2006 na Região Leste e são derivadas 
da análise do Quadro A.2. 
 
Tabela 2.3 - Síntese do movimento setorial de 1996-2006 para Região Leste 

Quantidade de Setores 
Somente 

Zona Leste 
MSP 

sub-região 
leste RMSP

ZL e sub-
região leste total 

aumentou densidade 1 11 10 22 
diminuiu densidade 0 1 4 5 

total 1 12 14 27 
Fonte: Quadro A.2 
 
Tabela 2.4 - Síntese do movimento setorial de 1996-2006 para Região Leste (%)3 

Setores em % do Total das Linhas 
Somente 

Zona Leste 
MSP 

sub-região 
leste RMSP

ZL e sub-
região leste total 

aumentou densidade 4.5% 50.0% 45.5% 100.0% 
diminuiu densidade 0.0% 20.0% 80.0% 100.0% 

total 3.7% 44.4% 51.9% 100.0% 
Fonte: Tabela 2.3 
 
Quando aumenta a densidade das empresas acontece ou na subregião Leste ou na Região 
Leste como um todo. Apenas um setor teve aumento de densidade só na Zona Leste do 
Município de São Paulo.  
 
Por outro lado, os setores que tiveram diminuição da densidade de empresas o fizeram de 
maneira generalizada na Região Leste como um todo (80%), enquanto que nenhum se 
restringiu apenas à Zona Leste do MSP. Se isso parece ser um bom sinal, há o outro lado 
da moeda. Poucos aumentos e nenhuma diminuição de densidade na Zona Leste mostram 
que o (des)atrativo locacional específico é quase nulo. As forças de atração e repulsão 
específicas repousam num equilíbrio, que pode ser bom por um lado, mas pode significar 
estagnação por outro. Cabe refletir qual será a intensidade dos efeitos positivos do 
Rodoanel Leste sobre a ZL de São Paulo. Eles podem ser bem menores do que nos 
municípios vizinhos. 
 
As figuras 2.7 a 2.14 mostram setores que apresentam as maiores densidades de emprego 
quando vistas na perspectiva da Região Leste. São eles: alimentos e bebidas, têxtil, 

                                                 
3 O coeficiente T de contingência calculado a partir do desvio entre os valores observados e esperados da 
tabela 2 foi de 0,5.  
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borracha e plástico, produtos de minerais não-metálicos, máquinas e equipamentos, peças 
e acessórios automotivos, móveis e produtos para indústrias e transporte e logística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 – Densidade de Empregos no Setor de Alimentos e Bebidas (2006) 
Fonte: DESA a partir dos dados da RAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.8 – Densidade de Empregos no Setor Têxtil (2006) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
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Figura 2.9 – Densidade de Empregos no Setor de Artigos de Borracha e Plástico (2006) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.10 – Densidade de Empregos no Setor de Outros Produtos de Minerais não-Metálicos (2006) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
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Figura 2.11 – Densidade de Empregos no Setor de Máquinas e Equipamentos (2006) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.12 – Densidade de Empregos no Setor de Peças e Acessórios para Veículos (2006) 



 19

Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.13 – Densidade de Empregos no Setor de Móveis e Produtos para Indústrias (2006) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
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Figura 2.14 – Densidade de Empregos no Setor de Transporte, Armazenagem e Correio (2006) 
Fonte: DERSA a partir dos dados da RAIS 
 

2.2 Setores Potencializáveis pela Presença do Rodoanel Leste 
 
Este item se inicia primeiramente com uma questão de fundo: qual a diferença entre 
meras aglomerações produtivas e os clusters propriamente ditos. As aglomerações são 
decorrentes de economias externas que favorecem a concentração produtiva numa dada 
localidade, já o cluster pressupõe, além da aglomeração, o relacionamento cooperativo e 
a interdependência dos agentes locais. Em suma: 
 

“Uma diferença essencial, envolvendo as economias externas e os relacionamentos 
cooperativos, encontra-se na intenção dos agentes para que a interdependência ocorra. As 
economias externas ocorrem como um resultado ‘automático’ da concentração, em suas 
duas dimensões. Já os relacionamentos cooperativos, como o próprio nome indica, 
resultam de ações deliberadas dos participantes de um cluster”. (Igliori, 2001) 

 
Sendo assim, a análise realizada na Seção anterior indica aglomerações e eventuais 
clusters potenciais, não mais do que isto, pois as relações cooperativas e de 
interdependência não são mensuradas trivialmente. 
 
É justamente a partir desta distinção que deve se iniciar as questões de política. De 
acordo com Suzigan et al (2005) a discussão sobre política pública e suas implicações 
para os clusters não tem sido discutida de modo mais sistemático, principalmente quando 
se trata de países em desenvolvimento. Motivos para isso estão na própria abordagem 
teórica utilizada como base de análise. De acordo com cada tipo de teoria, ou seja, com 
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cada “visão de funcionamento” dos clusters há espaço ou não para discussão de políticas, 
mais genéricas para uns ou mais específicas para outros. O espírito da discussão sobre o 
papel do governo e o desenvolvimento dos APLs, no entanto, parte de um princípio 
importante: não é possível simplesmente imaginar que o governo possa criar o APL e 
induzir sua expansão. A conjugação de economias externas, mobilidade de fatores e o 
desenvolvimento de relações de interdependência não permitem que o APL possa existir 
ou crescer como decorrência única e exclusiva de vontades políticas. Na verdade, a 
situação é mais complexa, devendo-se pensar intervenções que promovam a expansão das 
potencialidades, ou que desobstruam o caminho para que as forças econômicas e 
associativas possam estabelecer os elos necessários do desenvolvimento do cluster, ou 
seja, não podem ser intervenções de “cima para baixo”.  
 
A questão toda, apontam Suzigan et al (2005), é que os efeitos são dinâmicos (eventos 
históricos, path dependence e efeitos de lock-in) e, portanto, indicar políticas locais 
partindo-se de modelos estáticos tem grandes limitações.  
 
Scott (1998) apud Suzigan et al (2005) indica que as políticas regionais devem, em geral, 
buscar o fornecimento de infra-estrutura institucional (que está fora da esfera do 
mercado), além das questões de urbanização (infra-estrutura física, planejamento e 
regulação do uso do solo, poluição etc.). A infra-estrutura institucional é aquela que 
permitirá a expansão das ações coletivas e estas aumentariam as habilidades de mercado 
das empresas. 
 
Sob a ótica da eficiência coletiva, já citada neste relatório, Suzigan et al (2005) reforçam 
a leitura de Schmitz & Nadvi que orienta as intervenções de políticas públicas com base 
no “Triplo-C”, isto é, voltadas para o consumidor final, de caráter coletivo (que não 
beneficiem apenas algumas empresas) e que respeitem e se coadunem com o processo 
cumulativo (sem rompimentos e choques). Genericamente são três tipos de clusters e três 
tipos de política. O primeiro deles é composto por pequenas e médias empresas que 
sobrevivem. Para esses, cuja importância maior do ponto de vista político é a preservação 
do emprego, o poder público deveria estimular a cooperação local, a formação de redes 
de relacionamento e o empreendedorismo. O segundo tipo de cluster é composto por 
empresas fabricantes de produtos diferenciados e em larga escala (produção em massa), 
cujas políticas necessárias deveriam se guiar para atualização técnica e para a inovação. 
O terceiro tipo de cluster é composto por empresas multinacionais e por seus 
fornecedores. Neste caso, embora pareça menos necessário a política pública, há espaço 
para intervenções no sentido de redução das barreiras à exportação, barreiras temporárias 
de importação, auxílio na aquisição de know-how e estímulo para certificação de 
qualidade, além da mediação de conflitos entre as empresas locais e as instituições. 
Porém, do ponto de vista de limitações, a abordagem da eficiência coletiva não consegue 
captar os encadeamentos externos do cluster, além da questão dos conflitos potenciais, 
que não são bem tratadas, assim como as questões da estruturas de governança decorrente 
(Suzigan et al, 2005). 
 
Por fim, quando a compreensão e o estudo do cluster ocorrem como um sistema 
evolucionário dinâmico, em que vale as questões de adaptação, complexidade etc., as 
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políticas sugeridas, afirmam Suzigan et al (2005), deve ofertar infra-estrutura e logística 
adequadas às atividades da aglomeração, além dos demais serviços públicos. Deve 
também promover a coordenação das atividades entre as diferentes empresas, 
promovendo consórcios e outras formas de associação entre os agentes locais envolvidos. 
 
Feitas essas considerações de natureza teórica é possível avançar na fase final de elencar 
setores potenciais de estímulo na presença do Rodoanel Leste. São dois os pré-requisitos 
para estar nessa lista: ter aumentando a densidade de empresas entre 1996 e 2006 e ter na 
Região Leste pelo menos alguma concentração com mais de 300 empregos por unidade 
grid. 
 
Setores tradicionais passíveis de expansão na Região Leste: 

 Agricultura, silvicultura, exploração 
 Alimentos e Bebidas 
 Têxteis 
 Celulose e produtos de papel 
 Perfumaria, higiene e limpeza 
 Fabricação de aço e derivados 
 Produtos de metal 
 Transporte, armazenagem e correio 

 
Setores modernos passíveis de expansão na Região Leste: 

 Produtos químicos 
 Artigos de borracha e plástico 
 Máquinas e equipamentos 
 Máquinas, aparelhos e materiais 
 Material eletrônico e equipamentos 
 Peças e acessórios para veículos 
 Serviços prestados às empresas 

 
Esses setores deveriam ser estudados com maior cuidado para eventualmente definir 
políticas de fomento. Suzigan et al (2005) após a realização de diversos trabalhos 
aplicados ao estado de São Paulo e com amplo conhecimento da realidade local, traçam 
dois grupos de políticas, o primeiro de caráter mais geral e o segundo específico aos 
quatro padrões de clusters encontrados no estado. 
 
As medidas de caráter geral envolvem as questões de infra-estrutura e a eliminação de 
gargalos que causem deseconomias às firmas locais. Além disso, complementam os 
autores, deve-se buscar sanar as deficiências nos serviços que são providos por 
instituições e que afetem a atividade econômica principal da localidade, estimular os 
atores locais a se organizarem coletivamente, auxiliar no desenho de estruturas de 
governança e, por fim, regular o meio-ambiente. 
 
No grupo das políticas específicas é preciso, antes de tudo, definir os quatro tipos de 
APLs e, partir daí fazer indicações de políticas públicas específicas. Os quatro tipos são: 
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 Centros de Desenvolvimento Industrial e Regional (APLs que são muito 
importantes para a região e para o setor); 

 Vetores Avançados (APLs importantes setorialmente, porém com pouco peso 
individual na economia local); 

 Vetores de Desenvolvimento Local (APLs muito importantes para a economia da 
localidade, porém sem representatividade do ponto de vista setorial); 

 Sistemas de Produção Local Embrionários (pouca importância setorial e apenas 
mais uma dentre outras atividades da economia local). 

 
Dessa forma, as recomendações respectivamente são: 

 Para o primeiro tipo: combinações de direcionadas às funções de produção e de 
marketing, que incluam desenvolvimento de novos canais de venda, 
desenvolvimento de produto e de marca, patentes, qualidade, certificação e 
educação e treinamento em qualificações tecnicamente superiores e nas áreas de 
vendas e marketing; 

 Para o segundo tipo: foco na mobilização e oferta barata de recursos locais que 
impeçam a perda de competitividade; 

 Para o terceiro tipo: as dimensões menores permitem que as novas oportunidades 
sejam mais facilmente detectadas e que correções de trajetória ainda sejam feitas, 
de modo que a política deve viabilizar o desenvolvimento a partir de 
oportunidades localizadas e esporádicas. 

 Para o quarto tipo: as políticas devem garantir fundos ou recursos que permitam 
avanços iniciais, encorajando as pesquisas de mercado e a busca de nichos para as 
firmas do APL atuarem, assim como apoiar atividades de promoção comercial. 

 
Enfim, as medidas ainda são genéricas, mas permitem reflexões importantes. É preciso, 
portanto, analisar de que forma uma medida de caráter mais geral, como a infra-estrutura 
afetará os diferentes clusters do estado de São Paulo como a redução dos custos 
generalizados de transportes 
 

3. Um modelo de microssimulação para decisão de 
localização das empresas e das famílias 
 
A teoria econômica prevê que as empresas devem se localizar num local em que os 
custos de transporte vis a vis o custo da terra minimizem o seu custo total. Exatamente a 
mesma lógica vale para os domicílios: custo da terra e dos transportes devem ser 
compensados de tal forma que o local seja atrativo para as famílias. Nesse estudo 
explora-se este resultado bastante intuitivo para estimar como mudanças no sistema de 
transporte podem alterar a decisão locacional das empresas e das famílias. 
 
A primeira hipótese fundamental do modelo é que o trecho leste do Rodoanel não é capaz 
de alterar o total de atividade na RMSP. É capaz, no entanto, de alterar a distribuição 
interna da atividade. Portanto, estamos preocupados essencialmente com a proporção de 
cada zona OD no total de emprego em um determinado setor. Denominamos de ez,s,t o 
total de empregos na zona z, no setor s, no ano t. Adicionalmente assumimos que o 
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número de postos de trabalho em uma zona num determinado ano depende do emprego 
no período anterior. 
 
O número de empresas e, portanto, o emprego, depende da oferta de mão de obra. Assim, 
a proporção do emprego depende também da proporção de famílias de um determinado 
tipo localizadas na zona. Denominaremos de pz,r,t o número de domicílios na zona z do 
tipo r no ano t. 
 
Uma variável fundamental na decisão de localização da empresa é o salário médio da 
zona denominado de wz,s,t. Em princípio maiores salários devem diminuir a atratividade 
de uma área tanto devido ao aumento no custo direto de produção como também devido à 
correlação entre salários e preço da terra. Uma outra variável de controle para o preço da 
terra é a densidade domiciliar (dp

z,s,t) e a “densidade de empregos” - o total de empregos 
dividido pela área da zona (de

z,s,t). Quanto menor a densidade maior a oferta de terra e, 
portanto, menor o seu preço4. 
 
Poderia se argumentar que maiores salários significam também a proximidade de postos 
mais bem pagos o que significa potencial de negócios. Certamente as empresas estão 
dispostas a pagar mais para ficar próximas de seus clientes ou fornecedores. Isto significa 
que a proporção de outros setores também deve influenciar a proporção do setor que se 
pretende encontrar. Uma boa aproximação para a presença de clientes (cz,s,t) e 
fornecedores (fz,s,t) na zona foi sugerida por Dumais, Ellison e Glaeser (1997). Uma 
aproximação a esta medida pode ser definida como: 
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Onde ej,t representa o emprego total no setor j no ano t e mij representa as unidades de 
insumos produzidos pelo setor i usados para produzir uma unidade do produto j 
(coeficiente técnico intersetorial) ponderado pela estrutura das atividades que o produzem 
estimados a partir da matriz de insumo-produto (MIP). Portanto o índice pondera a 
proporção de emprego nos outros setores pela transação média com o setor de origem do 
ponto de vista das compras para os consumidores e do ponto de vista das vendas para os 
fornecedores (note a inversão dos índices no coeficiente técnico m acima). Com isto é 
possível verificar o impacto de todos os setores sobre o setor em questão utilizando um 
critério de ponderação com sentido econômico. 
 
Com exceção destas duas últimas variáveis (presença de consumidores e fornecedores) 
todas as demais variáveis podem determinar a proporção de um determinado tipo de 
domicílio na zona. Em princípio não é possível determinar o sentido da correlação entre a 

                                                 
4 É também verdade que uma baixa densidade é um atributo positivo de uma determinada região, 
aumentando o preço da terra. A variável de densidade, portanto, captura o efeito líquido destas duas forças. 
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proporção de um determinado setor e a atração de domicílios de um determinado tipo. 
Por este motivo o emprego por setor bem como os salários médios devem entrar 
separadamente na especificação para domicílios como veremos mais adiante. A grande 
dificuldade que se coloca, no entanto, é como verificar a influência das zonas do entorno 
e com isto incluir o sistema de transporte no modelo. 
 
Se as variáveis discutidas acima são razoáveis para explicar o emprego e o número de 
domicílios em uma zona, por que estas mesmas variáveis em uma zona vizinha não 
seriam capazes de explicar? Uma empresa (ou família) deveria estar interessada nos 
atributos de seus vizinhos ou mesmo nos vizinhos dos vizinhos. Uma hipótese bastante 
razoável e bastante usual na literatura5 é que a importância da zona j sobre a zona z é 
inversamente proporcional ao tempo de deslocamento entre estas duas zonas. Digamos 
que a matriz de tempos no ano t seja dada por: 
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onde vzj é o tempo de deslocamento entre a zona z e j e n é o número de zonas. A partir 
desta matriz podemos definir a “matriz de distâncias” como: 
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Note que se multiplicarmos a matriz por um vetor (nx1) obteremos um novo vetor no 
qual cada linha é a soma de todas as zonas exceto a zona de origem ponderada pelo 
inverso do tempo de deslocamento (“distância”). Portanto podemos usar a matriz de 
distâncias para criar uma variável que é a síntese do efeito das demais zonas sobre a 
proporção do emprego ou dos domicílios em uma determinada zona. Por exemplo, se 
definirmos o vetor de proporção do emprego E’s,t ≡ [e1,s,t, ... , en,s,t ], WtEs,t é um vetor 
(nx1) onde cada linha é a soma das proporções do emprego no setor s em cada uma das 
zonas ponderado pela “distância” entre as zonas. Para entender um pouco melhor como 
funciona esta soma ponderada vale a pena observar um exemplo simples com apenas três 
zonas: 
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5 Vide, inter alia, Anslin (1998). 
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Assim podemos construir uma variável que permite que se quantifique o efeito das 
demais zonas nos atributos da zona que se está estudando utilizando as linhas do vetor 
acima como variáveis explicativas do modelo. 
 
Além de permitir a inclusão do efeito da vizinhança sobre a decisão de localização este 
procedimento permite que se estime o efeito do trecho leste do Rodoanel. Antes de 
entrarmos no modelo, o quadro abaixo fornece um resumo das variáveis discutidas acima 
e mais outras adicionadas ao modelo mas levando em conta alguns detalhes da fonte de 
dados. O dado de emprego está disponível apenas para o emprego formal na 
desagregação que desejamos trabalhar. No entanto, trabalhadores informais também se 
deslocam e representam um contingente não desprezível da população. Assim, 
precisamos diferenciar entre emprego formal e total na nossa notação como deve ficar 
claro abaixo. 
 
Quadro 1: Lista de variáveis utilizadas no modelo 
 
ef

i,t – emprego formal na RMSP setor i, ano t (RAIS) 
ef

z,i,t – emprego formal na zona z, setor i, ano t (RAIS) 
ei,t – emprego total na RMSP setor i, ano t (PNAD/Censo) 

f
tizf

ti

ti
tiz e

e
e

e ,,
,

,
,, ≡  – emprego total na zona z, setor i, ano t 

∑≡
i

tiztz ee ,,,  – emprego total na zona z, ano t 
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Ei,t = [e1,i,t,…,en,i,t]’ – vetor de emprego por zona, setor i, ano t 
Et = [e1,t,…,en,t]’ – vetor de emprego total por zona, ano t 
sz,i,t – salário médio formal na zona z, setor i, ano t 
Si,t = [s1,i,t,…,sn,i,t]’ – vetor de salário médio formal por zona, setor i, ano t  
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St = [s1,t,…,sn,t]’ – vetor de salário médio formal por zona, ano t 
pz,r,t – número de domicílios na zona z, renda r, ano t (Censo) 
Pr,t = [p1,r,t,…,pn,r,t]’ – vetor de domicílios por zona, renda r ano t 

∑≡
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trztz pp ,,,  – número de domicílios na zona z, ano t (Censo) 

Pt = [p1,t,…,pn,t]’ – vetor de domicílios por zona, ano t 
az – área da zona z 
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1,t,…,dp
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≡  – densidade de empregos na zona z, ano t 

De
t = [de

1,t,…,de
n,t]’ – vetor de densidade do emprego por zona, ano t 
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mi,j – unidades de insumos produzidos pelo setor i utilizados para produzir uma unidade 
do produto j (coeficiente técnico intersetorial) (MIP) 

∑
≠

≡
ij tj

tjz
jitiz e
e

mc
,

,,
,,,  – presença de clientes na zona z, setor i, ano t 

Ci,t = [c1,i,t,…,cn,i,t]’ – vetor de presença de clientes por zona, setor i, ano t 

∑
≠

≡
ij tj

tjz
ijtiz e
e

mf
,

,,
,,,  – presença de fornecedores na zona z, setor i, ano t 

Fi,t = [f1,i,t,…,fn,i,t]’ – vetor de presença de fornecedores por zona, setor i, ano t 
vz,j,t – tempo de deslocamento entre a zona z e j no ano t (Dersa) 
Wt – Matriz de tempos 
 
A idéia básica é verificar a correlação entre as variáveis ao longo do tempo (1991-2006) 
para utilizar os parâmetros para projetar o impacto do trecho leste na decisão de 
localização das famílias. Portanto, necessitamos inicialmente de uma especificação para 
as variáveis de interesse que forneça a base para a estimação dos parâmetros. Ocorre que 
a entrada da matriz de tempos implica que, por exemplo, o emprego nas zonas vizinhas 
influencie o emprego na zona em análise. Obviamente esse fato implica que não podemos 
garantir independência entre as observações. A solução tradicional em econometria 
espacial é resolver o modelo por máxima verossimilhançe. Uma alternativa proposta 
originalmente por Brueckner é instrumentar a defasagem. Para fins de projeção é mais 
interessante utilizar a abordagem de instrumentos. Mais formalmente, estimamos no 
primeiro estágio a seguinte especificação: 
 
Especificação do primeiro estágio emprego – equação (1.1): 
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Onde, em um abuso de notação, estou denominando ln(•i,t)=[ln(•1,i,t),..., ln(•n,i,t)]’. 
Denomina-se de t-1 o período anterior, ou seja, 1996-1=1991; 2000-1=1996; 2006-
1=2000. Dada essa notação, a definição das variáveis encontra-se no Quadro 1. Em 
palavras, estima-se o emprego defasado espacialmente a partir de uma regressão com 
todas as variáveis consideradas relevantes para a determinação do emprego na zona z 
mais todas essa variáveis defasadas espacialmente. A partir da estimativa do emprego 
defasado é possível estimar o emprego utilizando a estimativa do primeiro estágio: 
 
Especificação do segundo estágio emprego – equação (1.2): 
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Onde o segundo estágio está denominado em grandezas escalares (não vetoriais como no 
primeiro estágio) para enfatizar a unidade de análise (no primeiro estágio a notação 
vetorial é consideravelmente mais simples). Utilizou-se as mesmas letras do primeiro 
estágio retirando-se o superescrito 1 (que se referia ao primeiro estágio). A regressão 
implícita em (1.2) pode ser rodada com efeitos fixos ou aleatórios. Essa possibilidade não 
foi adicionada à especificação uma vez mais para simplificar a notação. Em qualquer 
situação estimamos sempre o desvio padrão por métodos robustos para evitar problemas 
de heteroscedasticidade.  
 
Esse mesmo tipo de raciocíneo é aplicado para se estimar salários médios, ou seja, no 
primeiro estágio estima-se o salário médio defasado espacialmente e no segundo utiliza-
se essa estimativa como variável dependente. Em princípio poderíamos endogeneizar o 
salário por setor mas, na prática, não se mostrou viável. Para facilitar a analogia e 
também a digitação utilizou-se as mesmas letras para os coeficientes adicionando-se 
apenas um superescrito (s) para diferenciar dos coeficientes estimados para o emprego 
(mantendo-se o superescrito 1 para o primeiro estágio): 
 
Especificação do primeiro estágio salário médio – equação (2.1): 
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Especificação do segundo estágio salário médio – equação (2.2): 
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E, finalmente, repete-se o mesmo procedimento para estimar a população: 
 
Especificação do primeiro estágio população – equação (3.1): 
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Especificação do segundo estágio população – equação (3.2): 
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As rotinas para se estimar o sistema de equações acima aparece na seção C.1 enquanto os 
valores dos coeficientes bem como as principais estatísticas relacionadas com a 
estimação por efeito fixo no primeiro e no segundo estágio podem ser encontrados na 
seção C.2 ambos no Apêndice C. Ainda que tenhamos rodado também regressões com 
coeficientes aleatórios, os resultados não são reportados pois um teste de Hausman 
rejeitou a hipótese de coeficientes aleatórios e, portanto, os coeficientes estimados por 
coeficientes aleatórios podem estar viesados. 
 

3.1. Projeção 
 
Como consumidores, fornecedores e densidade do emprego são função do emprego por 
setor e densidade populacional é uma função da população por faixa de renda, todas as 
variáveis são endógenas e podemos montar um sistema de projeção usual. 
 
Projeção do emprego – equação (1.3): 
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Projeção do salário médio – equação (2.3): 
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Projeção da população – equação (3.3): 
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Onde os parâmetros com chapéu representam os valores estimados a partir de uma 
regressão em dois estágios com efeito fixo conforme especificado em (1.1), (1.2), (2.1), 
(2.2), (3.1) e (3.2). Assim, pode-se utilizar o sistema de equações formado por (1.3), (2.3) 
e (3.3) para estimar as variáveis de interesse (emprego, salário médio e população) para 
2011 a partir dos dados de 2006; para 2016 a partir dos dados de 2011; e assim por diante 
até 2036.  
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3.2. Calibragem 
 
Ainda que o sistema endogeneizando todas as variáveis resolva o problema de 
determinação não podemos deixar o sistema completamente livre. Em primeiro lugar, 
como temos projeções de população (Ibge), produto e massa salarial gostaríamos que os 
os totais simulados fossem compatíveis com os totais estimados de maneira 
independente. É portanto necessário recuperar o total compatível com as projeções 
populacionais o que será realizado de maneira relativamente trivial. A principal 
dificuldade está no acesso aos dados com algumas precariedades que exigem então 
algumas aproximações para conseguir garantir que a soma dos valores desagregados 
tenham coerência com os totais. 
 
Como estimamos apenas o salário total, essa será a base para a variação do emprego por 
setor utilizando apenas a variação do produto de maneira setorializada. Essa será a 
principal aproximação adicional comparando-se com um modelo incluindo o salário por 
setor6. A calibragem na realidade implica em duas correções. Em primeiro lugar 
corrigimos a escala pois temos diversas unidades na regressão e em segundo lugar, reflete 
o crescimento (exógeno) dos setores. Procedemos recursivamente resolvendo 
primeiramente o problema de escala garantindo que a soma do emprego no setor i seja 
idêntica ao período anterior. Em seguida imponho a todas zonas a variação do emprego 
estimada para o setor j: 
 

tiz

z
tiz

z
tiz

tiz e
e

e
e ,,

,,

1,,

,, ˆ
ˆ

ˆ̂

'ˆ
∑
∑ −

=  

 
Onde o estimador “linha” trivialmente garante que o salário por setor i em t é igual à 
soma da projeção final (com dois chapéus) em t-1 (definindo o valor observado para 2006 
com dois chapéus também). Para encontrar a variação de emprego por setor eu arbitro a 
variação do salário em 2% ao ano para obter: 
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Como o modelo ainda se mantém instável, adiciono mais inércia ao modelo com um 
outro estimador dado por: 
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6 Em uma primeira abordagem procuramos estimar o salário por setor assim como o emprego. No entanto, 
o modelo permitindo a variação do salário setorial livremente. No entanto esse modelo se demonstrou 
extremamente instável o que nos levou a optar pela versão simplificada apresentada nesse relatório. 
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Ou seja, faço uma média ponderada entre o que aconteceria se o emprego setorial em 
todas as zonas crescessem exatamente à mesma taxa (a nacional) e o que obtivemos na 
projeção econometrica. Com isso adiciono mais inércia ao modelo para que ele seja mais 
estável. Ainda que arbitrário esse mecanismo permite que se controle o grau de entropia 
do modelo fazendo-se variar a ponderação dos dois componentes. Temos que definir a 
versão inercial para 2006 como o valor observado: 
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Com a equação recursiva para a componente inercial implica que, por exemplo, em 2016, 
o primeiro termo do lado direito vai ser igual ao emprego em 2006 acumulando o 
crescimento entre 2006 e 2011 e entre 2011 e 2006 que é exatamente o crescimento 
100% inercial. 
 
Sigo os mesmos passos para o salário médio da zona, exceto que a primeira calibragem 
procura garantir que a massa salarial esteja compatível com a massa salarial total mais o 
crescimento de 2% aa: 
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Para a população por faixa de renda a calibragem vai assumir que a distribuição de renda 
permanece intacta, ou seja, o crescimento de cada faixa de renda será exatamente igual e 
assume-se que a variação da renda ao longo de uma faixa é uniforme. A estimativa do 
crescimento da renda para a RMSP será dada pela variação do salário arbitrada (2% aa 
que implica em 10.6% em 5 anos). Finalmente assumimos que não se altera o número de 
habitantes por domicílio, ou seja, o crescimento da população será uma proxy para o 
crescimento do total de domicílios. Com essas hipóteses teremos: 
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Onde: 
 
ΔHt é a variação da população entre t-1 e t (Ibge); 
Hr,t é o total de domicílios da classe de renda r em t; 

max
rY  a renda máxima da faixa de renda r; 
min

rY  a renda mínima da faixa de renda r; 

616241926410.1
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A grosso modo, encontramos em cada faixa a renda do indivíduo “marginal”, ou seja, o 
último a subir de faixa pois sua renda aumentou (seguindo a média) exatamente o 
suficiente para mudar de faixa. O intervalo entre a renda marginal e a renda máxima da 
faixa representa a parcela que será “doada” para a classe superior. Se a renda estiver 
subindo, a classe 1 (E) apenas perde domicílios enquanto a 5 (A) apenas recebe e o 
contrário ocorre quando a renda está caindo. Como o valor “perdido” por uma faixa vai 
para a outra e todas estão crescendo à taxa populacional, o total de domicílios também 
estará crescendo à taxa populacional. 
 
Com a estimação da população para a RMSP por faixa de renda, a calibragem torna-se 
trivial: 
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Também adicionamos uma projeção inercial à população pelos mesmos motivos 
discutidos anteriormente: 
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A implementação da microssimulação em Matlab a partir dos coeficientes estimados 
anteriormente está na seção C.1 do Apêndice C permitindo portanto a replicação do 
procedimento utilizando-se os coeficientes apresentados na seção C.2. 
 

4. Dinâmica populacional e do emprego na RMSP e os 
impactos do Rodoanel a partir de 2011 
 
As variáveis agregadas, estimadas em outro módulo, definem portanto as tendências 
gerais. No Gráfico 4.1 e na Tabela 4.1 fica clara a tendência relativamente cíclica porém 
sempre com viés de alta para o emprego total na RMSP ao longo do período analizado. 
 
Gráfico 4.1: Evolução do Emprego na RMSP (2011-2036) 
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Fonte: Dersa 
 
Tabela 4.1: Evolução do Emprego na RMSP (2011-2036) 

Ano 
Emprego 

Total 
(milhares) 

Variação 

2011 9,579 -- 
2016 10,384 8% 
2021 10,713 3% 
2026 11,800 10% 
2031 12,004 2% 
2036 13,350 11% 

Fonte: Dersa 
 
Como comentado, o número total de domicílios segue a projeção do IBGE. No entanto, a 
distribuição de renda segue a regra definida acima, ou seja, todos os domicílios 
aumentam sua renda à mesma taxa que por sua vez é idêntica à taxa estimada para o 
salário médio. Com essa hipótese de neutralidade no crescimento da renda, a distribuição 
populacional por faixa de renda deve se alterar ao longo do tempo como representado no 
Gráfico 4.2 e na Tabela 4.2. 
 
Gráfico 4.2: Distribuição da População por Faixa de Renda (2011-2036) 
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Fonte: Simulações próprias a partir do crescimento da população (IBGE). 
 
Tabela 4.2: Distribuição da População por Faixa de Renda (2011-2036) 

Famílias (milhares) por Classes de Renda Ano 
A B C D E 

2011 897 1,151 1,100 800 907
2016 1,123 1,190 1,105 846 891
2021 1,387 1,211 1,099 876 858
2026 1,674 1,219 1,088 892 816
2031 1,971 1,216 1,072 892 769
2036 2,267 1,201 1,050 877 718

Fonte: Simulações próprias a partir do crescimento da população (IBGE). 
 
Por construção, com a renda crescendo, a proporção das famílias de classe A apenas 
cresce enquanto a proporção das famílias da classe E apenas diminui. Esse padrão fica 
bem claro a partir de 2021 quando se estabelece a escada que apenas se aprofunda. Na 
verdade os dados após 2021 têm uma influência bem maior da tendência como seria de se 
esperar dada a estratégia de projeção. De toda forma é interessante notar que, com um 
crescimento constante da renda, mesmo a taxas não muito elevadas, o que hoje em dia é 
chamado de classe A (acima de 10 salários mínimos) deve representar 37% das famílias 
no final do período sob análise. 
 
Tabela 4.3: Proporção das Famílias por Faixa de Renda (2011-2036) 

Participação da Classe na População Ano 
A B C D E 

2011 18% 24% 23% 16% 19%
2016 22% 23% 21% 16% 17%
2021 26% 22% 20% 16% 16%
2026 29% 21% 19% 16% 14%
2031 33% 21% 18% 15% 13%
2036 37% 20% 17% 14% 12%

Fonte: Simulações próprias a partir do crescimento da população (IBGE). 
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A partir dessa tendências gerais foram simulados 4 cenários utilizando a metodologia 
descrita acima. No primeiro cenário mantém-se as obras em andamento, ou seja, assume-
se que o trecho sul do rodoanel estará completo em 2010 mas que nenhum outro trecho 
da via será realizado. No cenário 2 trabalha-se com a hipótese de que o trecho leste 
estaria pronto em 2013 mas que o trecho norte não seria realizado. No cenário 3 assume-
se que o Rodoanel será completado sendo que tanto o trecho leste como o norte estarão 
operacionais em 2013. Finalmente no cenário 4 assume-se o Rodoanel completo porém 
com defasagem entre os trechos leste e norte que estaria operacional nesse cenário apenas 
em 2017. 
 
Ainda que, por construção, os cenários não possam gerar efeitos no agregado, a 
distribuição espacial da dinâmica populacional e do emprego pode variar em cada um 
deles. Os Mapas 1 a 3 mostram as variações para o primeiro período (2011-2016) para 
cada um dos cenários mostrando que o prosseguimento das obras do Rodoanel não é 
suficiente para afetar o equilíbrio espacial da RMSP seja em termos de emprego seja em 
termos de população. 
 

 
Mapa 4.1 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
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Mapa 4.2 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
 
Isso não significa em absoluto que as obras viárias não tenham efeito sobre a migração de 
empresas e de pessoas. Ocorre que, ceteris parabus, as mudanças induzem a um 
diferencial tão reduzido que não se nota na variação global. As faixas de mudança 
populacional entre 2016 e 2011 mudam apenas marginalmente nos 3 cenários 
apresentados. Não faz sentido comparar o cenário 4 pois a única diferença entre esse 
cenário e o cenário 2 ocorre em 2017. De todo modo, as diferenças de dinâmica em 
grandes faixas é desprezível. Nota-se apenas uma pequena alteração no extremo leste. 
 
É um fato que esse tipo de alteração toma um certo tempo para se efetivar. Além do mais, 
a microssimulação com o tempo torna-se mais tendencial. De todo modo, mesmo quando 
caminhamos no tempo ao longo dos cenários notamos uma grande inércia nas alterações 
de densidade. A tendência de concentração populacional na RMSP está direcionada para 
1. a zona sul do município central na faixa interna ao Rodoanel com algum 
transbordamento para o ABCD; 2. o oeste da RMSP fora do município central porém em 
sua vizinhança; e 3. Guarulhos, sobretudo a faixa mais próxima da Capital. Ou seja, a 
pressão sobre os mananciais ao sul deve permanecer independente do Rodoanel como 
observado em trabalho anterior7. 

                                                 
7 Biderman et al (2005) “Impactos Econômicos e Sociais da Implantação do Trecho Sul do Rodoanel”. 
Secretaria de transportes, mimeo. 
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Mapa 4.3 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
 
Em outras palavras, não há nenhum indicação de que a tendência dos anos 1990 se 
reverta no médio-prazo e o Rodoanel está bem longe de representar um elemento de 
mudança significativa na dinâmica espacial da população da RMSP. Ao menos os dados 
de 2006 (base para as simulações) seguem apontando exatamente nessa direção. E as 
condições atuais das zonas não indicam nenhuma mudança de cenário para as próximas 
décadas. Obviamente a projeção perde precisão ao se avançar no tempo. 
 
Em resumo, o centro expandido da Capital segue praticamente sem alteração 
populacional exceto em alguns poucos pontos a oeste; a região sudoeste do município de 
São Paulo segue captando boa parte do crescimento populacional bem como as zonas do 
ABCD próximas à capital. Esse eixo com alta concentração populacional deve manter 
seu crescimento a altas taxas na próxima década aumentando o grau de concentração. O 
mesmo se observa para os outros dois sub-centros da RMSP: Barueri/Santana de Parnaíba 
e Guarulhos. Assim, 3 sub-centros da RMSP, relevantes pelo menos desde os anos 1980, 
permanecem como destino preferencial na próxima década em detrimento do centro 
principal. 
 
O Rodoanel tampoco tem tamanho para alterar a dinâmica do emprego como se pode 
notar nos Mapas 4, 5 e 6. O emprego segue sua tendência que em alguns casos 
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acompanha a população mas não em todos. Em particular o emprego não tende a se 
desconcentrar do centro expandido, pelo contrário, diversas zonas dentro do centro 
expandido devem aumentar a concentração de empresas, não obstante o fato de algumas 
zonas isoladas perderem parte de sua oferta de trabalho. A tendência para o sudoeste é 
clara também para o emprego, porém a expectativa de aumento do emprego no oeste e 
em Guarulhos é bem mais reduzida, atingindo poucas zonas.  
 

 
Mapa 4.4 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
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Mapa 4.5 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
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Mapa 4.6 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
 
Aparentemente a principal novidade em termos de emprego é o centro de Mogi das 
Cruzes que tem um crescimento mediano alto de população. Em outras palavras, 
enquanto algumas partes do oeste e de Guarulhos paracem se estabelecer como 
dormitórios, respectivamente, de classes mais elevadas e mais baixas enquanto Mogi das 
Cruzes pode surgir como um novo sub-centro da região. Nada indica que o centro 
expandido e o eixo sudoeste (iniciando no município de São Paulo e indo até o ABC 
próximo) percam sua primazia no emprego. 
 
Como comentamos anteriormente, a partir de 2016 a componente inercial é bem mais 
relevante do que a componente de comportamento. Assim, os demais anos projetados 
pelo modelo seguem o mesmo padrão observado para a primeira década de análises. Os 
Mapas completos para cada cenário podem ser encontrados no Apêndice B mas as 
mudanças são em geral insignificantes. 
 
Na realidade, os impactos relativos do trecho leste podem ser sentidos apenas se 
compararmos os cenários 2 e 3 com o cenário 1. Ou seja, como o trecho sul já está sendo 
construído e é pouco provável que o trecho não seja inaugurado em 2010, esse seria o 
cenário mínimo em termos de investimentos em transporte viário de massa na RMSP. 
Mudando de visão relativa, é possível alterar a escala e observar o possível impacto do 
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trecho leste, acompanhado ou não do seu último trecho (o norte). Obviamente as 
alterações são pequenas para a escala da RMSP. 
 

 
Mapa 4.7 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
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Mapa 4.8 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
 
O trecho leste sozinho (cenário 2 versus cenário 1) parece reforçar sobretudo a ocupação 
do sul e sudoeste da região além de induzir um movimento em uma pequena faixa a 
noroeste com possíveis expansões sobre a área da serra da cantareira. Ainda que as taxas 
sejam bem reduzidas é importante atentar para essa tendência que pode ser alavancada 
por um grande investimento empresarial ou imobiliário. Como seria de se esperar, as 
principais pressões ocorrem em torno dos entrocamentos. A implantação do trecho norte 
(cenário 3 versus cenário 1) dispersa mais o impacto induzindo um moviento em direção 
ao noroeste da RMSP. O sudoeste perde muita força. O trecho sul do município de São 
Paulo continua sentindo os impactos marginais da obra bem como a serra da cantareira. 
 
O impacto do trecho leste do Rodoanel no emprego é bem distinto do que se observa para 
a população. O trecho leste induz um aumento de emprego essencialmente na parte norte 
da região enquanto o impacto sobre a populações ocorria sobretudo ao sul. Por outro 
lado, também nesse caso, a adição do trecho norte dispersa mais os impactos da via. Na 
realidade, completando-se o Rodoanel, com a segregação do transporte de carga pesada, 
induz a um aumento do emprego nas zonas mais centrais. A boa notícia é que a zona leste 
do município de São Paulo, umas das zonas mais populosas sem opções de emprego da 
região, deve se beneficiar com a obra em termos de emprego, ainda que seja uma 
contribuição marginal. No entanto, é importante destacar que as zonas a nordeste e 
noroeste da RMSP (fora do município central) indicam alguma indução ao emprego 
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projetado apenas no caso de não se realizar o trecho norte. A zona leste da capital terá 
alguma indução com o trecho leste ou com o Rodoanel completo. 
 

 
Mapa 4.9 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
 



 44

 
Mapa 4.10 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
 



 45

 
Mapa 4.11 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
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Mapa 4.12 
Fonte: Simulação própria a partir de dados da RAIS e do IBGE 
 

5. O que podemos aprender do passado: o impacto do 
trecho oeste no preço da terra 
 
A análise anterior modelou a decisão das empresas e das famílias a partir de atributos 
estruturais das zonas. A partir do comportamento histórico foi possível prever o que se 
espera para as próximas décadas desconsiderando acidentes que alterem totalmente a 
dinâmica da região. De todo modo, ceteris parabus, o Rodoanel representa uma 
perturbação pequena o suficiente para não afetar a dinâmica estrutural da RMSP. Se 
reduzimos a escala, no entanto, o trecho leste e a combinação com o norte têm impactos 
não triviais sobre a distribuição populacional apontando para riscos e oportunidades. 
 
Visto sob esse ponto de vista, pode-se esperar outros impactos locais conectados ao 
Rodoanel. Em particular o Rodoanel, ao alterar a mobilidade no entorno de seus acessos, 
pode alterar o preço da terra. Uma alternativa para estudar esse efeito seria simplesmente 
incorporar o preço da terra na microssimulação proposta anteriormente. Na realidade, 
como não há pesquisas de preço dos imóveis sobre o estoque a variável de preço do solo 
teria que ser inferida indiretamente. Ou seja, teríamos que estimar o preço da terra em um 
um outro estágio e então incorporar o valor estimado ao modelo. Ocorre que fatores que 
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definem o preço da terra já foram considerados na análise. Em princípio se controlamos 
para fatores correlacionados com o preço da terra essa variável já está controlada a partir 
de suas proxies. 
 
Por outro lado, há uma opção de realizar a análise aproveitando-se do caso oeste. Essa 
comparação não parecia tão ilustrativa para a análise do caso sul dada a grande diferença 
entre os dois trechos: o trecho oeste passa por uma área menos frágil ambientalmente; 
conta com 6 saídas em um trecho de cerca de 50km enquanto o trecho sul conta com 2 
saídas em um trecho de cerca de 90km; etc. O trecho leste tende a ser mais semelhante ao 
oeste indicando que a experiência do trecho oeste pode, de fato, fornecer informações 
relevantes para as obras no leste. Nesse relatório analizamos o impacto no preço da terra 
que pode ser associado à implantação do trecho oeste através de um modelo de preços 
hedônicos. 
 
Para utilizar essa experiência é fundamental conhecer como a implementação ocorreu no 
tempo. Como qualquer obra de grande porte, há 4 datas chave em sua historiografia: o 
anúncio, a aprovação, o início e o término da obra. A figura 1 apresenta esses 4 fatos 
chave para esse estudo de caso. 
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Figura 5.1 – Linha do tempo do Trecho Oeste do Rodoanel 
Fonte: elaboração própria a partir das informações da Secretaria de Estado dos 
Transportes e da Dersa 
 
Como o preço da terra inclui as expectativas de ganho futuro, cada uma dessas fases 
poderia potencialmente influenciar no seu valor. Na realidade, para uso residencial, a fase 
de construção (entre 1998 e 2002) morar próximo ao Rodoanel representa uma 
externalidade negativa. Para que o preço aumente durante essa fase é necessário que as 
expectativas superem o custo de se morar ao lado de uma obra. Assim, mesmo em um 
ambiente sem inércia (expectativas racionais instantâneas) o valor presente deveria 
aumentar ao longo dessa linha de tempo. 
 
Vale notar que o Trecho Oeste é muito particular no que diz respeito aos impactos 
decorrentes de ganhos de acessibilidade. É o de maior número de intersecções com 
rodovias, conforme indicado no Quadro 1. Isto traz implicações importantes sobre como 
o anel viário pode ser apropriado para outros usos além do desvio do tráfego de carga de 
passagem (pass-through). Em princípio espera-se que o ganho de mobilidade efetivo 
ocorra justamente nesses entroncamentos e essa será a estratégia perseguida nesse 
relatório. Foi testada uma opção em que a variável relevante era apeanas à distância 
linear à via que gerou resultados anti-intuitivos. 
 
Quadro 5.1 – Intersecções do Trecho Oeste (Rodovias e Municípios) 
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Rodovias 

 SP‐332 

 Bandeirantes 

 Anhangüera 

 Castelo Branco 

 Raposo Tavares 

     Régis Bittencourt  

Municípios 
São Paulo 
Barueri 
Carapicuíba
Osasco 
Cotia 
Embu  

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Secretaria de Estado dos 
Transportes e da Dersa 
 

5.1 Decisão de localização, preço do solo e custos de 
deslocamento 
 
O que mais interessa numa análise que envolva investimentos na infra-estrutura de 
transportes e uso do solo é o quanto tais investimentos podem gerar de ganhos ou de 
perdas de modo a alterar o referido uso. Para tanto, é importante explorar com mais 
detalhe o trade-off entre custos de transporte e distância em relação aos postos de 
trabalho. 
 
Quando um comprador adquire uma propriedade no solo urbano, afirma Alonso (1960), 
ele está em uma única transação obtendo dois bens: espaço (terra) e localização. A 
localização em relação ao centro da cidade é um bem: tem como atributo a acessibilidade, 
cujo preço é negativo (representando as economias que se fariam na comutação). 
 
O Distrito Central de Negócios (denominado CBD por seu acronismo em inglês: Center 
Business District), por suposição, concentra os empregos e as atividades empresariais da 
cidade. Dessa forma, nas zonas centrais a ocupação do solo é mais elevada (maior 
demanda e lotes menores). O aluguel das terras centrais, portanto, é mais alto, uma vez 
que o custo de deslocamento é menor para quem nelas reside. Por isso que no centro das 
grandes cidades se apresenta maior verticalização das construções, estratégia que permite 
ratear os custos do solo mais caro. Já nas zonas periféricas, a densidade é menos elevada 
(uso menos intensivo e lotes maiores) e os custos de deslocamento até as zonas centrais 
mais elevados. 
 
Venables (2004) afirma, sob esse ponto de vista, que as cidades impõem seus próprios 
custos, de modo que na margem os indivíduos seriam indiferentes entre localizações na 
zona urbana e na zona rural.  Sendo assim, de acordo com Alonso (1960), a escolha das 
famílias de morar na cidade é tomada a partir das suas preferências e da sua renda, de 
sorte a equilibrar os benefícios de residirem numa localidade com os custos de 
deslocamento. 
 
Um investimento na infra-estrutura de transportes reduz os custos de deslocamento (em 
termos monetários e em termos de custo de oportunidade - i.e. pela redução do tempo, em 
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geral o fator de maior peso). De acordo com Venables (2004) o mecanismo se daria pelos 
custos de deslocamento que os trabalhadores incorrem por terem seus empregos no CBD 
- as zonas de maior centralidade - uma vez que residiriam nas regiões mais periféricas. 
Logo, a redução dos custos de deslocamento em decorrência de uma melhoria da infra-
estrutura de transportes que beneficiasse toda a zona oeste, por exemplo, causaria uma 
ampliação do raio de influência de determinado distrito central de negócios: mais 
trabalhadores poderão ser acessados a uma distância maior. Como conseqüência seria de 
se esperar uma valorização do solo ao longo da área beneficiada por essa melhoria de 
transportes. 
 

5.2 Proximidade, acessibilidade e efeitos sobre os preços 
 
Uma grande obra de transporte causa efeitos sobre a forma urbana ao longo do tempo. E 
os primeiros sinais de impactos na forma urbana se dão em geral sobre o preço da terra. O 
canal de conexão é a alteração da acessibilidade decorrente do investimento em 
transportes, que se reflete na valorização do imóvel (GATZLAFF & SMITH, 1993). É o 
trade-off  da economia urbana, em que a redução do custo de transporte (maior 
acessibilidade) é acompanhada do aumento no preço do solo. No entanto, os impactos 
sobre o preço da terra não são sempre uniformes como na figura abaixo. 

Distância Oeste Distância Leste

Preço da Terra

Preço da 
Terra Rural 

Gradiente de Preço 
da Terra 

 
Figura 5.2 - Gradientes de preços do solo: efeitos de uma melhoria no sistema de 
transportes no lado oeste da aglomeração urbana 
Fonte: elaboração própria 
 
A situação ilustrada refere-se a uma obra de caráter radial, que conectaria a periferia ao 
centro e beneficiaria todos no seu trajeto. O que de fato se observa são efeitos mais 
complexos e não lineares. A assimetria dos impactos é uma das questões empíricas 
relevantes na discussão. Cada tipo de obra (rodovia, ferrovia etc.) e as respectivas 
conexões nodais (intersecções, estações, paradas etc.) se relacionam diferentemente com 
o entorno.  
 
No caso de transporte leve sobre trilhos os aspectos importantes são as localizações das 
estações e as localidades que podem ser atingidas por caminhada em até quinze minutos. 
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Essas apresentarão tendência à valorização imobiliária. De modo oposto, as propriedades 
lindeiras aos trilhos (menos de cinqüenta metros de distância) podem sofrer depreciação 
de preços devido aos ruídos da circulação férrea. A alteração de preços é o "primeiro 
sintoma" do processo de alteração da forma urbana em decorrência do investimento na 
infra-estrutura de deslocamento (GATZLAFF & SMITH, 1993). 
 
Para rodovias e anéis viários os efeitos se assemelham, mas a magnitude e a escala 
mudam. Tendem à valorização imobiliária as propriedades que tem acesso à dita obra, ou 
dito de outra forma, cujos acessos representem ganhos de mobilidade - nesse caso as 
intersecções rodoviárias exercem papel crucial. Já a proximidade em torno de 500 metros 
ao lado do traçado poderá causar queda de preço das propriedades. O motivo é a poluição 
sonora e atmosférica decorrente - uma externalidade negativa (BOUARNET & 
CHALERMPONG, 2001). Modelar a não linearidade desses efeitos de proximidade ao 
traçado sobre o preço do imóvel não é trivial. 
 
A despeito da RMSP não ser uma “cidade monocêntrica” no sentido estrito da teoria 
econômica do uso do solo urbano, adotamos esse pressuposto na estimação do modelo de 
preços hedônicos.  
 
Por mais forte que esse pressuposto pareça à primeira vista, é importante ter em mente 
que a região compreendida pelo Anel Metropolitano, chamada de “Centro Expandido” 
ainda é o a grande área de atração de viagens para fins de trabalho, educação e compras 
no período do pico da manhã como se pode observar na Figura 5.3 tabulada a partir de 
dados da Pesquisa Origem-Destino 1997. 
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Figura 5.3 – Atração de viagens por hectare de área (Zonas OD 1997) 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Pesquisa de Origem e Destino do 
Metropolitano de São Paulo de 1997. 
 
Um dos resultados de uma obra de infra-estrutura que reduza os custos de transporte seria 
a elevação do preço da terra. O Trecho Oeste, no entanto, não é uma obra viária de 
caráter radial, mas é uma espécie de arco que conecta vias radiais do lado oeste da 
RMSP. Haveria, portanto, uma eventual elevação do preço da terra da região por ele 
seccionada, pois não haveria nenhum benefício direto aos que residiram no lado oposto 
da cidade, a zona leste. Por outro lado, a proximidade ao traçado pode ser um fator 
negativo, uma vez que há aumento do ruído e da poluição atmosférica. A metodologia 
que apresentamos a seguir permite testar a validade dessa hipótese, de sorte a verificar se 
há alteração no preço do solo e, se houver, qual a magnitude desse efeito (ver Figura 4.4, 
em que o gráfico da esquerda mostra um dos eventuais efeitos se predominarem os 
ganhos de acessibilidade. O gráfico da direita mostra um dos possíveis efeitos se 
predominarem as externalidades negativas.). 
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Figura 5.4 – Representação esquemática dos possíveis efeitos do Rodoanel Oeste 
sobre o preço da terra no curto prazo.  
Figura 5.4 – Representação esquemática dos possíveis efeitos do Rodoanel Oeste 
sobre o preço da terra no curto prazo.  
Fonte: elaboração própria Fonte: elaboração própria 
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Em que pi,j é o preço depois do solo do imóvel i localizado na zona j. 
 

5.2 Base de Dados 
 
O banco de dados principal de nossa análise é a de Lançamentos de Imóveis Residenciais 
na Região Metropolitana de São Paulo, da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio 
(EMBRAESP) que traz informações de localização, tipologia, área construída e preço dos 
imóveis lançados no mercado imobiliário formal. O período coberto que adotamos vai de 
1985 a 20068 (ver evolução dos lançamentos na Figura 5.5 e espacialização por meio da 
Figura 5.6).  
 

                                                 
8 É interessante notar que o ciclo dos lançamentos acompanha os picos e os vales de crescimento do PIB do 
país no período, ou seja, a dinâmica do total de lançamentos é regida por variáveis macroeconômicas. 
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O uso acadêmico pioneiro dessa base dados foi feita em Biderman (2001). Trabalhos 
posteriores adotaram a mesma base de dados, como o de Hermann e Haddad (2005), que 
buscaram avaliar os efeitos das amenidades urbanas nos preços dos imóveis da RMSP. 
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Figura 5.5 – Representação esquemática dos possíveis efeitos do Rodoanel Oeste 
sobre o preço da terra.  
Fonte: elaboração própria 
 
São 10.367 observações no período, cuja georreferenciamento foi possível para 9.460 
delas. Além disso, a inexistência de informações sobre a área do terreno para alguns 
casos reduziu nossa amostra para 9.093 ocorrências. 
 
É importante informar que todas as variáveis de preço foram atualizadas monetariamente 
para reais (R$) do ano de 2000 pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getulio Vargas 
(IGP-DI). Logo, estão em valores de moeda constante.  
 
Para caracterização socioeconômica são usadas informações dos Resultados do Universo 
por Setor Censitário do Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) dos anos de 2000 e de 1991, em particular as informações sobre rendimentos 
do chefe de família, densidade de ocupação e acesso a infra-estrutura urbana (coleta de 
lixo, água encanada e esgoto etc.). As informações georreferenciadas dos referidos 
Censos para a RMSP foram elaboradas e disponibilizadas pelo Centro de Estudos da 
Metrópole (CEM), vinculado ao Centro de Estudos Brasileiros de Análise e Planejamento 
(CEBRAP). 
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Figura 5.6 – Lançamentos residenciais (1985-2006) e traçado do Rodoanel 
Metropolitano  
Fonte: elaboração própria 
 

5.3 Estratégia Metodológica 
 
A metodologia para analisar o impacto do Trecho Oeste do Rodoanel sobre o preço do 
solo urbano residencial é de "quase-experimento". Conforme Cameron e Triverdi (2005), 
um experimento natural ocorreria quando um subconjunto populacional aleatório fosse 
submetido a uma variação exógena em sua(s) variável(is). O "quase-experimento" não 
possui essa aleatoriedade, o que significa que é preciso adotar alguma técnica estatística 
para distinguir os grupos de comparação, isto é, os "tratados" (afetados pela política 
pública) dos "não tratados". De acordo com Stock e Watson (2004, p. 271), "em um 
quase-experimento (...) a aleatoriedade é introduzida por variações em circunstâncias 
individuais que fazem parecer como se o tratamento fosse distribuído aleatoriamente". 
 
A primeira coisa a ser feita é definir e medida para o preço da terra. Infelizmente não há 
uma base de informações consolidadas sobre o preço do solo urbano em diferentes 
regiões da RMSP ao longo do tempo. A base da Embraesp, por sua vez, informa o preço 
do imóvel. O que fazemos, então, é uma aproximação imperfeita para o preço do solo. A 
imperfeição, neste caso, está justamente na ausência de informações sobre o custo do 
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imóvel. Dessa forma, não conseguimos separar por resíduo o preço da terra. O que 
fazemos neste caso foi adotar a seguinte medida: 

( ) 2
2

2   terrenodo área
unidades de totalconstruído m do  totalpreço

mm
P

=  

Essa especificação implica que a relação capital-terra mantém constante ao longo da 
cidade, o que não é plausível. Na verdade a relação capital-terra é crescente na medida 
em que nos movemos em direção ao CBD. Apesar disso, não dispomos da informação de 
custo da construção que poderia corrigir este problema9. 
 
Calculado o preço da terra de acordo com aproximação acima, definimos o seu logaritmo 
natural como nossa variável de análise (ver Figura A3 do Anexo). Podemos, então, como 
afirma Angrist (2008), estimar o efeito causal médio de uma variável binária, como "ter 
sido ou não diretamente afetado/beneficiado pelo Rodoanel", sobre sua magnitude. Dessa 
forma, a amostra será composta por dois grupos de indivíduos: os "tratados" (aqueles que 
foram diretamente afetados/beneficiados pelo Rodoanel) e os "controles" (aqueles que 
não foram diretamente afetados pelo Rodoanel). Para tanto, criamos dois grupos de 
variáveis qualitativas: dummies de tempo (tabela 1) e dummies de localização10 (tabela 2 
e figura 8). A interação entre esse dois tipos de variáveis definem os grupos de tratamento 
(tabela 3). 
 
Tabela 5.1 – Lançamentos residenciais compreendidos pelas dummies de tempo 
Dummies de Tempo  Quantidade de lançamentos
Período de anúncio e de estudos 1.631 
Período de construção  1.753 
Período de entrega e operação  2.986 
Fonte: elaboração própria 
 
Tabela 5.2 – Lançamentos residenciais compreendidos pelas dummies de localização 
Dummies de Local  Quantidade  de 

lançamentos 
Até  2,5  km  da  saída  mais  próxima  (lado  esquerdo  do 
traçado) 
(Grupo 1) 

29 

Mais do que 2,5 km da saída mais próxima  (lado esquerdo 
do traçado)* 
(Grupo 2) 

101 

Até 2,5 km da saída mais próxima (lado direito do traçado) 
(Grupo 3) 

38 

Entre  2,5  e  5  km  da  saída mais  próxima  (lado  direito  do  129 

                                                 
9 Caso tivéssemos informação sobre o custo do imóvel, a medida mais adequada seria: 

2

2

22   terrenodo área
 construída área.

 construída área
construção da  totalCusto-construção da  totalPreço

m
m

mm
P

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

10 Pontuamos as saídas do Trecho Oeste por meio do software ArcGIS 9.3 e procedemos o cálculo da 
distância linear entre o imóvel e a saída mais próxima, de modo a situarmos os Grupos 1, 2, 3 e 4. 
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traçado) 
(Grupo 4) 
Fonte: elaboração própria 
* Compreendendo os lançamentos situados na proximidade das rodovias que são 
conectadas pelo Trecho Oeste. 
 
 
Tabela 5.3 – Lançamentos Residenciais 
Dummies Interativas  Período de 

anúncio e de 
estudos 

Período de 
construção 

Período de 
entrega e 
operação 

Até 2,5 km da saída mais próxima 
(lado  esquerdo  do  traçado)  – 
Grupo 1 

0  4  22 

Mais do que 2,5 km da saída mais 
próxima  (lado  esquerdo  do 
traçado) – Grupo 2 

0  4  52 

Até 2,5 km da saída mais próxima 
(lado direito do  traçado) – Grupo 
3 

10  5  12 

Entre  2,5  e  5  km  da  saída mais 
próxima  (lado direito do  traçado) 
– Grupo 4 

14  10  42 

Fonte: elaboração própria 
 
A principal finalidade de se utilizar técnicas de "quase-experimento" para analisar os 
efeitos médios de uma política pública é contornar o viés de seleção, pois indivíduos 
"tratados" podem diferir dos indivíduos de "controle" por motivos outros que não o 
tratamento. Se isso ocorre, não se pode afirmar nada sobre o efeito da política pública 
(FAFCHAMPS, 2006).  Inicialmente tentamos isolar os efeitos da implantação do Trecho 
Oeste controlando por características dos imóveis (área útil, quantidade de quartos e 
banheiros, vagas na garagem etc.) e por características urbanas (distância linear11 ao 
centro da cidade de São Paulo12, acesso aos serviços urbanos de água, esgoto e coleta de 
lixo etc.). 
 
A estimação de um modelo de preços hedônicos é a técnica mais comumente adotada na 
avaliação de efeitos de intervenções de transporte sobre o valor das propriedades 
imobiliárias (tendo como pressuposto a existência do equilíbrio urbano entre demanda e 
oferta de terras – conforme a teoria econômica do uso do solo urbano), como em Wilson 
e Frew (2007).  
 
                                                 
11 Calculada por meio do software ArcGIS 9.3. 
12 Testamos alternativamente a distância ao eixo da Avenida Luís Carlos Berrini e Avenida Prefeito Faria 
Lima (conforme Biderman, 2001) e o efeito da variável é o mesmo. Dada a indiferença, optamos pela 
distância ao centro de São Paulo (Praça da Sé). 
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Figura 5.7 – Rodoanel Trecho Oeste e áreas de influência (buffers) do seu entorno.  
Fonte: elaboração própria 
 
Um modelo de preços hedônicos considera que a demanda de um bem é composta pela 
demanda por seus vários atributos. Então, seguindo Lancaster (1966), o consumidor não 
compra um bem, mas uma cesta de diversas características. Bens duráveis como carros 
ou eletrodomésticos são exemplos típicos. As residências também podem ser vistas como 
bens hedônicos, pois os consumidores compram simultaneamente localização, dimensão, 
quantidade de quartos, número de banheiros e demais atributos. 
 
Rosen (1974) afirma que a utilidade do consumidor é obtida pelos atributos do bem, não 
pelo próprio bem em si. Como conseqüência qualquer bem z pode ser expresso como um 
vetor z de coordenadas (z1, z2,..., zk) de suas k características. Por isso, um modelo de 
preços hedônicos seria p(z) = f(z1, z2,..., zk) e uma forma funcional simples: 

εββ ++= ∑
=

k

K

k
k zzp

1
0)(

 
Onde cada atributo zk possui impacto marginal βk sobre p(z), ou seja, o preço marginal 
(ou valor implícito) dessa característica. 
 
Conforme Bartik (1987), a estimativa de preços hedônicos dá informação sobre a oferta 
marginal de um atributo para o consumidor em uma situação de equilíbrio de mercado. 
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Assim a oferta de cada atributo iguala seu preço marginal. Então a equação de preços 
hedônicos é uma forma reduzida de um sistema de equações simultâneas de demanda e 
oferta. Tanto Epple (1987) como Bartik (1987) apontam problemas de especificação 
devido aos mercados implícitos das características. No mercado habitacional, a estimação 
corre risco de ser endógena e os coeficientes viesados se a oferta não for perfeitamente 
inelástica ou se houver preferências não observáveis.  Apesar disso, a forma de reduzida 
de um sistema de preços hedônicos é a especificação usualmente adotada para inferir os 
efeitos da implantação do investimento de transporte sobre o preço imobiliário, como 
nesta especificação geral inspirada em Boarnet e Charlempong (2001):  
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Sob essa perspectiva são, portanto, nossas variáveis de análise: 

 Variável de resultado (“dependente”): ln(p)≡ logaritmo natural do preço médio do 
m² residencial; 

 Variáveis independentes: dummies de local (faixas de distância em relação à saída 
mais próxima do Rodoanel Oeste) e dummies de tempo (“Anúncio”, “Construção” 
e “Entrega” das obras) e suas interações; 

 Variáveis de controle: atributos (número de cômodos etc.) dos lançamentos 
residenciais no setor (vetor “Imóvel”), renda per capita domiciliar no setor, acesso 
aos serviços públicos de água, esgoto, coleta de lixo, distância ao CBD etc. (todos 
estes dentro do vetor “Local”).  

 
Os dados foram empilhados e o modelo não se constitui em uma análise de painel em 
senso estrito. Isto porque cada lançamento imobiliário aparece uma única vez na amostra, 
pois a base da Embraesp não acompanha o imóvel depois de lançado (não é uma base de 
vendas repetidas ao longo do tempo). Mesmo que tentássemos criar uma base de preço 
médio de lançamentos por setor censitário, ainda assim, o painel seria desbalanceado e 
perderíamos muitos graus de liberdade nas estimações. 
 
Com relação à variável de renda média dos responsáveis pelo domicílio do setor 
censitário, adotamos o valor deflacionado de 1991 para todos os lançamentos pré-anúncio 
do Rodoanel e o valor de 2000 para os imóveis lançados a partir do anúncio. Essa foi a 
forma escolhida para lidar e isolar efeitos de variação da renda sobre a demanda 
imobiliária e, por sua vez, sobre o preço da terra. Mais uma vez usamos o IGP-DI como 
referência de correção monetária. 
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5.4 Resultados 
 
A Tabela 5.4 apresenta os resultados das estimações (que denominamos por “modelos”).  
O Modelo 1 é a estimação base e os demais modelos são especificações alternativas que 
buscam explorar a robustez dos resultados, conforme explicamos a seguir. 
 
O primeiro aspecto a ser observado é que todas as variáveis de controle adotadas 
mantiveram o mesmo sinal, independentemente de qual especificação adotada. Este é um 
bom sinal de robustez e da escolha adequada dessas variáveis como controle: 
 

 Características dos imóveis e condomínios:  
o LN DA ÁREA UTIL (LN OF USEFUL AREA), NÚMERO DE QUARTOS 

(# OF BEDROOMS), NÚMERO DE BANHEIROS (# OF BATHROOMS), 
NÚMERO DE VAGAS NA GARAGEM (# OF PARKING PLACES), 
NÚMERO DE ELEVADORES (# OF ELEVATORS), NÚMERO DE 
ANDARES (# OF FLOORS), EXISTÊNCIA DE COBERTURA 
(PENTHOUSE), DUMMY LOCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO (MUNICIPALITY OF SAO PAULO), LN DA DISTÂNCIA AO 
CENTRO DE SÃO PAULO (LN OF DISTANCE FROM SAO PAULO 
DOWNTOWN). 

 
 Características do setor censitário: 

o PERCENTUAL DE RESIDENCIAIS SEM CONEXÃO À REDE DE 
ESGOTO (PERCENTAGE OF DWELLINGS WITH SEWAGE 
COVERAGE), PERCENTAGEM DE RESIDÊNCIAS SEM SANITÁRIO 
(PERCENTAGE OF DWELLINGS WITHOUT BATHROOMS), 
PERCENTAGEM DE RESIDENCIAS SEM COLETA DE LIXO 
(PERCENTAGE OF DWELLINGS WITH GARBAGE SERVICES 
COVERAGE), PERCENTAGEM DE RESIDENCIAS COM ACESSO AO 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (PERCENTAGE OF 
DWELLINGS WITH WATER SYSTEM COVERAGE), RENDA MÉDIA DO 
RESPONSÁVEL PELA FAMÍLIA (AVERAGE INCOME FROM HEADS 
OF HOUSEHOLDS OF THE SECTOR), LN DA DENSIDADE 
POPULACIONAL DO SETOR (LN OF POPULATION DENSITY IN THE 
SECTOR). 

 
Dessas variáveis, boa parte delas mantém-se significantes nas diferentes especificações. 
Há alterações na magnitude de seus coeficientes, como fruto do viés de omissão de 
variável nos modelos de 2 a 7, porém a direção do efeito delas sobre o LN do preço do 
solo se mantém. 
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De outro lado, algumas dessas variáveis, mesmo com a manutenção dos sinais ao longo 
das especificações, mostram coeficientes diferentes do que se esperaria num primeiro 
momento. Por exemplo, ÁREA ÚTIL e QUARTOS têm sinais negativos e no Modelo 1 
seus coeficientes implicam que, na média, 10% a mais no tamanho útil do imóvel e um 
quarto adicional resultam em redução do preço em 6,2% e 17,1% respectivamente. 
Boarnet e Charlempong (2001) encontram a mesma situação para o coeficiente de 
QUARTOS. Segundo eles, isso seria um indicativo de um mercado local composto de 
imóveis de alto valor, compostos de imóveis de tamanho relativamente elevado e poucos 
quartos proporcionalmente. Não acreditamos que essa explicação seja muito aderente à 
RMSP, mas ela é plausível para a base da Embraesp, que não cobre o mercado informal 
ou o mercado formal que não seja publicamente anunciado. 
 
Os coeficientes dos PERCENTUAIS DE RESIDENCIAIS SEM SANITÁRIO E COM 
ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA apresentam sinais contrários à 
intuição (positivo no primeiro e negativo no segundo). Suspeitamos que essas variáveis 
estejam absorvendo o efeito dos condomínios fechados situados nos subúrbios, que em 
muitos casos não possuem esgotamento conectado à rede, assim como captação de água 
independente.  
 
A densidade populacional do setor censitário, LN DA DENSIDADE POPULACIONAL 
DO SETOR, é significativa nas três primeiras especificações e nelas e nas demais 
apresenta sinal negativo. Ou seja, essa variável pode estar captando alguma 
desamenidade urbana que é maior nas grandes aglomerações verticais das áreas mais 
centrais (externalidades negativas como poluição sonora, atmosférica e visual). No 
Modelo 1 a sua elasticidade é -0,035. 
 
A variável de distância ao centro, LN DA DISTÂNCIA AO CENTRO DE SÃO PAULO, 
crucial na teoria do uso do solo urbano, apresenta-se com coeficiente significativo e com 
sinal negativo. Isto implica que o preço do solo se reduz na medida em que nos afastamos 
das áreas centrais. No Modelo 1, cada 10% que nos afastamos do CBD o preço da terra se 
reduz em 1,14%. 
 
A última variável de controle que destacamos antes de analisar as variáveis 
independentes principais é a dummy LOCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 
O seu coeficiente é significativo e positivo, resultando na interpretação de que imóveis 
lançados no município de São Paulo têm, no Modelo 1 por exemplo, 8,2% a mais de 
valorização (tudo o mais constante). Dado que controlamos para outras variáveis 
locacionais, esta dummy pode estar captando as vantagens de acessibilidade a serviços de 
lazer e consumo que há por se localizar no município paulistano. 
 
No Modelo 1 usamos todas as observações e todas as interações. Este é a especificação 
base. Conforme observamos na tabela 5.5, os efeitos sobre o preço passam a ser 
significativos a partir da construção. É o que Boarnet e Charlempong (2001) discutem. A 
capitalização dos efeitos da obra de infra-estrutura de transportes se dá ao longo do 
tempo, pois grandes obras que envolvam grandes montantes de recursos são, em geral, de 
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difícil execução, com muitas questões de licenciamento ambiental e outras incertezas 
envolvidas. O mercado imobiliário, portanto, antecipa paulatinamente eventuais ganhos e 
perdas na medida em que a implantação vai avançando, até que se concretize a fase 
operacional. 
 
Tabela 5.5 – Coeficientes e erros-padrões estimados das variáveis de interesse do 
Modelo 1 
Dummies Interativas  Período de 

anúncio e de 
estudos 

Período de 
construção 

Período de 
entrega e 
operação 

Até 2,5 km da saída mais próxima 
(lado  esquerdo  do  traçado)  – 
Grupo 1 

0 
0 

1.1284*** 
‐0.2622 

0.5851*** 
‐0.2135 

Mais do que 2,5 km da saída mais 
próxima  (lado  esquerdo  do 
traçado) – Grupo 2 

0 
0 

‐0.5136 
‐0.4174 

‐0.2364 
‐0.2508 

Até 2,5 km da saída mais próxima 
(lado direito do traçado) – Grupo 
3 

0.3735 
‐0.3193 

‐1.082 
‐0.8018 

0.1328 
‐0.2552 

Entre  2,5  e  5  km  da  saída mais 
próxima (lado direito do traçado) 
– Grupo 4 

0.2187 
‐0.2581 

‐0.4412 
‐0.4033 

‐0.5401*** 
‐0.1995 

Erros-padrões robustos abaixo dos coeficientes. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  
 
Os efeitos positivos ocorrem para aquelas residências situadas num raio de até 2,5km da 
saída mais próxima do Rodoanel Oeste, localizadas no lado esquerdo do traçado. Os 
ganhos de acessibilidade são incorporados nos preços a partir da fase de construção e se 
consolidam com a operação do Trecho Oeste, respectivamente 113% e 59%. É 
interessante notar que o efeito do período de construção é maior do que o de operação. 
Pode-se especular se os ganhos de acessibilidade esperados eram maiores do que os 
ganhos que de fato ocorreram mas é mais possível que a capitalização ocorreu com o 
início das obras e que depois se consolidou. 
 
Os efeitos do lado direito, isto é, do lado “interno” do traçado foram não significativos 
em sua maioria. Vale destacar que na fase de maior incerteza (inclusive sobre o traçado 
definitivo), o anúncio do Rodoanel Oeste tem coeficiente positivo, ou seja, um efeito 
esperado de ganho de acessibilidade ou outras vantagens. Na medida em que a obra 
ocorre e é entregue, o que era ganho torna-se perda – sinal negativo dos coeficientes. 
Particularmente para os imóveis entre 2,5 e 5 km dos acessos ao lado direito das pistas, 
durante a fase de operação, o efeito é negativo em 54% sobre o preço e significativo 
estatisticamente. 
 
No Modelo 2 colapsamos as dummies temporais em duas fases: implantação (anúncio, 
estudos e construção) e operação (a partir da entrega). Os resultados são destacados na 
Tabela 5.6 e transmitem basicamente a mesma mensagem do Modelo 1: valorização da 
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terra residencial situada no lado oeste em até 2,5 km da saída mais próxima do Rodoanel, 
desvalorização da terra localizada entre 2,5 e 5 km das saídas ao lado leste do traçado. As 
magnitudes dos efeitos significativos foram quase semelhantes e mostram que durante a 
implantação os ganhos foram superestimados e as perdas subestimadas em relação ao que 
ocorreu na fase de operação. 
 
Tabela 5.6 – Coeficientes e erros-padrões estimados das variáveis de interesse do 
Modelo 2 
Dummies Interativas  Implantação  Operação 
Até  2,5  km  da  saída  mais  próxima  (lado  esquerdo  do 
traçado) – Grupo 1 

1.1329*** 
‐0.2613 

0.5862***
‐0.2135 

Mais do que 2,5 km da  saída mais próxima  (lado esquerdo 
do traçado) – Grupo 2 

‐0.5079 
‐0.4169 

‐0.2344 
‐0.2507 

Até 2,5 km da saída mais próxima (lado direito do traçado) – 
Grupo 3 

‐0.1119 
‐0.4134 

0.1333 
‐0.2553 

Entre  2,5  e  5  km  da  saída mais  próxima  (lado  direito  do 
traçado) – Grupo 4 

‐0.056 
‐0.2489 

‐
0.5395***
‐0.1995 

Erros-padrões robustos abaixo dos coeficientes. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  
 
O Modelo 3 é uma especificação em que colapsamos as dummies temporais como no 
Modelo 2 e também as dummies espaciais (em apenas duas: oeste e leste definindo uma 
única distância apenas – até 2,5 km da saída do Rodoanel mais próxima). O que se 
depreende da Tabela 5.7 é o efeito positivo e significativo do Rodoanel para os imóveis 
que estão do lado esquerdo do traçado. 
 
Tabela 5.7 – Coeficientes e erros-padrões estimados das variáveis de interesse do 
Modelo 3 
Dummies Interativas  Implantação  Operação 
Até  2,5  km  da  saída  mais  próxima  (lado  esquerdo  do 
traçado) – Grupo 1 

1.1457*** 
‐0.2589 

0.6200***
‐0.2128 

Até 2,5 km da saída mais próxima (lado direito do traçado) – 
Grupo 3 

‐0.1033 
‐0.4128 

0.1577 
‐0.2557 

Erros-padrões robustos abaixo dos coeficientes. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  
 
No Modelo 4 colapsamos as dummies espaciais, como nas duas especificações anteriores, 
e as dummies temporais em apenas uma: operação (a partir da entrega do Trecho Oeste). 
A Tabela 5.8 mostra que ao adotar tal procedimento, perdem-se todas as significâncias 
das variáveis independentes. O motivo é justamente a perda do processo de capitalização 
dos efeitos da obra do Rodoanel ao longo do tempo. De fato, esta especificação pressupõe 
que os efeitos positivos ou negativos do Trecho Oeste somente se fariam sentir após sua 
entrega. 
 
Tabela 5.8 – Coeficientes e erros-padrões estimados das variáveis de interesse do 
Modelo 4 
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Dummies Interativas  Operação
Até 2,5 km da saída mais próxima (lado esquerdo do traçado) – Grupo 1  0.041 

‐0.2885 
Até 2,5 km da saída mais próxima (lado direito do traçado) – Grupo 3  0.3958 

‐0.2603 
Erros-padrões robustos abaixo dos coeficientes. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  
 
O Modelo 5 segue colapsando as dummies temporais e espaciais como na especificação 
anterior, mas utilizamos como controle apenas os imóveis que estão à mesma distância do 
centro que o grupo de tratamento. Ou seja, comparamos os efeitos sobre os preços apenas 
com os imóveis que estão numa mesma faixa de distância em relação ao CBD (o número 
de observações cai, portanto, de 9.093 para 1.090). Apesar dessa alteração, como visto na 
Tabela 5.9, os coeficientes pouco diferem daqueles estimados no Modelo 4 e mantêm-se 
não significativos. 
 
Tabela 5.9 – Coeficientes e erros-padrões estimados das variáveis de interesse do 
Modelo 5 
Dummies Interativas  Operação
Até 2,5 km da saída mais próxima (lado esquerdo do traçado) – Grupo 1  0.061 

‐0.2849 
Até 2,5 km da saída mais próxima (lado direito do traçado) – Grupo 3  0.4141 

‐0.2732 
Erros-padrões robustos abaixo dos coeficientes. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  
 
O Modelo 6 segue idem ao Modelo 5, porém eliminando do controle os imóveis que 
estejam a menos de 1 km das pistas do Rodoanel. A idéia seria a de lidar com as 
externalidades negativas de ruído e poluição atmosférica trazidas pela proximidade das 
pistas, como comentado em Boarnet e Charlempong (2001). A redução da amostra não 
altera significativamente os resultados em relação à especificação anterior. Os 
coeficientes continuam não significativos estatisticamente, embora as magnitudes tenham 
se alterado (redução do ganho para os imóveis do lado esquerdo e ligeiro aumento dos 
benefícios daqueles que estão do lado direito). 
 
Tabela 5.10 – Coeficientes e erros-padrões estimados das variáveis de interesse do 
Modelo 6 
Dummies Interativas  Operação
Até 2,5 km da saída mais próxima (lado esquerdo do traçado) – Grupo 1  0.0322 

‐0.2978 
Até 2,5 km da saída mais próxima (lado direito do traçado) – Grupo 3  0.4335 

‐0.3246 
Erros-padrões robustos abaixo dos coeficientes. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  
 
Por fim, o Modelo 7 é idem à especificação Modelo 6, porém eliminamos do controle os 
imóveis que estejam a menos de 1 km das obras de transporte significativas que 
ocorreram no período, 119 observações num total de 2594 possíveis (ver Figura 5.7): 
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 Extensão da Linha Verde do Metrô, que alcança os bairros de Sumaré e de Vila 
Madalena; 

 Nova Linha Lilás do Metrô na zona sul do município de São Paulo. 
 Nova Faria Lima (Operação Urbana) e extensão da Avenida Hélio Pelegrino. 
 Construção das pistas do Fura-Fila (atual “Expresso Tiradentes”) na área central. 
 Construção da nova Avenida Águas Espraiadas. 
 Complexo Maria Maluf de conexão da Avenida dos Bandeirantes com a Rodovia 

Anchieta. 
 Prolongamento da Avenida Jacú-Pêssego. 

 
Tabela 5.11 – Coeficientes e erros-padrões estimados das variáveis de interesse do 
Modelo 7 
Dummies Interativas  Operação
Até 2,5 km da saída mais próxima (lado esquerdo do traçado) – Grupo 1  ‐0.0077 

‐0.301 
Até 2,5 km da saída mais próxima (lado direito do traçado) – Grupo 3  0.3246 

‐0.3177 
Erros-padrões robustos abaixo dos coeficientes. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  
 
Feito isto, conforme mostra a Tabela 5.11, observamos que os efeitos do Rodoanel 
continuam não significativos, porém, há uma reversão de sinal no Grupo 1. Ou seja, 
comparando apenas com imóveis de mesma distância em relação ao CBD e fora da área 
de influência de outras grandes obras de transporte, a entrega e a operação do Rodoanel 
traz uma ligeira queda nos preços dos imóveis situados a oeste do seu traçado. 
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Figura 5.8 – Rodoanel Trecho Oeste e áreas de influência das principais obras de 
transporte ocorrida no período 1995-2006. 
Fonte: elaboração própria 
 
O que se depreende da análise realizada é que o Trecho Oeste do Rodoanel teve efeitos 
sobre o preço do solo residencial, que confirmaram a primeira das três hipóteses 
levantadas na seção 5 e negaram as outras duas.  
 
Esses efeitos não foram uniformes, mas variaram de acordo com o lado do traçado e com 
a distância às suas saídas para as rodovias. Se representarmos de forma esquemática e 
estilizada como na Figura 5.9, vemos que os imóveis do lado esquerdo das pistas e 
distantes em até 2,5 km da saída mais próxima do Rodoanel tiveram valorização por 
eventuais ganhos de acessibilidade. Residências para além dessa distância não se 
beneficiaram. 
 
Do outro lado do traçado, imóveis em até 2,5 km dos acessos ao Trecho Oeste não se 
beneficiaram e o efeito sobre os preços foi estatisticamente insignificante. Já os imóveis 
compreendidos entre 2,5 e 5 km sofreram redução de preços. 
 
A conjugação desses efeitos resulta numa figura que se assemelharia à letra N (em 
vermelho na Figura 5.9). Ou seja, em relação ao gradiente inicial de preços, os impactos 
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de curto prazo mostram uma espécie de “demanda quebrada” em relação ao solo urbano 
no lado oeste da RMSP. 
 

Distância Oeste 

Preço da Terra

Preço da 
Terra Rural 

Distância Leste

Gradiente de Preço 
da Terra 

15km 22,5km 20km 

Traçado do 
Rodoanel Oeste 

 
Figura 5.9 – Representação estilizada do principal resultado de curto prazo 
Fonte: elaboração própria 
 
O que parece ter acontecido, conforme os resultados, é uma alteração do preço do solo 
quando se compara com os demais imóveis lançados em outras áreas da RMSP. No 
entanto, quando se compara apenas com os imóveis eqüidistantes ao centro de São Paulo 
e restringindo-se ao período de operação do Trecho Oeste, não há diferença significante. 
O efeito sobre preço se dá paulatinamente ao longo do tempo. As vantagens e 
desvantagens passam ser percebidas quando da construção da obra, ou seja, quando o 
investimento sai do campo do projeto para da execução. Como discutido, na fase de 
construção o efeito esperado tem maior magnitude do que na fase de operação, ou seja, as 
pessoas só conseguem avaliar os ganhos na medida em que podem usufruir da obra, testar 
rotas alternativas e efetuar seus cálculos de custos e benefícios com base em informações 
“vivenciadas”. 
 
Quem mora do lado externo ao traçado vê vantagens no uso do Rodoanel Oeste para fins 
de deslocamento se não se encontra distante dos acessos. Embora não seja uma via radial, 
o Rodoanel pode ser rota alternativa para chegar a diferentes regiões do CBD, 
principalmente para evitar as avenidas marginais. Porém, para aquele que reside mais 
distante, essa vantagem passa a inexistir, porque tem que se percorrer quase o mesmo 
trecho de rodovia que antes nos deslocamentos diários. 
 
Do lado interno do traçado, os ganhos são nulos ou até negativos. Para os residentes em 
até 2,5 km do acesso mais próximo, não se vê vantagens. Parece que percorrer a rodovia 
mais próxima no sentido oposto para acessar o Rodoanel e a partir daí desenvolver rotas 
alternativas não é percebido como ganho de acessibilidade. Os moradores da faixa de 
distância entre 2,5 e 5 km enfrentam redução dos preços, não havendo benefício líquido 
de acessibilidade e, provavelmente, ficando apenas com os efeitos negativos. Isto porque 
é preciso circular por algum dos trechos das rodovias interligadas pelo Rodoanel para se 
atingir o CBD. 
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Devemos ressaltar que pela forma como se deram os efeitos, o raio de alcance do 
Rodoanel Oeste é baixo em termos do preço da terra. Isto é, os benefícios de 
acessibilidade se estendem até 2,5 km das saídas e não mais do que isso. Ademais, há o 
efeito de redução de preços das terras residenciais do lado interno do traçado. Isto tudo 
indica que o Rodoanel Oeste não tem força suficiente para induzir espraiamento urbano 
para além de suas pistas. O máximo que pode acontecer é adensamento das áreas já 
destinadas ao uso residencial nas proximidades. Não que isso seja “pouca coisa”, mas é 
muito menos polêmico e difícil de lidar do ponto de vista urbanístico. 
 
É muito complicado, do ponto de vista fiscal, acessar esses benefícios para fins de 
financiamento das obras restantes do Rodoanel. Como o efeito se dá sobre o preço da 
terra, o Estado de São Paulo não possui competência tributária para captá-lo. São as 
prefeituras dos municípios de Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia e Embu que por meio 
do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) poderiam acessar a valorização induzida 
pelo Trecho Oeste. O município de São Paulo, neste caso, sofreria uma redução da 
arrecadação do IPTU na região oeste, pois grande parte das localidades que sofreram 
queda de preço lá se encontra. 
 
Neste sentido, a melhor forma de capturar os ganhos é a imposição de pedágio sobre os 
veículos individuais de transporte para rodarem pelo Trecho Oeste. Particularmente, neste 
caso atinge-se exatamente aquele que se beneficia do Rodoanel como rota alternativa de 
suas comutações. 
 
No longo prazo esse tipo de equilíbrio do tipo “demanda quebrada” tende a desaparecer, 
na medida em que o mercado imobiliário se ajusta em termos de adensamento e 
ocupação. A valorização das terras próximas aos acessos do Rodoanel Oeste aponta para 
uso mais intensivo do solo para compensar a elevação do preço ou uma redução do ritmo 
de lançamentos. Já a redução dos preços do lado interno ao traçado mostra potencial para 
aumento do uso residencial face à redução dos preços da terra. Ao longo do tempo, 
portanto, o equilíbrio se dará através do reposicionamento do gradiente de preços à sua 
inclinação “pré-existência do Rodoanel Oeste” (pressupondo que as preferências e o nível 
médio de renda não se alterem).  
 
Todavia, o ajuste de longo prazo descrito pode não seguir exatamente essa trajetória, 
dado que a conclusão de todo o circuito do Rodoanel Metropolitano pode trazer outros 
benefícios e custos que não fazem hoje parte das decisões cotidianas de comutação e 
moradia. 
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Apêndice A: Análise de concentração industrial da 
RMSP: Tabelas detalhadas 
 
Quadro A.1 – Setores de Atividades 

Número Setor de Atividade 
1 Agricultura, silvicultura, exploração 
2 Pecuária e pesca 
3 Petróleo e gás natural 
4 Minério de ferro 
5 Outros da indústria extrativa 
6 Alimentos e Bebidas 
7 Produtos do fumo 
8 Têxteis 
9 Artigos do vestuário e acessórios 

10 Artefatos de couro e calçados 
11 Produtos de madeira - exclusive 
12 Celulose e produtos de papel 
13 Jornais, revistas, discos 
14 Refino de petróleo e coque 
15 Álcool 
16 Produtos químicos 
17 Fabricação de resina e elastômeros 
18 Produtos farmacêuticos 
19 Defensivos agrícolas 
20 Perfumaria, higiene e limpeza 
21 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 
22 Produtos e preparados químicos 
23 Artigos de borracha e plástico 
24 Cimento 
25 Outros produtos de minerais não0metálicos 
26 Fabricação de aço e derivados 
27 Metalurgia de metais não-ferrosos 
28 Produtos de metal - exclusive 
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29 Máquinas e equipamentos, inclusive 
30 Eletrodomésticos 
31 Máquinas para escritório e 
32 Máquinas, aparelhos e materiais 
33 Material eletrônico e equipamentos de 
34 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, 
35 Automóveis, camionetas e utilitários 
36 Caminhões e ônibus 
37 Peças e acessórios para veículos 
38 Outros equipamentos de transporte 
39 Móveis e produtos das indústrias 
40 Eletricidade e gás, água, esgoto e 
41 Construção 
42 Comércio 
43 Transporte, armazenagem e correio 
44 Serviços de informação 
45 Intermediação financeira e seguros 
46 Serviços imobiliários e aluguel 
47 Serviços de manutenção e reparação 
48 Serviços de alojamento e alimentação 
49 Serviços prestados às empresas 
50 Educação 
51 Saúde 
52 Outros serviços 
53 Administração pública e seguridade 

 
 
Quadro A.2 – Evolução da Densidade Setorial de Empresas (período 1996-2006) 

Setor que 
Aumentou 
Densidade 

Setor que 
Diminuiu 
Densidade 

Setor que 
Permaneceu 

Relativamente 
Estável 

Observações 

1   Fora da MSP (Suzano, Mogi das Cruzes etc.) 

5   Fora da MSP (Guarulhos e Suzano etc.) 

6   Fora da MSP (Guarulhos, Mogi das Cruzes, Saquarema etc.) 

7   Fora da MSP (Franja Noroeste) e dentro MSP (Souza Cruz na Marginal Tietê) 

11   MSP. 

14   MSP e ABC. 

16   Oeste do MSP e Franja Noroeste, Zona Leste eixo Dutra-Ayrton Senna e Suzano. 

17   ABC, Guarulhos e Mogi das Cruzes. 

18   Eixo ABC-Franja Noroeste e Leste Marginal Tietê-Dutra, Guarulhos e Suzano. 

19   MSP e Franja Noroeste. 

20   MSP, Guarulhos no eixo Dutra-Ayrton Senna e Suzano. 

23   Aumentou principalmente no eixo da Franja Noroeste e da Zona Leste e sua franja. 

25   Aumento concentração no eixo noroeste e sua franja e Zona Leste e sua franja. 
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Setor que 
Aumentou 
Densidade 

Setor que 
Diminuiu 
Densidade 

Setor que 
Permaneceu 

Relativamente 
Estável 

Observações 

33   Franja Oeste e Franja Leste, eixo Dutra-Ayrton Senna. 

37   Aumenta na franja da Zona Leste, eixo Dutra-Ayrton Senna - Guarulhos principalmente - 
e no eixo e Franja Noroeste. 

39   Franja Norte, Zona Leste e Franja Leste. 

40   Franja Leste. 

41   RMSP como um todo, destacando Mogi das Cruzes e Franja Zona Leste. 

42   Franja Zona Leste e Mogi das Cruzes inclusive. 

43   Franja Noroeste e Oeste, Franja Leste, Eixo Dutra-Ayrton Senna e Zona Leste. 

44   MSP, Franja Leste, Eixo Noroeste. 

45   MSP, Eixo e Franja Noroeste e reforça Franja Zona Leste; 

47   Franja Oeste, MSP e um pouco Zona Leste e sua franja - diminuindo no ABC, no entanto. 

48   MSP, franja oeste e um pouco na franja da Zona Leste. 

49   Zona Leste, franja Zona Leste principalmente. 

50   MSP principalmente, Zona Leste inclusive e Mogi. 

51   MSP, Franja Noroeste e franja leste. 

52   Zona Leste e sua franja, Franja Noroeste. 

 2  RMSP. 

 22  O único movimento contrário foi na região de Suzano. 

 33  Somente Guarulhos manteve posição. 

 38  RMSP. 

 46  Principalmente na Zona Leste e franja Zona Leste. 

  3 Nulo. 

  4 Nulo. 

  8 Somente leve redução fora MSP compensada por maior adensamento na franja da Zona 
Leste. 

  9 Continua concentrada na região central, mas diminui um pouco na extrema Zona Leste. 

  10 Diminui dentro da MSP, mas aumenta na franja da Zona Leste. 

  12 Diminui na franja da Zona Leste e aumenta na Franja Noroeste. 

  13 Diminui na região central MSP e expande nos eixos noroeste e leste - Dutra, Ayrton 
Senna. 

  15 Nulo. 

  21 Diminui no eixo da Franja Noroeste e aumenta no eixo Dutra-Ayrton Senna em 
Guarulhos. 

  24 Ligeiro aumento no MSP, mas quase nulo. 
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Setor que 
Aumentou 
Densidade 

Setor que 
Diminuiu 
Densidade 

Setor que 
Permaneceu 

Relativamente 
Estável 

Observações 

  26 Praticamente igual, com ligeiro aumento da concentração em Guarulhos e eixo Dutra-
Ayrton Senna. 

  27 Desconcentra no ABC e no Sudoeste e aumenta Noroeste e Zona Leste na sua franja ao 
longo do eixo Dutra-Ayrton Senna. 

  28 Praticamente constante, com esvaziamento da região leste RMSP e aumento Zona Leste 
MSP e sua  franja. 

  29 Esvazia em Mogi das Cruzes e aumenta em Guarulhos, Suzano, Zona Leste e eixo 
noroeste - e sua franja. 

  30 Diminui no ABC e surgem pontos de concentração na Zona Leste. 

  31 Pequenos surgimentos na Zona Leste. 

  32 Leve dispersão nos eixos da Franja Noroeste e da franja leste. 

  35 Com esvaziamento do pouco que havia na Franja Oeste e MSP. 

  36 Sem comentários. 

  53 Sem comentários. 

Fonte: Análise das Tabulações da DERSA a partir dos dados da RAIS. 
Obs. 1: Denominamos como “franja” os municípios contíguos ou quase contíguos à zona de referência, por 
exemplo, Franja Leste compreende Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcellos, Poá e Suzano. Do 
mesmo modo, a Franja Oeste envolve os municípios nessas mesmas condições do lado ocidental – que 
coincide com aqueles atravessados pelo Rodoanel Oeste. 
Obs. 2: Eixo Noroeste é entendido como aquele formado pelas rodovias do sistema Anhanguera-
Bandeirantes e os bairros do MSP e as cidades da RMSP por elas atravessadas. Da mesma forma, entende-
se o Eixo Leste, que compreende trecho da marginal Tietê e as rodovias Dutra e Ayrton Senna. 
 
Quadro A.3 – Classificação dos Setores de Atividade entre “Tradicional” e “Moderno” 

Setor de Atividade Setor Tradicional Setor Moderno 
Agricultura, silvicultura, exploração sim não 
Pecuária e pesca sim não 
Petróleo e gás natural sim não 
Minério de ferro sim não 
Outros da indústria extrativa sim não 
Alimentos e Bebidas sim não 
Produtos do fumo sim não 
Têxteis sim não 
Artigos do vestuário e acessórios sim não 
Artefatos de couro e calçados sim não 
Produtos de madeira - exclusive sim não 
Celulose e produtos de papel sim não 
Jornais, revistas, discos sim não 
Refino de petróleo e coque não sim 
Álcool sim não 
Produtos químicos não sim 
Fabricação de resina e elastômeros não sim 
Produtos farmacêuticos não sim 
Defensivos agrícolas não sim 
Perfumaria, higiene e limpeza sim não 
Tintas, vernizes, esmaltes e lacas não sim 
Produtos e preparados químicos não sim 
Artigos de borracha e plástico não sim 



 74

Cimento sim não 
Outros produtos de minerais não-metálicos sim não 
Fabricação de aço e derivados sim não 
Metalurgia de metais não-ferrosos sim não 
Produtos de metal - exclusive sim não 
Máquinas e equipamentos, inclusive não sim 
Eletrodomésticos não sim 
Máquinas para escritório e não sim 
Máquinas, aparelhos e materiais não sim 
Material eletrônico e equipamentos de não sim 
Aparelhos/instrumentos médicohospitalar, não sim 
Automóveis, camionetas e utilitários não sim 
Caminhões e ônibus não sim 
Peças e acessórios para veículos não sim 
Outros equipamentos de transporte não sim 
Móveis e produtos das indústrias sim não 
Eletricidade e gás, água, esgoto e sim não 
Construção sim não 
Comércio sim não 
Transporte, armazenagem e correio sim não 
Serviços de informação não sim 
Intermediação financeira e seguros não sim 
Serviços imobiliários e aluguel sim não 
Serviços de manutenção e reparação sim não 
Serviços de alojamento e alimentação sim não 
Serviços prestados às empresas não sim 
Educação não sim 
Saúde não sim 
Outros serviços sim não 

 
Quadro A.4 – Existência de concentração de empregos em recortes geográficos da Região Leste 

Setor de Atividade Zona Leste MSP Franja da Zona Leste 
Demais 

Municipalidades a 
Leste 

Agricultura, silvicultura, exploração até 300 empregos até 300 empregos mais de 300 empregos 
Pecuária e pesca sem empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Petróleo e gás natural sem empregos sem empregos sem empregos 
Minério de ferro sem empregos sem empregos sem empregos 
Outros da indústria extrativa sem empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Alimentos e Bebidas mais de 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Produtos do fumo mais de 300 empregos sem empregos sem empregos 
Têxteis até 300 empregos mais de 300 empregos mais de 300 empregos 
Artigos do vestuário e acessórios até 300 empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Artefatos de couro e calçados até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Produtos de madeira - exclusive sem empregos sem empregos até 300 empregos 
Celulose e produtos de papel até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Jornais, revistas, discos até 300 empregos mais de 300 empregos sem empregos 
Refino de petróleo e coque sem empregos sem empregos sem empregos 
Álcool sem empregos sem empregos sem empregos 
Produtos químicos até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Fabricação de resina e elastômeros sem empregos até 300 empregos mais de 300 empregos 
Produtos farmacêuticos sem empregos mais de 300 empregos sem empregos 
Defensivos agrícolas sem empregos até 300 empregos sem empregos 
Perfumaria, higiene e limpeza até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Tintas, vernizes, esmaltes e lacas até 300 empregos até 300 empregos sem empregos 
Produtos e preparados químicos até 300 empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Artigos de borracha e plástico mais de 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
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Setor de Atividade Zona Leste MSP Franja da Zona Leste 
Demais 

Municipalidades a 
Leste 

Cimento sem empregos sem empregos sem empregos 
Outros produtos de minerais não-metálicos até 300 empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Fabricação de aço e derivados até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Metalurgia de metais não-ferrosos até 300 empregos até 300 empregos sem empregos 
Produtos de metal – exclusive até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Máquinas e equipamentos, inclusive até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Eletrodomésticos até 300 empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Máquinas para escritório e até 300 empregos sem empregos sem empregos 
Máquinas, aparelhos e materiais até 300 empregos mais de 300 empregos mais de 300 empregos 
Material eletrônico e equipamentos de até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, até 300 empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Automóveis, camionetas e utilitários sem empregos sem empregos sem empregos 
Caminhões e ônibus sem empregos sem empregos sem empregos 
Peças e acessórios para veículos até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Outros equipamentos de transporte até 300 empregos até 300 empregos sem empregos 
Móveis e produtos das indústrias até 300 empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Eletricidade e gás, água, esgoto e até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Construção mais de 300 empregos mais de 300 empregos mais de 300 empregos 
Comércio mais de 300 empregos mais de 300 empregos mais de 300 empregos 
Transporte, armazenagem e correio até 300 empregos mais de 300 empregos mais de 300 empregos 
Serviços de informação até 300 empregos mais de 300 empregos sem empregos 
Intermediação financeira e seguros até 300 empregos mais de 300 empregos sem empregos 
Serviços imobiliários e aluguel sem empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Serviços de manutenção e reparação até 300 empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Serviços de alojamento e alimentação até 300 empregos mais de 300 empregos até 300 empregos 
Serviços prestados às empresas mais de 300 empregos mais de 300 empregos mais de 300 empregos 
Educação até 300 empregos mais de 300 empregos mais de 300 empregos 
Saúde mais de 300 empregos mais de 300 empregos mais de 300 empregos 
Outros serviços até 300 empregos até 300 empregos até 300 empregos 
Fonte: Análise das Tabulações da DERSA a partir dos dados da RAIS. 
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Apêndice B: Mapas Detalhados para Emprego e 
População 
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Apêndice C: Detalhamento técnico das simulações 
 

C.1 Programação da Microssimulação 
 
Esta seção pretende registrar os passos na realização da estimação dos coeficientes e das 
projeções de emprego, salário e população de forma que duvidas sobre procedimento 
possam ser esclarecidas e os resultados possam ser rapidamente reproduzidos. 
 
Estrutura e Pastas 
 

 A pasta “Coeficientes” contém os coeficientes estimados por Stata, além dos 
efeitos fixos. 

 A pasta “Dados” contém os arquivos descompactados e os arquivos originais 
compactados. 

 A pasta “Dados Uso” contém os arquivos transformados para uso 
 A pasta “Latex” contém o arquivo fonte desse documento 
 A pasta “Matlab” contém os códigos de Matlab bem como arquivos 

intermediários de workspace do Matlab. 
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 A pasta “Projeções” contém os arquivos finais de projeção em formato tab-
delimited. 

 A pasta “Stata” contém os códigos de Stata bem como arquivos intermediários do 
e o log file. 

 
A seqüência de códigos e passos e (todos em Matlab, exceto quando explicitamente 
indicado): 
 

1. Preparação dos Arquivos de dados para o formato Tab-Delimited (.txt), feito em 
Excel. 

2. importa dados.m: gera o arquivo dados importados.mat 
3. prepara_dados.m: gera os arquivos dados regressao.mat, dados regressao 

stata.txt e base projecao.mat. 
4. (STATA) importar dados.do: gera o arquivos dados regressao.dta 
5. (STATA) regressao.do: gera os arquivos de coeficientes emprego i.out, salario 

i.out, populacao r.out, além do log regressao log.txt 
6. importa coeficientes.m: gera o arquivo base projecao com coeficientes.mat 
7. roda modelo: gera o arquivo projecoes.mat e exporta os resultados para os 

arquivos de projeção emprego ano.txt, salario ano.txt, populacao ano.txt nas 
versõe “hat”, “double hat” e “inercial”. Exporta também os arquivos com os 
fatores de calibragem emprego fator ano.txt, salario fator ano.txt, populacao fator 
ano.txt 

 
As subseções seguintes descrevem com mais detalhes as operações relevantes. 
 
Preparação dos Arquivos 
 
Os arquivos originalmente em formato Excel foram transformados em Tab-Delimited 
(.txt) para leitura pelo Matlab. Procurou-se fazer o mínimo de transformações no arquivo, 
de forma a deixar todo e qualquer tratamento registrado nas rotinas de Matlab. Os 
arquivo foram pré-indexados com ‘‘dersa’’ de onde se pode facilmente identificar o 
arquivo original. As alterações se restringiram a eliminar colunas desnecessárias e 
formatar os números em formato geral. No caso do arquivo emprego setor zona eliminou-
se Zonas igual a 0 e 496. No caso do arquivo Emprego Massa calculou-se o Salário 
Médio (Massa Reais Emprego) e eliminou-se Zonas igual a 0, 468, 496 e com números 
não inteiros. Para o ano de 1991 eliminou-se também os dados do setor 1201. 
 
Importação dos Dados 
 
A partir do Matlab, utilizando-se o código de importa dados, os dados foram importados 
para o Matlab, de forma a preparar a base para as regressões e a base inicial para as 
projeções. O arquivo dados importados.mat contem o resultado desse código.  
 
Nos casos das Matrizes Insumo Produto apenas duas são importadas: a MIP de 00 que 
será utilizada para as regressões e a MIP de 05 que será utilizada para as projeções. 
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Preparação dos Dados 
 
A partir do arquivo dados importados.mat o código prepara dados gera a base para as 
regressões em Stata e a base inicial para as projeções. Os arquivos salvos são, 
respectivamente, dados regressao e base projecao. 
 
A principal tarefa desse código e arrumar os dados importados no formato que será 
utilizado para as projeções e para as regressões. Os códigos simplesmente arrumam os 
dados originais (empilhados ou em arquivos separados) em matrizes no formato 
apropriado, formato esse facilmente identificado pelo código. 
 
As Matrizes Insumo Produto sofrem uma limpeza: as colunas e linhas correspondentes 
aos setores numero 1201 e 1202 são eliminadas de forma a obter os 53 setores. A MIP de 
00 será utilizada para as regressões e a MIP de 05 que será utilizada para as projeções. 
 
A Matriz de Pesos espaciais sofre duas alterações: primeiramente as Zonas com código 
maior que 460 são eliminadas. Apos essa eliminação as matrizes são normalizadas para 
que a soma das linhas seja igual a 1. 
 
No caso da Massa e PIB não ha dados para 2006, apenas para 2007. Portanto para o ano 
base esses dados são utilizados ao invés dos dados de 2006. As variáveis utilizadas e suas 
dimensões são (onde Z=460 Zonas, I=53 Setores, J=8 Setores Dersa e T= 4 anos para as 
regressões e 7 para as projeções): 
 
E(Z,I,T) % Emprego Total: 
E_agr(Z,T) % Emprego Agregado por Zona; 
C(Z,I,T) % Consumidores; 
F(Z,I,T) % Fornecedores; 
D_e(Z,T) % Densidade emprego; 
D_p(Z,T) % Densidade pop; 
S_agr(Z,T) % Salario Medio por zona; 
P(Z,R,T) % Populacao 
W(Z,Z,T) % Matriz de Ponderacao Espacial 
area(Z,2) % area da Zona 
MIP(I+1,I) % Matriz Insumo Produto: MIP_00 para regressoes e MIP_05 para as projeoes 
(A primeira coluna contem o codigo dos setores) 
agregacao(I,2) % Matriz de correlacao entre 53 setores e 8 setores 
M(J,T) % Projecao de Massa Salarial 
PIB(J,T) % Projecao de Variacao Percentual do PIB setorial 
Delta_H(1,T) % Variacao de Populacao Total 

 
Adicionalmente os vetores setores, zonas, anos e extrato contêm a lista, respectivamente 
de setores, zonas, anos e extratos de população. 
 
No caso de dados inexistentes, um 0 e imputado na posição correspondente. Devido à 
transformação em log, esse 0 e substituído por 1 antes da aplicação do log. O cálculo de 
C, F, D p, D e, E agr. e realizado a partir do código endógenas, que as calcula conforme a 
nota metodológica. A única operação que vale mencionar e que como ha dados faltantes 
nas variáveis utilizadas para esses cálculos (onde um 0 foi imputado), ha a chance de 
divisão por 0. Portanto, antes da somatória ser realizada, todas esses casos são 
substituídos por 0 novamente para não afetar a soma. 
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São geradas adicionalmente versões em Log das variáveis (E, E agr., E f, C, F, D e, D p, 
S agr., P) prefixadas por “log”. Antes da aplicação do log, todas os 0 são convertidos para 
1, de forma que o log seja 0. 
 
Em seguida, versões defasadas espacialmente (pré-multiplicadas por W) são geradas, 
prefixadas por “W” e não se mantendo o prefixo “log” por simplicidade de nomenclatura.  
 
Dois grupos são gerados: em multiplicando a variável em (variáveis dependentes) 
e em multiplicando a variável em - 1 (variáveis independentes). Essa defasagem e 
indicada pelo sufixo “def”. 
 
Como mencionado, o código prepara dados gera a base para as regressões em Stata e a 
base inicial para as projeções. Os arquivos salvos são, respectivamente, dados regressão e 
base projeção. O arquivo dados regressão contem uma matriz chamada Stata que e 
exportado como dados regressão stata.txt, pronto para ser importado pelo Stata. O 
arquivo base projeção mantém apenas os dados de 2006, dados iniciais para a projeção, 
faltando apenas a importação dos coeficientes e efeitos fixos. 
 

C.1.1: Programação em Stata® 
 
A partir do código importar dados.do o arquivo dados regressao stata.txt e lido e salvo 
em formato Stata como dados regressao.dta. Em seguida o código regressao.do realiza 
as regressões, salvando o log file regressao log.txt, os coeficientes, nomeados como 
emprego i.out, salario.out e populacao r.out, e os efeitos fixos, nomeados como FE x 
y.out, onde x = para emprego salário e população e y = 1,2 indicando primeiro ou 
segundo estagio. 
 
As regressões seguem o modelo detalhado no relatório. De forma bem genérica e rodado 
um painel com efeito fixo em dois estágios onde: 
 

 Primeiro estagio: 

 
 

 Segundo estagio: 

 
 
As variáveis dependentes são emprego por setor, salário médio por zona e população por 
faixa de renda. Para maiores detalhes da especificação veja a nota metodológica. 
 
Códigos 
 
* Regressos do Modelo de Projeção 
***************** 
clear 
cd "D:\MEUS DOCUMENTOS\CEPESP\DERSA_2009\Stata" 
 
set more off 
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set memory 500m 
 
************************** 
*** Importa os dados: 
************************** 
 
#delimit ; 
 
insheet using "dados_regressao_stata.txt", tab clear nonames; 
 
*** recode:; 
/* 
recode w* (0=.); 
recode empr* (0=.); 
recode cons* (0=.); 
recode forn* (0=.); 
recode dens* (0=.); 
recode sal* (0=.); 
*recode pop* (0=.); 
*/ 
 
save "dados_regressao", replace; 
 
 
****************** 
* Regressos do Modelo de Projeção 
***************** 
clear 
cd "D:\MEUS DOCUMENTOS\CEPESP\DERSA_2009\Stata" 
 
*********** 
log using "regressao_log.txt", replace text 
*********** 
 
set more off 
set memory 500m 
 
use "dados_regressao", clear 
 
cd "D:\MEUS DOCUMENTOS\CEPESP\DERSA_2009\Coeficientes" 
 
xtset zona ano_base 
forvalues i=1/53 { 
 xtreg wemprego_`i' emprego_def_`i' consumidores_def_`i' fornecedores_def_`i' 
densidade_e_def densidade_p_def salario_def populacao_def_1-populacao_def_5       
wemprego_def_`i' wconsumidores_def_`i' wfornecedores_def_`i' wdensidade_e_def 
wdensidade_p_def wsalario_def wpopulacao_def_1-wpopulacao_def_5, rob fe 
 outreg using "emprego_`i'", replace noaster nonobs nonotes nor2 bdec(9) nopare 
 predict wemprego_`i'_hat, xbu 
 predict wemprego_fe_`i'_hat, u 
 
 xtreg emprego_`i' emprego_def_`i' consumidores_def_`i' fornecedores_def_`i' 
densidade_e_def densidade_p_def salario_def populacao_def_1-populacao_def_5 
wemprego_`i'_hat, rob fe 
 outreg using "emprego_`i'", append noaster nonobs nonotes nor2  bdec(9) nopare 
 predict emprego_fe_`i'_hat, u 
} 
 
 xtreg wsalario emprego_agr_def densidade_e_def densidade_p_def salario_def 
populacao_def_1-populacao_def_5  wemprego_agr_def wdensidade_e_def wdensidade_p_def 
wsalario_def wpopulacao_def_1-wpopulacao_def_5, rob fe 
 outreg using "salario", replace noaster nonobs nonotes nor2  bdec(9) nopare 
 predict wsalario_hat, xbu 
 predict wsalario_fe_hat, u 
 
 xtreg salario emprego_agr_def densidade_e_def densidade_p_def  salario_def 
populacao_def_1-populacao_def_5 wsalario_hat, rob fe 
 outreg using "salario", append noaster nonobs nonotes nor2  bdec(9) nopare 
 predict salario_fe_hat, u 
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forvalues r=1/5 { 
 xtreg wpopulacao_`r' emprego_agr_def densidade_e_def densidade_p_def salario_def 
populacao_def_1-populacao_def_5   wemprego_agr_def wdensidade_e_def wdensidade_p_def  
wsalario_def wpopulacao_def_1-wpopulacao_def_5, rob fe 
 outreg using "populacao_`r'", replace noaster nonobs nonotes nor2  bdec(9) nopare 
 predict wpopulacao_`r'_hat, xbu 
 predict wpopulacao_fe_`r'_hat, u 
 
      xtreg populacao_`r' emprego_agr_def densidade_e_def densidade_p_def salario_def 
populacao_def_1-populacao_def_5  wpopulacao_`r'_hat, rob fe 
 outreg using "populacao_`r'", append noaster nonobs nonotes nor2  bdec(9) nopare 
 predict populacao_fe_`r'_hat, u 
 
} 
 
keep if ano==2006 
 
outsheet wpopulacao_fe* using "FE_P_1", replace 
outsheet populacao_fe* using "FE_P_2", replace 
 
outsheet wsalario_fe* using "FE_S_1", replace 
outsheet salario_fe* using "FE_S_2", replace 
 
outsheet wemprego_fe* using "FE_E_1", replace 
outsheet emprego_fe* using "FE_E_2", replace 
 
 
log close 

 

C.1.2 Programação em Matlab® 
 
Importação dos coeficientes e efeitos fixos 
 
O código importa coeficientes.m carrega o arquivo base projecao.mat e importa os 
coeficientes e efeitos fixos gerados, salvando o novo arquivo base projecao com 
coeficientes.mat. Este passo torna o arquivo pronto para as projeções. 
 
Projeções 
 
O arquivo roda modelo.mat e o responsável pelo calculo das projeções. Partindo dos 
dados de 2006, ele projeta dados para períodos de cinco em cinco anos. Dois conjuntos 
de funções são utilizados: o primeiro, prefixado por projeta produz a primeira estimativa, 
simplesmente replicando a especificação econométrica. O segundo conjunto de funções, 
prefixado por calibragem realiza as calibragem, de acordo com a nota metodológica. Os 
códigos contem comentários para que sua compreensão seja simples. 
 
 
Códigos 
 
%% Importação: 
clear; 
  
% Emprego Total 
E_base = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_CIRO_emprego_setor_zona.txt', '\t', 1,0); 
%dlmread('..\Dados_Uso\dersa_emprego_setor_zona.txt', '\t', 1,0); 
E_base_label=strvcat('ano', 'setor', 'zona ','emprego total'); 
  
% Salário Medio  
S_base = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_socioeconomico.txt', '\t', 1,0); 
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S_base_label=strvcat('ano', 'zona', 'salário médio'); 
  
% População 
P_base =  dlmread('..\Dados_Uso\dersa_pop_quintil.txt', '\t', 1,0); 
P_base_label = strvcat('ano', 'zona','extrato A','extrato B', 'extrato C', 'extrato D', 
'extrato E'); 
  
% Area: 
area =dlmread('..\Dados_Uso\dersa_zonasOD_07.txt', '\t', 1,0); 
area_label=strvcat('zona',  'area'); 
zonas = area(:,1); 
  
% Matrizes de Tempo: 
W_base = dlmread('..\Dados\matrizes_W.txt', '\t', 1,0); 
W_base_label = strvcat('Origem','Destino', 'W91', 'W96', 'W00', 'W05'); 
  
% Matrizes Insumo-Produto 
%MIP_91 = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_IP_coef_tec_91.txt', '\t', 0,0); 
%MIP_96 = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_IP_coef_tec_96.txt', '\t', 0,0); 
MIP_00 = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_IP_coef_tec_00.txt', '\t', 0,0); 
MIP_05 = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_IP_coef_tec_05.txt', '\t', 0,0); 
  
% Agregação (De_Para MIP_53==> MIP_8) 
agregacao = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_De_Para_MIP53_Dersa.txt', '\t', 1,0); 
agregacao_label = strvcat('MIP_53','MIP_8'); 
setores = unique(agregacao(:,1)); 
  
%Projeções de Massa 
M_base = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_proje_setoriais_Massa.txt', '\t', 0,0); 
M_base_label = strvcat('ano', 'setor 1', 'setor 2','setor 3','setor 4','setor 5','setor 
6','setor 7','setor 8'); 
  
%Projeções de PIB 
PIB_base = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_proje_setoriais_PIB.txt', '\t', 0,0); 
PIB_base_label = strvcat('ano', 'setor 1', 'setor 2','setor 3','setor 4','setor 5','setor 
6','setor 7','setor 8'); 
  
%Projeções de Pop 
Delta_H_base = dlmread('..\Dados_Uso\dersa_Projecao_1_REV_2004.txt', '\t', 1,0); 
Delta_H_base_label = strvcat('ano', 'população'); 
  
  
%% Salva Dados: 
  
save 'dados_importados' 
 
%% Prepara Dados 
% Prepara os dados para a regressao e para a projeção 
 
 
clear; 
load  'dados_importados'; 
 
Z = length(zonas); 
I = length(setores); 
extratos = strvcat('E','D','C','B','A'); 
R = length(extratos); 
 
%% Base Para a Regressão: 
 
anos = [1991 1996 2000 2006]; 
T = length(anos); 
 
% Prepara as Matrizes: 
E = zeros(Z,I,T); % Emprego Total: 
E_agr = zeros(Z,T); % Emprego Agregado por Zona; 
C = zeros(Z,I,T); % Consumidores; 
F = zeros(Z,I,T); % Fornecedores; 
D_e = zeros(Z,T); % Densidade emprego; 
D_p = zeros(Z,T); % Densidade pop; 
S = zeros(Z,T); % Salário Médio por zona; 



 123

P = zeros(Z,R,T); % População 
W = zeros(Z,Z,T); %  Matriz de Ponderação Espacial 
 
% Recodifica os setores: 
for i = 1:I 
    E_base(E_base(:,2)==setores(i),5)=i; 
end  
 
% Recodifica os anos: 
for t = 1:T 
    E_base(E_base(:,1)==anos(t),6)=t; 
    S_base(S_base(:,1)==anos(t),4)=t; 
    P_base(P_base(:,1)==anos(t),8)=t; 
end  
 
% Limpa W: 
W_base_limpa = W_base(W_base(:,1)<=Z & W_base(:,2)<=Z,:); 
W_base_limpa(:,7) = 1; 
W_base_limpa(:,8) = 2; 
W_base_limpa(:,9) = 3; 
W_base_limpa(:,10) = 4; 
 
% Converte o Formato das Matrizes: 
index = sub2ind([Z,I,T],E_base(:,3),E_base(:,5),E_base(:,6)); 
E(index) = E_base(:,4); 
 
index = sub2ind([Z,T],S_base(:,2),S_base(:,4)); 
S(index) = S_base(:,3); 
 
index = sub2ind([Z,Z,T],W_base_limpa(:,1),W_base_limpa(:,2),W_base_limpa(:,7)); 
W(index) = W_base_limpa(:,3); 
 
index = sub2ind([Z,Z,T],W_base_limpa(:,1),W_base_limpa(:,2),W_base_limpa(:,8)); 
W(index) = W_base_limpa(:,4); 
 
index = sub2ind([Z,Z,T],W_base_limpa(:,1),W_base_limpa(:,2),W_base_limpa(:,9)); 
W(index) = W_base_limpa(:,5); 
 
index = sub2ind([Z,Z,T],W_base_limpa(:,1),W_base_limpa(:,2),W_base_limpa(:,10)); 
W(index) = W_base_limpa(:,6); 
 
index = sub2ind([Z,R,T],P_base(:,2),ones(size(P_base,1),1)*1,P_base(:,8)); 
P(index) = P_base(:,7); 
 
index = sub2ind([Z,R,T],P_base(:,2),ones(size(P_base,1),1)*2,P_base(:,8)); 
P(index) = P_base(:,6); 
 
index = sub2ind([Z,R,T],P_base(:,2),ones(size(P_base,1),1)*3,P_base(:,8)); 
P(index) = P_base(:,5); 
 
index = sub2ind([Z,R,T],P_base(:,2),ones(size(P_base,1),1)*4,P_base(:,8)); 
P(index) = P_base(:,4); 
 
index = sub2ind([Z,R,T],P_base(:,2),ones(size(P_base,1),1)*5,P_base(:,8)); 
P(index) = P_base(:,3); 
 
% Re-pondera as Matrizes W: 
total = sum(W,2); 
for t = 1:T 
    W(:,:,t) = W(:,:,t)./(total(:,1,t)*ones(1,Z)); 
end 
clear total; 
 
% Limpa Matriz IP_00 
MIP = MIP_00([1:52 55],[1:53 56]); 
 
% Limpa Dados Base que não serão mais utilizados: 
clear W_base* MIP_00 MIP_05 M_base* PIB_base* Delta_H_base* E_base* S_E* P_base*  
 
% Calcula as Variáveis Endógenas 
for t=1:T 
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    [C(:,:,t) F(:,:,t) D_e(:,t) D_p(:,t) E_agr(:,t)] = endogenas(E(:,:,t), 
P(:,:,t),MIP(:,2:end),area(:,2)); 
end 
 
% Gera log das variáveis: 
E(E==0)=1; 
logE = log(E); 
E_agr(E_agr==0)=1; 
logE_agr = log(E_agr); 
C(C==0)=1; 
logC = log(C); 
F(F==0)=1; 
logF = log(F); 
D_e(D_e==0)=1; 
logD_e = log(D_e); 
D_p(D_p==0)=1; 
logD_p = log(D_p); 
S(S==0)=1; 
logS = log(S); 
P(P==0)=1; 
logP = log(P); 
 
% Calcula as Variáveis defasadas Espacialmente 
for t=1:T 
    WE(:,:,t) = W(:,:,t)*logE(:,:,t); 
    WC(:,:,t) = W(:,:,t)*logC(:,:,t); 
    WS(:,t) = W(:,:,t)*logS(:,t); 
    WP(:,:,t) = W(:,:,t)*logP(:,:,t); 
end     
    % Calcula as Variáveis em (t-1) defasadas Espacialmente 
for t=2:T 
    WE_def(:,:,t-1) = W(:,:,t)*logE(:,:,t-1); 
    WE_agr_def(:,t-1) = W(:,:,t)*logE_agr(:,t-1); 
    WC_def(:,:,t-1) = W(:,:,t)*logC(:,:,t-1); 
    WF_def(:,:,t-1) = W(:,:,t)*logF(:,:,t-1); 
    WD_e_def(:,t-1) = W(:,:,t)*logD_e(:,t-1); 
    WD_p_def(:,t-1) = W(:,:,t)*logD_p(:,t-1); 
    WS_def(:,t-1) = W(:,:,t)*logS(:,t-1); 
    WP_def(:,:,t-1) = W(:,:,t)*logP(:,:,t-1); 
end 
 
 
 
% Prepara arquivo para o stata 
stata_label = strvcat('ano_base', 'zona'); 
for i = 1:I 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('emprego_',num2str(i))); 
end 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('salario')); 
 
for i = 1:R 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('populacao_',num2str(i))); 
end 
 
for i = 1:I 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wemprego_',num2str(i))); 
end 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wsalario')); 
 
for i = 1:R 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wpopulacao_',num2str(i))); 
end 
 
for i = 1:I 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('emprego_def_',num2str(i))); 
end 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('emprego_agr_def_')); 
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for i = 1:I 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('consumidores_def_',num2str(i))); 
end 
 
for i = 1:I 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('fornecedores_def_',num2str(i))); 
end 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('densidade_e_def')); 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('densidade_p_def')); 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('salario_def')); 
 
for i = 1:R 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('populacao_def_',num2str(i))); 
end 
 
for i = 1:I 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wemprego_def_',num2str(i))); 
end 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wemprego_agr_def')); 
 
for i = 1:I 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wconsumidores_def_',num2str(i))); 
end 
 
for i = 1:I 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wfornecedores_def_',num2str(i))); 
end 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wdensidade_e_def')); 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wdensidade_p_def')); 
 
stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wsalario_def')); 
 
for i = 1:R 
    stata_label = strvcat(stata_label, strcat('Wpopulacao_def_',num2str(i))); 
end 
 
for t=2:T 
    if t>2 
    stata = [stata; ones(Z,1)*anos(t) zonas ... 
            logE(:,:,t) logS(:,t) logP(:,:,t) ... 
            WE(:,:,t)  WS(:,t) WP(:,:,t) ...         
            logE(:,:,t-1) logE_agr(:,t-1) logC(:,:,t-1) logF(:,:,t-1) logD_e(:,t-1) 
logD_p(:,t-1) logS(:,t-1) logP(:,:,t-1) ... 
            WE_def(:,:,t-1) WE_agr_def(:,t-1)  WC_def(:,:,t-1)   WF_def(:,:,t-1)   
WD_e_def(:,t-1)   WD_p_def(:,t-1) WS_def(:,t-1) WP_def(:,:,t-1) ]; 
    else 
    stata = [ones(Z,1)*anos(t) zonas ... 
            logE(:,:,t) logS(:,t) logP(:,:,t) ... 
            WE(:,:,t)  WS(:,t) WP(:,:,t) ...         
            logE(:,:,t-1) logE_agr(:,t-1) logC(:,:,t-1) logF(:,:,t-1) logD_e(:,t-1) 
logD_p(:,t-1) logS(:,t-1) logP(:,:,t-1) ... 
            WE_def(:,:,t-1) WE_agr_def(:,t-1)  WC_def(:,:,t-1)   WF_def(:,:,t-1)   
WD_e_def(:,t-1)   WD_p_def(:,t-1)  WS_def(:,t-1) WP_def(:,:,t-1) ]; 
    end 
end 
 
dlmwrite('..\Stata\dados_regressao_stata.txt', stata,'delimiter','\t', 'precision',10) 
 
save 'dados_regressao' 
 
%% Base Para a Projecao: 
 
J = length(unique(agregacao(:,2))); 
 
% Mantém apenas o último ano das variáveis atuais: 
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E = E(:,:,T); 
C = C(:,:,T); 
F = F(:,:,T); 
D_e = D_e(:,T); 
D_p = D_p(:,T); 
S = S(:,T); 
P = P(:,:,T); 
E_agr = E_agr(:,T); 
 
W = W(:,:,T); 
 
% Redefine os anos 
anos = 2006:5:2036; 
T = length(anos); 
 
% Rearruma o tamanho das Matrizes: 
E(:,:,2:T)=0; 
C(:,:,2:T)=0; 
F(:,:,2:T)=0; 
D_e(:,2:T)=0; 
D_p(:,2:T)=0; 
S(:,2:T)=0; 
P(:,:,2:T)=0; 
E_agr(:,2:T)=0; 
 
% Prepara as novas matrizes: 
M = zeros(J,T); % Massa Salarial 
PIB = zeros(J,T); % variação percentual do PIB 
Delta_H = zeros(1,T); % variação da População 
 
% Carrega Variáveis necessárias para as projeções 
load 'dados_importados'  MIP_05 M_base* PIB_base* Delta_H_base*; 
 
% Atualiza a MIP 
MIP = MIP_05([1:52 55],[1:53 56]); 
 
% Limpa as Matrizes: 
for t = 1:T 
    if t>1 
        M_base_limpa(t,:) = M_base(M_base(:,1)==anos(t),:); 
        PIB_base_limpa(t,:) = PIB_base(PIB_base(:,1)==anos(t),:); 
    else 
        M_base_limpa(t,:) = M_base(M_base(:,1)==anos(t)+1,:); 
        PIB_base_limpa(t,:) = PIB_base(PIB_base(:,1)==anos(t)+1,:); 
    end 
    Delta_H_base_limpa(t,:) = Delta_H_base(Delta_H_base(:,1)==anos(t),:); 
end % t 
 
% Preenche as Matrizes Novas: 
M = M_base_limpa(:,2:end)'; 
PIB(:,2:T) = ((PIB_base_limpa(2:end,2:end)./PIB_base_limpa(1:T-1,2:end)-1))'; %variação 
percentual 
Delta_H(:,2:T) = ((Delta_H_base_limpa(2:end,2:end)./Delta_H_base_limpa(1:T-1,2:end)-
1))';% variação de Pop 
 
% Limpa Dados Base que não serão mais utilizados: 
clear MIP_05 M_base* PIB_base* Delta_H_base* E_base* S_E* P_base* log* WE* WS* WP* WD* 
WC* WF* stata* E_f 
 
save 'base_projecao' 
 
function [C F D_e D_p E_agr] = endogenas(E,P,MIP,a) 
% Calculo das Variáveis Engógenas 
% 
% OBJETIVO: Calcula as variáveis endógenas do modelo de simulação, a partir 
% de suas componentes: 
% 
% ---------------------------------------------------------- 
% Uso:  [C F D_e D_p E_agr] = endogenas(E,P,MIP,a) 
% onde: Matrizes ZxI de dados por Zona, por Setor: 
%              E = emprego total 
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%       Matrix ZxR de domicílios (agregados de todos os setores): 
%              P = número de domicílios na renda r (5 faixas) 
%       Matrix IxI: 
%              MIP = Matriz Insumo Produto 
%       Vetor Zx1: 
%              a = área da zona 'z' 
%            
% ---------------------------------------------------------- 
% Retorna: Matrizes ZxI de dados por Zona, por Setor: 
%              C = presença de clientes  
%              F = presensa de fornecedores 
%          Vetores Zx1 de dados por Zona: 
%              D_e = densidade de empregos 
%              D_p = densidade populacional 
%              E_agr = emprego total 
%  
% 
% Escrito por: Dersa Tyszler, Jan/2009 
% CEPESP  
% Fundação Getúlio Vargas  
% São Paulo, Brazil 
% mtyszler@fgvsp.br 
 
%% Calcula E_agr e D_e: 
 
E_agr = sum(E,2); 
E_agr_setor = sum(E,1); 
D_e = E_agr./a; 
 
%% Calcula D_p: 
 
P_agr = sum(P,2); 
D_p = P_agr./a; 
 
%% Calcula C e F: 
[Z  I ]= size(E); 
 
for i = 1:I 
    temp = (ones(Z,1)*MIP(i,[1:i-1 i+1:end])).*E(:,[1:i-1 
i+1:end])./(ones(Z,1)*(E_agr_setor([1:i-1 i+1:end]))); 
    temp(isnan(temp))=0; 
    C(:,i) = sum(temp,2); 
    temp = (ones(Z,1)*(MIP([1:i-1 i+1:end],i)')).*E(:,[1:i-1 
i+1:end])./(ones(Z,1)*(E_agr_setor([1:i-1 i+1:end]))); 
    temp(isnan(temp))=0; 
    F(:,i) = sum(temp,2); 
end 
 
    
% Projeções e Calibragem: 
clear 
load 'base_projecao_com_coeficientes' 
 
%% Inicializa Variáveis: 
 
% Ano Base = 2006 
% Ano Final = 2036 
 
% anos = 2006:5:2036; 
% T = length(anos); 
 
Fator_E = zeros(Z,I,T); % Fator de Calibragem 
Fator_S = zeros(Z,T); % Fator de Calibragem 
Fator_P = zeros(Z,R,T); % Fator de Calibragem 
 
time_loop = NaN(1,T-1); 
 
%I = size(E,2); 
%R = size(P,2); 
%J = max(agregacao); 
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%% Start Loop: 
for t = 2:T 
    tic 
 
%% Projeções: 
for i = 1:I 
     
    E_hat(:,i,t) = projeta_Emprego(E(:,i,t-1),C(:,i,t-1),F(:,i,t-1),D_e(:,t-1),D_p(:,t-
1),S(:,t-1),P(:,:,t-1),beta_E_2(:,i),beta_E_1(:,i), W, FE_E_1(:,i),FE_E_2(:,i)); 
     
end 
 
S_hat(:,t) = projeta_Salario(E_agr(:,t-1),D_e(:,t-1),D_p(:,t-1),S(:,t-1),P(:,:,t-
1),beta_S_2(:,1),beta_S_1(:,1), W, FE_S_1(:,1),FE_S_2(:,1)); 
 
for r = 1:R 
     
    P_hat(:,r,t) = projeta_Populacao(E_agr(:,t-1),D_e(:,t-1),D_p(:,t-1),S(:,t-1),P(:,:,t-
1),beta_P_2(:,r),beta_P_1(:,r), W,FE_P_1(:,r),FE_P_2(:,r)); 
     
end 
 
%% Calibragem: 
 
 
if t==2 
    [E_double_hat(:,:,t) E_inercial(:,:,t) Fator_E(:,:,t)] = 
calibragem_Emprego(E_hat(:,:,t), E(:,:,t-1), E(:,:,t-1), agregacao(:,2), PIB(:,t)); 
    [S_double_hat(:,t) S_inercial(:,t) Fator(:,t)] = calibragem_Salario(S_hat(:,t), 
S(:,t-1), S(:,t-1), E_double_hat(:,:,t), E(:,:,t-1)); 
    [P_double_hat(:,:,t) P_inercial(:,:,t) Fator_P(:,:,t)]= 
calibragem_Populacao(P_hat(:,:,t), P(:,:,t-1), P(:,:,t-1), Delta_H(t)); 
     
else 
    [E_double_hat(:,:,t) E_inercial(:,:,t) Fator_E(:,:,t)] = 
calibragem_Emprego(E_hat(:,:,t), E_double_hat(:,:,t-1), E_inercial(:,:,t-1), 
agregacao(:,2), PIB(:,t)); 
    [S_double_hat(:,t) S_inercial(:,t) Fator_S(:,t)] = calibragem_Salario(S_hat(:,t), 
S_double_hat(:,t-1), S_inercial(:,t-1), E_double_hat(:,:,t), E_double_hat(:,:,t-1)); 
    [P_double_hat(:,:,t) P_inercial(:,:,t) Fator_P(:,:,t)]= 
calibragem_Populacao(P_hat(:,:,t), P_double_hat(:,:,t-1), P_inercial(:,:,t-1), 
Delta_H(t)); 
     
end 
 
%% Atualiza: 
 
E(:,:,t) = E_double_hat(:,:,t); 
S(:,t) = S_double_hat(:,t); 
P(:,:,t) = P_double_hat(:,:,t); 
 
%% Calcula variáveis endógenas: 
 
[C(:,:,t) F(:,:,t) D_e(:,t) D_p(:,t) E_agr(:,t)] = 
endogenas(E(:,:,t),P(:,:,t),MIP(:,2:end),area(:,2)); 
         
%% Save time and do the loop again 
    display('End of loop') 
    time_loop(t-1)=toc; 
    toc 
     
end 
 
 
%% Exporta: 
for t = 1:T 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\emprego_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
E(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\salario_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
S(:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
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    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\populacao_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
P(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
     
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\emprego_hat_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
E_hat(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\salario_hat_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
S_hat(:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\populacao_hat_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
P_hat(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\emprego_double_hat_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
E_double_hat(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\salario_double_hat_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
S_double_hat(:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\populacao_double_hat_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
P_double_hat(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
     
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\emprego_inercial_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
E_inercial(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\salario_inercial_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
S_inercial(:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\populacao_inercial_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
P_inercial(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
 
 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\emprego_fator_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
Fator_E(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\salario_fator_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
Fator_S(:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
    dlmwrite(strcat('..\Projecoes\populacao_fator_', num2str(anos(t)),'.txt'), 
Fator_P(:,:,t),'delimiter','\t', 'precision',10); 
end 
 
 
%% Salva: 
 
save  'projecoes' 
 
%% End: 
 
    disp('Final. Total Time (in minutes):'); 
    disp(sum(time_loop)/60); 
 
     
function [E_double_hat E_inercial Fator] = calibragem_Emprego(E_hat, E_double_hat_t_1, 
E_inercial_t_1, agregacao, PIB) 
% Calibragem de Emprego 
% 
% OBJETIVO: A partir da projeção inicial de emprego realiza a calibragem 
% utilizando as agregações fornecidas pelo Dersa (produto e massa salarial) 
% e IBGE (para população). 
% 
% 
% ---------------------------------------------------------- 
% Uso:  [E_double_hat E_inercial Fator] = calibragem_Emprego(E_hat, 
%              E_double_hat_t_1, E_inercial_t_1, agregacao, PIB) 
% onde: Matrizes ZxI de dados por Zona e Setor: 
%              E_hat = Emprego Projetado         
%              E_double_hat_t_1 = Emprego Double_Hat Projetado para t-1  
%                          (Para t-1 = 2006, usar dados de 2006) 
%              E_inercial_t_1 = Emprego Double_Hat Projetado para t-1  
%                          (Para t-1 = 2006, usar dados de 2006) 
%       Vetor Ix1: 
%              agregacao = vetor que indica em qual setor 'j' o setor 'i' 
%                          pertence 
%       Vetores Jx1: 
%              PIB = valor da variaçào percentual do PIB setorial pro periodo t 
%              tau_f_t_1 = tau calculado pela iteração anterior 
%                          Para a primeira, utilizar a soma do emprego no 
%                          setor agregado 
%           
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% ---------------------------------------------------------- 
% Retorna: E_double_hat = ZxI Calibragens de Emprego 
%           
% 
% Escrito por: Dersa Tyszler, Jan/2009 
% CEPESP  
% Fundação Getúlio Vargas  
% São Paulo, Brazil 
% mtyszler@fgvsp.br 
 
 
%% Identifica Dimensões relevantes: 
J = max(agregacao); 
[Z I] = size(E_hat); 
 
%% Prepara Variáveis: 
 
E_linha = NaN(Z,I); 
 
E_linha = (ones(Z,1)*(sum(E_double_hat_t_1)./sum(E_hat))).*E_hat; 
 
delta_tau = 1.01*PIB-0.106162419264; 
 
%% Prepara Matriz com Fatores: 
Fator = NaN(Z,I); 
 
for j = 1:J 
    Fator(:,agregacao==j) = (1+delta_tau(j))*ones(Z,sum(agregacao==j)); 
end 
 
%% Calcula Emprego Calibrado: 
 
E_double_hat = E_linha.*Fator; 
 
%% Versão Inercial: 
 
E_inercial = .5*Fator.*E_inercial_t_1 + .5*E_double_hat; 
 
%% Aruuma fator 
Fator =  (ones(Z,1)*(sum(E_double_hat_t_1)./sum(E_hat))).*Fator; 
 
function [P_double_hat P_inercial Fator]= calibragem_Populacao(P_hat, P_double_hat_t_1, 
P_inercial_t_1, Delta_H) 
% Calibragem de Emprego 
% 
% OBJETIVO: A partir da projeção inicial de emprego realiza a calibragem 
% utilizando as agregações fornecidas pelo Dersa (produto e massa salarial) 
% e IBGE (para população). 
% 
% 
% ---------------------------------------------------------- 
% Uso:  [P_double_hat P_inercial Fator]= calibragem_Populacao(P_hat, 
%                  P_double_hat_t_1, P_inercial_t_1, Delta_H) 
% onde: Matrizes ZxR de dados por Zona e Setor: 
%              P_hat = População Projetada 
%              P_double_hat_t_1 = População Calibrada Período Anterior 
%              P_inercial_t_1 = População Inercial Período Anterior 
% 
%        Delta_H = variação da população total, IBGE 
%           
% ---------------------------------------------------------- 
% Retorna: P_double_hat = 1xR Calibragens de População 
%           
% 
% Escrito por: Dersa Tyszler, Jan/2009 
% CEPESP  
% Fundação Getúlio Vargas  
% São Paulo, Brazil 
% mtyszler@fgvsp.br 
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%% Identifica Dimensões relevantes: 
[Z R] = size(P_hat); 
 
%% Prepara Variáveis: 
 
Y_max = [2 3 5 10 10000]; 
Y_min = [0 2 3 5 10]; 
 
Y_bar = Y_max/(1.106162419264); 
 
H_t_1 = sum(P_double_hat_t_1); 
 
%% Prepara Novos Totais Populacionais: 
H = NaN(1,5); 
 
H(1,1) = (1+Delta_H)*(1-((Y_max(1)-Y_bar(1))/(Y_max(1)-Y_min(1))))*H_t_1(1); 
H(1,2:4) = (1+Delta_H)*(((Y_max(1:3)-Y_bar(1:3))/(Y_max(1:3)-Y_min(1:3)))*H_t_1(1:3)+ (1-
((Y_max(2:4)-Y_bar(2:4))/(Y_max(2:4)-Y_min(2:4))))*H_t_1(2:4)); 
H(1,5) = (1+Delta_H)*(((Y_max(4)-Y_bar(4))/(Y_max(4)-Y_min(4)))*H_t_1(4)+ H_t_1(5)); 
 
%% Prepara Matriz com Fatores: 
 
        Fator1 = sum(P_hat); 
        Fator2= H./Fator1; 
        Fator = ones(Z,1)*Fator2; 
         
%% Calcula Pop Calibrado 
 
    P_double_hat = Fator.*P_hat; 
     
%% Calcula Pop Inercial 
 
    P_inercial = .5*(1+Delta_H)*P_inercial_t_1 + .5*P_double_hat; 
 
function [S_double_hat S_inercial Fator] = calibragem_Salario(S_hat, S_double_hat_t_1, 
S_inercial_t_1, E_double_hat, E_double_hat_t_1) 
% Calibragem de Salário 
% 
% OBJETIVO: A partir da projeção inicial de salário realiza a calibragem 
% utilizando as agregações fornecidas pelo Dersa (produto e massa salarial) 
% e IBGE (para população). 
% 
% 
% ---------------------------------------------------------- 
% Uso:  [S_double_hat S_inercial Fator] = calibragem_Salario(S_hat, 
%         S_double_hat_t_1, S_inercial_t-1, E_double_hat, E_double_hat_t_1) 
% onde: Matrizes ZxI de dados por Zona e Setor: 
%              E_double_hat = Emprego Calibrado 
%              E_double_hat_t_1 = Emprego Calibrado em t-1 
%       Vetores Zx1 de dados agregados: 
%              S_hat= Salário projetado 
%              S_double_hat_t_1 = Salário Calibrado período anterior  
%                                (Para t-1 = 2006, usar dados de 2006) 
%              S_inercial_t_1 = Salário Calibrado período anterior  
%                                (Para t-1 = 2006, usar dados de 2006) 
% 
   
% ---------------------------------------------------------- 
% Retorna: S_double_hat = ZxI Calibragens de Salário 
%           
% 
% Escrito por: Dersa Tyszler, Jan/2009 
% CEPESP  
% Fundação Getúlio Vargas  
% São Paulo, Brazil 
% mtyszler@fgvsp.br 
 
 
%% Identifica Dimensões relevantes: 
Z = length(S_hat); 
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%% Prepara Variáveis: 
 
E_agr_t_1 = sum(E_double_hat_t_1,2); 
E_agr = sum(E_double_hat,2); 
 
S_linha = NaN(Z,1); 
 
S_linha = sum(S_double_hat_t_1.*E_agr_t_1)/sum(S_hat.*E_agr)*S_hat; 
 
S_double_hat = S_linha*1.106162419264; 
 
Fator = sum(S_double_hat_t_1.*E_agr_t_1)/sum(S_hat.*E_agr)*1.106162419264; 
 
S_inercial = .5*1.106162419264*S_inercial_t_1+.5*S_double_hat; 
 
function E_hat = projeta_Emprego(e,c,f,d_e,d_p,s,P,beta_2,beta_1, W,FE_E_1,FE_E_2) 
% Projeção de Emprego 
% 
% OBJETIVO: Projeção de Emprego em determinado setor 'i' para o período  
% t+x, a partir de dados em t. 'x' será a intervalo médio dos  
% coeficientes computados para a projeção. 
% 
% A projeção é feita utilizando 2 estágios, compatível com uma estimação 
% por variáveis instrumentais. 
% 
% ---------------------------------------------------------- 
% Uso:  E_hat = projeta_Emprego(e,c,f,s,d_e,d_p,s,P,beta_2,beta_1, W,FE_E_1,FE_E_2) 
% onde: Vetores Zx1 de dados do setor 'i', onde Z é o número de Zonas: 
%              e = emprego total 
%              c = presença de clientes  
%              f = presensa de fornecedores 
%       Vetor Zx1 dados agregados de todos os setores: 
%              d_e = densidade de empregos 
%              d_p = densidade populacional 
%              s = salário médio formal 
%       Matrix ZxR de domicílios (agregados de todos os setores): 
%              P = número de domicílios na renda r (5 faixas) 
%       Coeficientes: 
%              beta_2 = coeficientes 2o. estágio: 14x1 
%              beta_1 = coeficientes 1o. estágio: 23x1 (12) 
%       Matriz de Correlação Espacial: 
%              W = matriz normalizada de pesos espaciais ZxZ 
%            
% ---------------------------------------------------------- 
% Retorna: E_hat = Zx1 Projeções de Emprego 
%           
% 
% Escrito por: Dersa Tyszler, Jan/2009 
% CEPESP  
% Fundação Getúlio Vargas  
% São Paulo, Brazil 
% mtyszler@fgvsp.br 
 
 
%% Identifica Dimensões relevantes: 
Z = length(W); 
 
%% Transforma em ln: 
e(e==0)=1; 
c(c==0)=1; 
f(f==0)=1; 
d_e(d_e==0)=1; 
d_p(d_p==0)=1; 
s(s==0)=1; 
P(P==0)=1; 
 
ln_e = log(e); 
ln_c = log(c); 
ln_f = log(f); 
ln_d_e = log(d_e); 
ln_d_p = log(d_p); 
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ln_s = log(s); 
 
ln_P = log(P); 
 
 
%% Primeiro Estágio: 
 
% Gera Variáveis ponderadas espacialmente: 
 
X1 = [[ln_e ln_c ln_f ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P] W*[ln_e ln_c ln_f ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P] 
ones(Z,1)  ]; 
 
WE_hat = X1*beta_1+FE_E_1; 
 
%% Segundo Estágio: 
 
X2 = [ ln_e ln_c ln_f ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P WE_hat ones(Z,1)]; 
 
E_hat = exp(X2*beta_2+FE_E_2); 
 
function P_hat = projeta_Populacao(e_agr,d_e,d_p,s,P,beta_2,beta_1, W,FE_P_1,FE_P_2) 
% Projeção de População 
% 
% OBJETIVO: Projeção de População em determinada faixa 'r' para o período  
% t+x, a partir de dados em t. 'x' será a intervalo médio dos  
% coeficientes computados para a projeção. 
% 
% A projeção é feita utilizando 2 estágios, compatível com uma estimação 
% por variáveis instrumentais. 
% 
% ---------------------------------------------------------- 
% Uso:  P_hat = projeta_Populacao(e_agr,d_e,d_p,s,P,beta_2,beta_1, W,FE_P_1,FE_P_2) 
% onde: Vetor Zx1 dados agregados de todos os setores, onde Z é o número de Zonas: 
%              e_agr = emprego total 
%              d_e = densidade de empregos 
%              d_p = densidade populacional 
%              s = salário médio formal 
%       Matrix ZxR de domicílios (agregados de todos os setores): 
%              P = número de domicílios na renda r (5 faixas) 
%       Coeficientes: 
%              beta_2 = coeficientes 2o. estágio: 14x1 
%              beta_1 = coeficientes 1o. estágio: 23x1 (12) 
%       Matriz de Correlação Espacial: 
%              W = matriz normalizada de pesos espaciais ZxZ 
%       r = Faixa a ser projetada        
%            
% ---------------------------------------------------------- 
% Retorna: P_hat = Zx1 Projeções de População 
%           
% 
% Escrito por: Dersa Tyszler, Jan/2009 
% CEPESP  
% Fundação Getúlio Vargas  
% São Paulo, Brazil 
% mtyszler@fgvsp.br 
 
 
%% Identifica Dimensões relevantes: 
Z = length(W); 
 
%% Transforma em ln: 
e_agr(e_agr==0)=1; 
d_e(d_e==0)=1; 
d_p(d_p==0)=1; 
 
s(s==0)=1; 
P(P==0)=1; 
 
ln_e = log(e_agr); 
ln_d_e = log(d_e); 
ln_d_p = log(d_p); 
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ln_s = log(s); 
ln_P = log(P); 
 
 
%% Primeiro Estágio: 
 
% Gera Variáveis ponderadas espacialmente: 
 
X1 = [ [ln_e ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P] W*[ln_e ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P] ones(Z,1)]; 
 
WP_hat = X1*beta_1+FE_P_1; 
 
%% Segundo Estágio: 
 
X2 = [ ln_e ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P WP_hat ones(Z,1)]; 
 
P_hat = exp(X2*beta_2+FE_P_2); 
 
function S_hat = projeta_Salario(e_agr,d_e,d_p,s,P,beta_2,beta_1, W,FE_S_1,FE_S_2) 
% Projeção de Salário 
% 
% OBJETIVO: Projeção de Salário em determinado setor 'i' para o período  
% t+x, a partir de dados em t. 'x' será a intervalo médio dos  
% coeficientes computados para a projeção. 
% 
% A projeção é feita utilizando 2 estágios, compatível com uma estimação 
% por variáveis instrumentais. 
% 
% ---------------------------------------------------------- 
% Uso:  S_hat = projeta_Salario(e,c,f,s,d_e,d_p,s,P_r,beta_2,beta_1, W,FE_S_1,FE_S_2) 
% onde: Vetor Zx1 dados agregados de todos os setores, onde Z é o número de Zonas:: 
%              e_agr = emprego total 
%              d_e = densidade de empregos 
%              d_p = densidade populacional 
%              s = salário médio formal 
%       Matrix ZxR de domicílios (agregados de todos os setores): 
%              P = número de domicílios na renda r (5 faixas) 
%       Coeficientes: 
%              beta_2 = coeficientes 2o. estágio: 14x1 
%              beta_1 = coeficientes 1o. estágio: 23x1 (12) 
%       Matriz de Correlação Espacial: 
%              W = matriz normalizada de pesos espaciais ZxZ 
%            
% ---------------------------------------------------------- 
% Retorna: S_hat = Zx1 Projeções de Salário 
%           
% 
% Escrito por: Dersa Tyszler, Jan/2009 
% CEPESP  
% Fundação Getúlio Vargas  
% São Paulo, Brazil 
% mtyszler@fgvsp.br 
 
 
%% Identifica Dimensões relevantes: 
Z = length(W); 
 
%% Transforma em ln: 
e_agr(e_agr==0)=1; 
d_e(d_e==0)=1; 
d_p(d_p==0)=1; 
s(s==0)=1; 
P(P==0)=1; 
 
ln_e_agr = log(e_agr); 
ln_d_e = log(d_e); 
ln_d_p = log(d_p); 
ln_s = log(s); 
 
ln_P = log(P); 
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%% Primeiro Estágio: 
 
% Gera Variáveis ponderadas espacialmente: 
 
X1 = [[ln_e_agr ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P] W*[ln_e_agr ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P] ones(Z,1) 
]; 
 
WS_hat = X1*beta_1 + FE_S_1; 
 
%% Segundo Estágio: 
 
X2 = [ ln_e_agr ln_d_e ln_d_p ln_s ln_P WS_hat ones(Z,1)]; 
 
S_hat = exp(X2*beta_2+FE_S_2); 
 

 

C.2 Coeficientes estimados para os parâmetros das simulações 
e principais estatísticas das estimativas 

C.2.1. Estimativas dos Coeficientes do Emprego por Setores 
Econômicos (MIP 53) e por zonas OD 2007 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9298                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0124                                        avg =       3.0 
       overall = 0.3947                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    702.85 
corr(u_i, Xb)  = -0.5920                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_1 |   .0011616   .0015059     0.77   0.441     -.001794    .0041171 
consumido~_1 |   .0003978   .0023631     0.17   0.866    -.0042402    .0050357 
fornecedo~_1 |   .0069214   .0027196     2.55   0.011      .001584    .0122589 
densid~e_def |   -.012478   .0029135    -4.28   0.000    -.0181961   -.0067598 
densid~p_def |  -.0149245   .0101982    -1.46   0.144    -.0349396    .0050907 
 salario_def |  -.0028489   .0034037    -0.84   0.403    -.0095291    .0038314 
populaca~f_1 |   .0101501   .0032916     3.08   0.002       .00369    .0166102 
populaca~f_2 |  -.0131553   .0251841    -0.52   0.602    -.0625819    .0362712 
populaca~f_3 |  -.0061967   .0337041    -0.18   0.854    -.0723446    .0599512 
populaca~f_4 |   .0027224   .0306557     0.09   0.929    -.0574428    .0628876 
populaca~f_5 |   .0125138   .0135783     0.92   0.357     -.014135    .0391626 
wemprego_~_1 |   -.008064   .0824632    -0.10   0.922     -.169907     .153779 
wconsumid~_1 |  -.2225389   .1061826    -2.10   0.036     -.430934   -.0141439 
wforneced~_1 |   .2010489   .1035436     1.94   0.052    -.0021668    .4042645 
wdensi~e_def |  -.0389691   .0203534    -1.91   0.056    -.0789148    .0009766 
wdensi~p_def |  -.4605361   .1633239    -2.82   0.005    -.7810772   -.1399951 
wsalario_def |  -.2581007   .0988021    -2.61   0.009    -.4520106   -.0641908 
wpopulac~f_1 |   .0437651   .1176192     0.37   0.710    -.1870753    .2746056 
wpopulac~f_2 |  -2.243543    .723357    -3.10   0.002     -3.66321   -.8238757 
wpopulac~f_3 |   3.787016   .9944517     3.81   0.000     1.835296    5.738736 
wpopulac~f_4 |  -1.674793   .7462131    -2.24   0.025    -3.139318   -.2102684 
wpopulac~f_5 |   .0793175   .3463604     0.23   0.819    -.6004526    .7590876 
       _cons |   4.349736   1.998123     2.18   0.030     .4282008     8.27127 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .19250786 
     sigma_e |  .05901699 
         rho |  .91408956   (fraction of variance due to u_i) 
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------------------------------------------------------------------------------ 
(note: file emprego_1.out not found) 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1323                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2661                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0544                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     10.41 
corr(u_i, Xb)  = -0.5741                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_1 |  -.3007727   .0336494    -8.94   0.000    -.3668122   -.2347331 
consumido~_1 |   .0880015   .0449786     1.96   0.051    -.0002726    .1762757 
fornecedo~_1 |  -.1241097   .0434299    -2.86   0.004    -.2093444   -.0388751 
densid~e_def |  -.0056416   .0286338    -0.20   0.844    -.0618377    .0505544 
densid~p_def |   .0195064   .1100983     0.18   0.859    -.1965703     .235583 
 salario_def |  -.1681191   .0492124    -3.42   0.001    -.2647022   -.0715359 
populaca~f_1 |   .0118221   .0656131     0.18   0.857     -.116949    .1405931 
populaca~f_2 |   .4488342   .3302723     1.36   0.174    -.1993517     1.09702 
populaca~f_3 |   .1646397   .4226697     0.39   0.697    -.6648835    .9941629 
populaca~f_4 |  -.5563019   .4076296    -1.36   0.173    -1.356308    .2437038 
populaca~f_5 |   .0808384   .1511256     0.53   0.593    -.2157576    .3774345 
wemprego_1~t |   1.683102   .3513702     4.79   0.000     .9935101    2.372695 
       _cons |  -.6643935   .9564055    -0.69   0.487    -2.541416    1.212629 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9826711 
     sigma_e |  1.2451199 
         rho |  .71716175   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8304                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2224                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0348                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    227.97 
corr(u_i, Xb)  = -0.9282                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_2 |   .0018618   .0010128     1.84   0.066    -.0001259    .0038495 
consumido~_2 |  -.0005038   .0009177    -0.55   0.583    -.0023049    .0012974 
fornecedo~_2 |   .0009254   .0011249     0.82   0.411    -.0012823    .0031332 
densid~e_def |  -.0011448   .0013894    -0.82   0.410    -.0038718    .0015821 
densid~p_def |   .0148127   .0059365     2.50   0.013     .0031617    .0264636 
 salario_def |   .0016406   .0018543     0.88   0.377    -.0019988    .0052799 
populaca~f_1 |  -.0002485   .0017375    -0.14   0.886    -.0036586    .0031616 
populaca~f_2 |  -.0314485   .0111012    -2.83   0.005    -.0532359   -.0096611 
populaca~f_3 |   .0153427   .0144728     1.06   0.289    -.0130618    .0437472 
populaca~f_4 |  -.0013439   .0153735    -0.09   0.930     -.031516    .0288282 
populaca~f_5 |   .0033089   .0054604     0.61   0.545    -.0074078    .0140257 
wemprego_~_2 |  -.2608271   .0386857    -6.74   0.000    -.3367521   -.1849022 
wconsumid~_2 |   .0501393   .0490858     1.02   0.307     -.046197    .1464756 
wforneced~_2 |  -.0917984   .0581287    -1.58   0.115    -.2058823    .0222855 
wdensi~e_def |  -.0537404   .0118364    -4.54   0.000    -.0769707   -.0305101 
wdensi~p_def |  -.3745202   .1268371    -2.95   0.003    -.6234519   -.1255885 
wsalario_def |  -.0950508   .0750831    -1.27   0.206    -.2424095     .052308 
wpopulac~f_1 |  -.1701706   .0405458    -4.20   0.000    -.2497462    -.090595 
wpopulac~f_2 |   .2212759   .2724331     0.81   0.417    -.3134038    .7559557 
wpopulac~f_3 |   1.614622   .4304359     3.75   0.000     .7698448      2.4594 
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wpopulac~f_4 |  -2.064961   .3243887    -6.37   0.000    -2.701609   -1.428312 
wpopulac~f_5 |  -.1341209   .1382952    -0.97   0.332    -.4055402    .1372985 
       _cons |   6.506031    .883892     7.36   0.000     4.771297    8.240766 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .26737009 
     sigma_e |  .03466946 
         rho |  .98346413   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1427                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.5474                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1176                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      5.39 
corr(u_i, Xb)  = -0.6457                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_2 |  -.3417506   .0462296    -7.39   0.000    -.4324798   -.2510214 
consumido~_2 |  -.0228937   .0223587    -1.02   0.306    -.0667745    .0209871 
fornecedo~_2 |  -.0049927   .0277714    -0.18   0.857    -.0594963    .0495109 
densid~e_def |   .0374208   .0266519     1.40   0.161    -.0148857    .0897273 
densid~p_def |   .0564881   .0995908     0.57   0.571    -.1389668    .2519429 
 salario_def |  -.0548015   .0331804    -1.65   0.099    -.1199206    .0103177 
populaca~f_1 |  -.0008879   .0385414    -0.02   0.982    -.0765285    .0747526 
populaca~f_2 |   -.134461   .2351646    -0.57   0.568    -.5959904    .3270684 
populaca~f_3 |   .1080054   .2166287     0.50   0.618    -.3171457    .5331566 
populaca~f_4 |  -.0346665   .2213723    -0.16   0.876    -.4691274    .3997945 
populaca~f_5 |  -.0512634   .1123454    -0.46   0.648    -.2717503    .1692234 
wemprego_2~t |   1.934849   .7712779     2.51   0.012     .4211548    3.448544 
       _cons |   .1368275   1.068395     0.13   0.898    -1.959984    2.233639 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.5923835 
     sigma_e |  .96468912 
         rho |  .73152286   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9168                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0013                                        avg =       3.0 
       overall = 0.8093                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    444.31 
corr(u_i, Xb)  = -0.1699                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_3 |   .0003078   .0013581     0.23   0.821    -.0023577    .0029733 
consumido~_3 |  -.0004763   .0003448    -1.38   0.167     -.001153    .0002004 
fornecedo~_3 |   .0013234   .0005638     2.35   0.019     .0002169    .0024299 
densid~e_def |  -.0013736   .0004381    -3.14   0.002    -.0022334   -.0005138 
densid~p_def |   .0014507   .0028253     0.51   0.608    -.0040942    .0069956 
 salario_def |    -.00045   .0006108    -0.74   0.462    -.0016488    .0007489 
populaca~f_1 |  -.0011566   .0005251    -2.20   0.028    -.0021872    -.000126 
populaca~f_2 |  -.0075895   .0034711    -2.19   0.029    -.0144019    -.000777 
populaca~f_3 |   .0025888   .0036766     0.70   0.482    -.0046269    .0098045 
populaca~f_4 |   .0070244   .0042597     1.65   0.099    -.0013358    .0153846 
populaca~f_5 |  -.0019462   .0014203    -1.37   0.171    -.0047337    .0008413 
wemprego_~_3 |  -.4999827   .1159567    -4.31   0.000    -.7275605    -.272405 
wconsumid~_3 |  -.0346763    .009303    -3.73   0.000    -.0529345   -.0164181 
wforneced~_3 |   .0548772   .0136083     4.03   0.000     .0281694     .081585 
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wdensi~e_def |   .0105524   .0038945     2.71   0.007      .002909    .0181958 
wdensi~p_def |   .0132923    .031545     0.42   0.674    -.0486183    .0752028 
wsalario_def |   .0098831   .0115935     0.85   0.394    -.0128704    .0326366 
wpopulac~f_1 |    -.05464   .0079362    -6.88   0.000    -.0702156   -.0390644 
wpopulac~f_2 |   .0654462   .0502867     1.30   0.193     -.033247    .1641394 
wpopulac~f_3 |   .2297008   .0623734     3.68   0.000     .1072863    .3521154 
wpopulac~f_4 |   -.275273   .0580855    -4.74   0.000    -.3892721   -.1612739 
wpopulac~f_5 |   .0495384   .0285579     1.73   0.083    -.0065096    .1055865 
       _cons |  -.0738636   .1943345    -0.38   0.704    -.4552662    .3075391 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .01091843 
     sigma_e |  .01107885 
         rho |  .49270781   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1096                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0734                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0002                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      1.15 
corr(u_i, Xb)  = -0.5767                        Prob > F           =    0.3174 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_3 |  -.4990152   .2091166    -2.39   0.017    -.9094233   -.0886071 
consumido~_3 |   .0034912   .0149496     0.23   0.815    -.0258486     .032831 
fornecedo~_3 |  -.0031446   .0213557    -0.15   0.883    -.0450568    .0387676 
densid~e_def |   .0074816   .0122459     0.61   0.541     -.016552    .0315152 
densid~p_def |   .0470987   .0574237     0.82   0.412       -.0656    .1597973 
 salario_def |   .0030106   .0131006     0.23   0.818    -.0227004    .0287217 
populaca~f_1 |  -.0043045   .0291453    -0.15   0.883    -.0615045    .0528955 
populaca~f_2 |  -.1099129   .2410933    -0.46   0.649    -.5830778    .3632521 
populaca~f_3 |   .0085105   .1249529     0.07   0.946    -.2367197    .2537406 
populaca~f_4 |   .0243299   .1221952     0.20   0.842     -.215488    .2641477 
populaca~f_5 |   .0223672   .0424401     0.53   0.598    -.0609249    .1056592 
wemprego_3~t |    .250492   .8415665     0.30   0.766     -1.40115    1.902134 
       _cons |   .2784605   .3946406     0.71   0.481    -.4960533    1.052974 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |    .353668 
     sigma_e |  .41440228 
         rho |  .42141749   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9003                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.5573                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0439                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    615.91 
corr(u_i, Xb)  = -0.7257                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_4 |   .0010176   .0013168     0.77   0.440    -.0015669     .003602 
consumido~_4 |   .0000313   .0000239     1.31   0.192    -.0000157    .0000783 
fornecedo~_4 |  -.0000296   .0000358    -0.83   0.409       -.0001    .0000407 
densid~e_def |   .0000217   .0000385     0.56   0.573    -.0000539    .0000973 
densid~p_def |   2.63e-06   .0002431     0.01   0.991    -.0004745    .0004798 
 salario_def |    .000081   .0000405     2.00   0.046     1.45e-06    .0001606 
populaca~f_1 |  -.0000273   .0000512    -0.53   0.594    -.0001279    .0000732 
populaca~f_2 |   .0000181   .0002791     0.06   0.948    -.0005295    .0005658 
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populaca~f_3 |  -5.80e-06   .0003322    -0.02   0.986    -.0006578    .0006462 
populaca~f_4 |   .0000258   .0003606     0.07   0.943     -.000682    .0007336 
populaca~f_5 |  -.0001424   .0001249    -1.14   0.255    -.0003875    .0001027 
wemprego_~_4 |  -.2753258   .0598392    -4.60   0.000    -.3927668   -.1578847 
wconsumid~_4 |   .0043473   .0008832     4.92   0.000     .0026139    .0060807 
wforneced~_4 |  -.0061653   .0011893    -5.18   0.000    -.0084993   -.0038312 
wdensi~e_def |   .0001983    .000758     0.26   0.794    -.0012893     .001686 
wdensi~p_def |  -.0069027   .0036283    -1.90   0.057    -.0140238    .0002183 
wsalario_def |    .001377   .0012188     1.13   0.259    -.0010151    .0037692 
wpopulac~f_1 |   .0006005   .0010059     0.60   0.551    -.0013738    .0025747 
wpopulac~f_2 |  -.0059878   .0062282    -0.96   0.337    -.0182114    .0062357 
wpopulac~f_3 |   .0061665   .0053218     1.16   0.247    -.0042781    .0166112 
wpopulac~f_4 |   .0046818    .004719     0.99   0.321    -.0045797    .0139432 
wpopulac~f_5 |  -.0084418   .0032581    -2.59   0.010    -.0148362   -.0020474 
       _cons |   .0350921   .0222635     1.58   0.115    -.0086025    .0787868 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .00480146 
     sigma_e |  .00114366 
         rho |  .94631133   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1584                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.6766                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0502                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      0.60 
corr(u_i, Xb)  = -0.6855                        Prob > F           =    0.8419 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_4 |  -.5003513   .3133706    -1.60   0.111    -1.115366    .1146635 
consumido~_4 |   .0015739   .0021126     0.75   0.456    -.0025722    .0057201 
fornecedo~_4 |  -.0019232   .0027248    -0.71   0.480    -.0072709    .0034244 
densid~e_def |   .0008177   .0007594     1.08   0.282    -.0006727     .002308 
densid~p_def |  -.0071588   .0067874    -1.05   0.292    -.0204797    .0061621 
 salario_def |   .0007793   .0013129     0.59   0.553    -.0017975     .003356 
populaca~f_1 |  -.0000635   .0017028    -0.04   0.970    -.0034053    .0032783 
populaca~f_2 |   .0116722   .0106539     1.10   0.274    -.0092369    .0325813 
populaca~f_3 |  -.0075506   .0219924    -0.34   0.731    -.0507124    .0356111 
populaca~f_4 |   .0044255   .0163866     0.27   0.787    -.0277346    .0365855 
populaca~f_5 |   .0001045   .0072406     0.01   0.988    -.0141057    .0143147 
wemprego_4~t |  -.0679013   .8824052    -0.08   0.939    -1.799692     1.66389 
       _cons |  -.0340605   .0313924    -1.08   0.278    -.0956706    .0275497 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .10422731 
     sigma_e |  .08920385 
         rho |   .5772025   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8433                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1949                                        avg =       3.0 
       overall = 0.3043                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    478.63 
corr(u_i, Xb)  = -0.5845                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_5 |   .0043775   .0010761     4.07   0.000     .0022656    .0064894 
consumido~_5 |   .0017045   .0034709     0.49   0.623    -.0051075    .0085166 
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fornecedo~_5 |   .0002011   .0038652     0.05   0.959    -.0073849     .007787 
densid~e_def |  -.0038778   .0021724    -1.79   0.075    -.0081413    .0003857 
densid~p_def |  -.0295182   .0166897    -1.77   0.077    -.0622736    .0032372 
 salario_def |    -.00211   .0028049    -0.75   0.452    -.0076149    .0033949 
populaca~f_1 |   .0024021   .0020158     1.19   0.234    -.0015542    .0063583 
populaca~f_2 |   .0006478    .014054     0.05   0.963    -.0269348    .0282304 
populaca~f_3 |   .0241061   .0142353     1.69   0.091    -.0038323    .0520445 
populaca~f_4 |  -.0519851   .0295453    -1.76   0.079    -.1099709    .0060007 
populaca~f_5 |   .0280908   .0167093     1.68   0.093     -.004703    .0608845 
wemprego_~_5 |  -.1366085   .0507246    -2.69   0.007     -.236161    -.037056 
wconsumid~_5 |   .0366909   .0325739     1.13   0.260     -.027239    .1006208 
wforneced~_5 |  -.0483628   .0364563    -1.33   0.185    -.1199122    .0231866 
wdensi~e_def |  -.0270574   .0122872    -2.20   0.028    -.0511724   -.0029424 
wdensi~p_def |  -.0426811   .0913338    -0.47   0.640    -.2219336    .1365713 
wsalario_def |  -.0746698   .0433322    -1.72   0.085     -.159714    .0103744 
wpopulac~f_1 |  -.0992337   .0478669    -2.07   0.038    -.1931776   -.0052898 
wpopulac~f_2 |   .2501315   .3550134     0.70   0.481     -.446621    .9468841 
wpopulac~f_3 |  -.2297726   .8867185    -0.26   0.796    -1.970054    1.510509 
wpopulac~f_4 |   .1374391   .7381815     0.19   0.852    -1.311323    1.586201 
wpopulac~f_5 |  -.4557158   .3189802    -1.43   0.153    -1.081749    .1703176 
       _cons |   4.146323   1.068668     3.88   0.000     2.048946    6.243699 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .11709295 
     sigma_e |  .03125481 
         rho |  .93349073   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0921                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2633                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1350                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      3.98 
corr(u_i, Xb)  = -0.7024                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_5 |  -.2473646   .0404473    -6.12   0.000    -.3267456   -.1679835 
consumido~_5 |   .0494734   .0341847     1.45   0.148    -.0176167    .1165636 
fornecedo~_5 |  -.0105133   .0401798    -0.26   0.794    -.0893694    .0683428 
densid~e_def |  -.0616742   .0275754    -2.24   0.026    -.1157932   -.0075553 
densid~p_def |  -.1116548   .1152968    -0.97   0.333     -.337934    .1146244 
 salario_def |  -.0349887      .0358    -0.98   0.329     -.105249    .0352715 
populaca~f_1 |  -.0383609   .0463666    -0.83   0.408    -.1293592    .0526373 
populaca~f_2 |  -.2192094     .24305    -0.90   0.367    -.6962145    .2577956 
populaca~f_3 |   .3511559   .3087976     1.14   0.256    -.2548842     .957196 
populaca~f_4 |  -.2515048   .2447121    -1.03   0.304    -.7317718    .2287623 
populaca~f_5 |  -.0222722   .1133734    -0.20   0.844    -.2447766    .2002322 
wemprego_5~t |  -4.618554   1.734307    -2.66   0.008    -8.022271   -1.214837 
       _cons |   6.296318   1.760166     3.58   0.000     2.841851    9.750785 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.8564918 
     sigma_e |  .94435619 
         rho |  .79443696   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9691                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3995                                        avg =       3.0 
       overall = 0.7123                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1686.03 
corr(u_i, Xb)  = -0.4518                        Prob > F           =    0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_6 |   .0021976   .0011698     1.88   0.061    -.0000982    .0044934 
consumido~_6 |  -.0002953   .0030492    -0.10   0.923    -.0062797    .0056891 
fornecedo~_6 |   .0012741   .0030825     0.41   0.679    -.0047756    .0073238 
densid~e_def |  -.0075545   .0023081    -3.27   0.001    -.0120843   -.0030247 
densid~p_def |  -.0136831   .0076633    -1.79   0.075    -.0287231    .0013568 
 salario_def |  -.0023748   .0025868    -0.92   0.359    -.0074516     .002702 
populaca~f_1 |   .0055814   .0022594     2.47   0.014     .0011472    .0100157 
populaca~f_2 |  -.0166768   .0135221    -1.23   0.218    -.0432153    .0098617 
populaca~f_3 |  -.0091586   .0129554    -0.71   0.480     -.034585    .0162678 
populaca~f_4 |   .0237725   .0187104     1.27   0.204    -.0129486    .0604936 
populaca~f_5 |   .0039118   .0101406     0.39   0.700    -.0159902    .0238138 
wemprego_~_6 |  -.0627598   .0407995    -1.54   0.124    -.1428333    .0173136 
wconsumid~_6 |    .146245   .1457317     1.00   0.316    -.1397694    .4322595 
wforneced~_6 |  -.1495442   .1623445    -0.92   0.357     -.468163    .1690746 
wdensi~e_def |   -.014573   .0413158    -0.35   0.724    -.0956599    .0665138 
wdensi~p_def |   .2039077    .171011     1.19   0.233    -.1317201    .5395355 
wsalario_def |  -.0164595   .0662345    -0.25   0.804    -.1464519    .1135329 
wpopulac~f_1 |   .1389031   .0714981     1.94   0.052    -.0014197    .2792258 
wpopulac~f_2 |   .5300649   .4647515     1.14   0.254    -.3820608    1.442191 
wpopulac~f_3 |  -1.455871   .6674213    -2.18   0.029    -2.765758   -.1459835 
wpopulac~f_4 |   .7041029   .5272096     1.34   0.182    -.3306036    1.738809 
wpopulac~f_5 |   .6114847   .2509696     2.44   0.015     .1189295     1.10404 
       _cons |   .3351565   1.640249     0.20   0.838    -2.884011    3.554324 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .12332672 
     sigma_e |  .03877751 
         rho |  .91002935   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0636                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0141                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0221                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      5.35 
corr(u_i, Xb)  = -0.0667                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_6 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_6 |  -.1388622   .0343584    -4.04   0.000    -.2062933   -.0714311 
consumido~_6 |  -.0092823   .0590793    -0.16   0.875    -.1252301    .1066654 
fornecedo~_6 |  -.0159832   .0573812    -0.28   0.781    -.1285984    .0966319 
densid~e_def |   .0324969   .0408707     0.80   0.427    -.0477152     .112709 
densid~p_def |   .1442664     .12364     1.17   0.244    -.0983871    .3869198 
 salario_def |  -.0458374   .0514507    -0.89   0.373    -.1468135    .0551386 
populaca~f_1 |   .0754447   .0693982     1.09   0.277    -.0607549    .2116442 
populaca~f_2 |   .2111573   .3711647     0.57   0.570    -.5172831    .9395977 
populaca~f_3 |   .0377087   .6307682     0.06   0.952    -1.200224    1.275642 
populaca~f_4 |  -.3262427   .4873797    -0.67   0.503    -1.282764     .630279 
populaca~f_5 |   .1915989   .1507465     1.27   0.204    -.1042532    .4874511 
wemprego_6~t |  -.0970274   .5378871    -0.18   0.857    -1.152674    .9586192 
       _cons |   3.371595   2.441743     1.38   0.168     -1.42052     8.16371 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9582057 
     sigma_e |  1.1306949 
         rho |  .74995876   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.6791                         Obs per group: min =         3 
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       between = 0.0001                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0159                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =     83.17 
corr(u_i, Xb)  = -0.9471                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_7 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_7 |   .0028188   .0011251     2.51   0.012     .0006107    .0050269 
consumido~_7 |  -.0012492   .0005404    -2.31   0.021    -.0023098   -.0001885 
fornecedo~_7 |   .0015284   .0007657     2.00   0.046     .0000256    .0030312 
densid~e_def |   .0001141   .0007186     0.16   0.874    -.0012963    .0015244 
densid~p_def |  -.0053786   .0041571    -1.29   0.196    -.0135374    .0027802 
 salario_def |  -.0004798    .000656    -0.73   0.465    -.0017672    .0008076 
populaca~f_1 |  -.0005812   .0004902    -1.19   0.236    -.0015432    .0003808 
populaca~f_2 |   .0098718   .0036436     2.71   0.007     .0027208    .0170229 
populaca~f_3 |  -.0063091    .003923    -1.61   0.108    -.0140085    .0013902 
populaca~f_4 |    .007996   .0052336     1.53   0.127    -.0022755    .0182675 
populaca~f_5 |   .0009845   .0018856     0.52   0.602    -.0027162    .0046851 
wemprego_~_7 |   .5335992   .0906605     5.89   0.000     .3556681    .7115304 
wconsumid~_7 |  -.0650504   .0149908    -4.34   0.000    -.0944714   -.0356293 
wforneced~_7 |   .1145347   .0265178     4.32   0.000     .0624907    .1665787 
wdensi~e_def |  -.0120934   .0049176    -2.46   0.014    -.0217448    -.002442 
wdensi~p_def |    .207351   .0351537     5.90   0.000     .1383581    .2763439 
wsalario_def |   .0249274    .016561     1.51   0.133    -.0075753    .0574302 
wpopulac~f_1 |  -.0741061   .0186202    -3.98   0.000    -.1106502    -.037562 
wpopulac~f_2 |    .616007   .1241913     4.96   0.000     .3722681     .859746 
wpopulac~f_3 |   -.472443   .1119974    -4.22   0.000      -.69225   -.2526359 
wpopulac~f_4 |  -.0462549   .0804566    -0.57   0.565    -.2041599      .11165 
wpopulac~f_5 |   .3392088   .0522055     6.50   0.000     .2367498    .4416678 
       _cons |  -2.882832   .4218856    -6.83   0.000    -3.710829   -2.054836 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .08357522 
     sigma_e |  .01456529 
         rho |  .97052263   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0244                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1415                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0506                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      0.91 
corr(u_i, Xb)  = -0.4046                        Prob > F           =    0.5353 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_7 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_7 |  -.0798997   .1736694    -0.46   0.646    -.4207398    .2609404 
consumido~_7 |  -.0023932   .0085926    -0.28   0.781    -.0192568    .0144705 
fornecedo~_7 |   .0062609   .0125197     0.50   0.617      -.01831    .0308318 
densid~e_def |  -.0082994   .0076663    -1.08   0.279    -.0233452    .0067464 
densid~p_def |   .0109846   .0514773     0.21   0.831    -.0900437    .1120129 
 salario_def |   -.008241   .0088778    -0.93   0.354    -.0256643    .0091823 
populaca~f_1 |  -.0148771   .0084264    -1.77   0.078    -.0314146    .0016604 
populaca~f_2 |    .176138    .088592     1.99   0.047     .0022691     .350007 
populaca~f_3 |  -.2484278   .2359213    -1.05   0.293    -.7114423    .2145867 
populaca~f_4 |   .0996024   .1901379     0.52   0.601    -.2735584    .4727632 
populaca~f_5 |  -.0011617   .0322379    -0.04   0.971    -.0644312    .0621079 
wemprego_7~t |   2.952038   1.326808     2.22   0.026      .348071    5.556005 
       _cons |  -.1584385   .1990219    -0.80   0.426     -.549035     .232158 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .57978799 
     sigma_e |  .39549855 
         rho |  .68244497   (fraction of variance due to u_i) 
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------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9379                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1556                                        avg =       3.0 
       overall = 0.4766                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1437.20 
corr(u_i, Xb)  = -0.4267                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_8 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_8 |   .0021691   .0012427     1.75   0.081    -.0002698     .004608 
consumido~_8 |   .0058619   .0033405     1.75   0.080    -.0006941    .0124179 
fornecedo~_8 |  -.0029858   .0034181    -0.87   0.383    -.0096942    .0037226 
densid~e_def |  -.0139778   .0040788    -3.43   0.001    -.0219829   -.0059727 
densid~p_def |   .0275749   .0392214     0.70   0.482    -.0494014    .1045512 
 salario_def |  -.0031902   .0036831    -0.87   0.387    -.0104186    .0040383 
populaca~f_1 |   .0004131   .0027244     0.15   0.880    -.0049338    .0057601 
populaca~f_2 |   .0023169   .0185617     0.12   0.901    -.0341124    .0387462 
populaca~f_3 |   -.016523   .0143063    -1.15   0.248    -.0446007    .0115548 
populaca~f_4 |   .0256754   .0371046     0.69   0.489    -.0471465    .0984973 
populaca~f_5 |  -.0082343   .0149394    -0.55   0.582    -.0375544    .0210858 
wemprego_~_8 |  -.2607458   .0908969    -2.87   0.004    -.4391409   -.0823508 
wconsumid~_8 |   .6122988   .1943537     3.15   0.002     .2308585    .9937391 
wforneced~_8 |  -.6540157    .227498    -2.87   0.004    -1.100505   -.2075261 
wdensi~e_def |    .063575   .0224176     2.84   0.005      .019578     .107572 
wdensi~p_def |   .0143121   .1722569     0.08   0.934    -.3237609     .352385 
wsalario_def |   .2538364   .1163413     2.18   0.029      .025504    .4821689 
wpopulac~f_1 |   .3560488   .1042935     3.41   0.001     .1513613    .5607362 
wpopulac~f_2 |  -.7875992   .6240206    -1.26   0.207    -2.012308    .4371094 
wpopulac~f_3 |  -1.603999   .8051372    -1.99   0.047    -3.184169   -.0238296 
wpopulac~f_4 |   1.788538   .7295535     2.45   0.014     .3567093    3.220366 
wpopulac~f_5 |   -.005377   .4075773    -0.01   0.989    -.8052921     .794538 
       _cons |   2.517172   2.515107     1.00   0.317       -2.419    7.453344 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .20408346 
     sigma_e |  .06003357 
         rho |  .92036014   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0722                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0190                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0011                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      6.23 
corr(u_i, Xb)  = -0.2426                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_8 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_8 |  -.1552538   .0303134    -5.12   0.000    -.2147462   -.0957613 
consumido~_8 |   .0756861   .0641567     1.18   0.238    -.0502265    .2015987 
fornecedo~_8 |  -.0805703   .0678545    -1.19   0.235    -.2137401    .0525995 
densid~e_def |   .0049108   .0378824     0.13   0.897    -.0694364    .0792581 
densid~p_def |   .0713791   .1137922     0.63   0.531    -.1519472    .2947053 
 salario_def |   .0216467   .0394782     0.55   0.584    -.0558324    .0991258 
populaca~f_1 |   .0495717   .0513704     0.96   0.335    -.0512469    .1503903 
populaca~f_2 |   .0304588   .2896677     0.11   0.916    -.5380372    .5989548 
populaca~f_3 |  -.1406281   .3187308    -0.44   0.659    -.7661628    .4849066 
populaca~f_4 |   .2246069   .3035084     0.74   0.459    -.3710526    .8202665 
populaca~f_5 |   .0334945   .1274174     0.26   0.793    -.2165723    .2835613 
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wemprego_8~t |  -.1011184   .6193057    -0.16   0.870    -1.316555    1.114319 
       _cons |   1.944944    1.84932     1.05   0.293    -1.684495    5.574383 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.3796528 
     sigma_e |  1.2782888 
         rho |  .77606225   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9213                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0006                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0922                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1626.85 
corr(u_i, Xb)  = -0.2485                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  wemprego_9 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_9 |  -.0002105   .0013486    -0.16   0.876    -.0028572    .0024362 
consumido~_9 |  -.0022708   .0020713    -1.10   0.273    -.0063358    .0017943 
fornecedo~_9 |   .0040248   .0022049     1.83   0.068    -.0003026    .0083522 
densid~e_def |    .000211   .0019985     0.11   0.916    -.0037114    .0041333 
densid~p_def |  -.0556919   .0292316    -1.91   0.057    -.1130621    .0016784 
 salario_def |  -.0012641   .0023682    -0.53   0.594    -.0059119    .0033838 
populaca~f_1 |   .0020631   .0015247     1.35   0.176    -.0009293    .0050555 
populaca~f_2 |  -.0080415   .0117618    -0.68   0.494    -.0311254    .0150424 
populaca~f_3 |   .0313433   .0100078     3.13   0.002     .0117019    .0509846 
populaca~f_4 |   .0145276   .0213654     0.68   0.497    -.0274043    .0564595 
populaca~f_5 |   .0158952   .0071294     2.23   0.026     .0019031    .0298874 
wemprego_~_9 |  -.2598364   .0805775    -3.22   0.001    -.4179785   -.1016942 
wconsumid~_9 |  -.3767457   .1425298    -2.64   0.008     -.656476   -.0970153 
wforneced~_9 |   .3995398   .1632577     2.45   0.015     .0791287    .7199509 
wdensi~e_def |   .1411428    .078006     1.81   0.071    -.0119524     .294238 
wdensi~p_def |  -.3632602   .1898336    -1.91   0.056    -.7358293     .009309 
wsalario_def |   .1126051   .0824781     1.37   0.173    -.0492673    .2744775 
wpopulac~f_1 |   .2477987    .052311     4.74   0.000     .1451326    .3504647 
wpopulac~f_2 |  -1.050125   .3550624    -2.96   0.003    -1.746974   -.3532768 
wpopulac~f_3 |  -.9315348   .5111505    -1.82   0.069    -1.934723    .0716539 
wpopulac~f_4 |   2.002069   .4038534     4.96   0.000     1.209463    2.794676 
wpopulac~f_5 |  -.1206802   .2001151    -0.60   0.547    -.5134278    .2720675 
       _cons |   2.776226   1.634193     1.70   0.090    -.4310559    5.983508 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .23926288 
     sigma_e |   .0369862 
         rho |   .9766615   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0896                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2078                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1842                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      5.50 
corr(u_i, Xb)  = 0.2062                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   emprego_9 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~_9 |  -.1895944   .0399242    -4.75   0.000    -.2679488     -.11124 
consumido~_9 |  -.1976012   .0593357    -3.33   0.001    -.3140523   -.0811501 
fornecedo~_9 |   .1826902   .0678191     2.69   0.007     .0495898    .3157905 
densid~e_def |   .1217778   .0399331     3.05   0.002     .0434059    .2001498 
densid~p_def |  -.1020374   .1363821    -0.75   0.455    -.3696981    .1656233 
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 salario_def |  -.0376686   .0503228    -0.75   0.454     -.136431    .0610939 
populaca~f_1 |    .066597   .0443071     1.50   0.133    -.0203593    .1535533 
populaca~f_2 |   .3955574   .3069945     1.29   0.198    -.2069439    .9980586 
populaca~f_3 |  -1.225484   .4158968    -2.95   0.003    -2.041715   -.4092534 
populaca~f_4 |   .9909682   .4143649     2.39   0.017      .177744    1.804193 
populaca~f_5 |   .0479641   .1336415     0.36   0.720    -.2143181    .3102464 
wemprego_9~t |   1.500338   .5338108     2.81   0.005     .4526921    2.547985 
       _cons |  -3.817687   2.436356    -1.57   0.117     -8.59923    .9638572 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9845668 
     sigma_e |   1.021616 
         rho |  .79051459   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9720                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1835                                        avg =       3.0 
       overall = 0.6639                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   3418.78 
corr(u_i, Xb)  = -0.0721                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_10 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~10 |   .0008081   .0011785     0.69   0.493    -.0015049     .003121 
consumido~10 |  -.0003633   .0025871    -0.14   0.888    -.0054409    .0047142 
fornecedo~10 |     .00167   .0037618     0.44   0.657     -.005713    .0090531 
densid~e_def |   .0021138   .0028691     0.74   0.461    -.0035172    .0077447 
densid~p_def |  -.0172778   .0115346    -1.50   0.135    -.0399158    .0053602 
 salario_def |  -.0056171   .0024846    -2.26   0.024    -.0104933   -.0007409 
populaca~f_1 |   .0000871   .0023938     0.04   0.971    -.0046111    .0047853 
populaca~f_2 |   .0045042   .0143632     0.31   0.754    -.0236852    .0326936 
populaca~f_3 |   .0082688   .0184482     0.45   0.654    -.0279377    .0444753 
populaca~f_4 |  -.0033608     .01839    -0.18   0.855    -.0394532    .0327315 
populaca~f_5 |   .0055626   .0088113     0.63   0.528    -.0117306    .0228558 
wempreg~f_10 |   .0169868   .0367053     0.46   0.644    -.0550513    .0890249 
wconsumid~10 |   .0545223   .1106243     0.49   0.622    -.1625899    .2716345 
wforneced~10 |  -.0632652    .162176    -0.39   0.697    -.3815533    .2550229 
wdensi~e_def |  -.2165989   .0241482    -8.97   0.000    -.2639924   -.1692054 
wdensi~p_def |   .1653329   .2149202     0.77   0.442    -.2564714    .5871373 
wsalario_def |  -.4326127   .1601861    -2.70   0.007    -.7469955   -.1182299 
wpopulac~f_1 |   .2078445   .0662353     3.14   0.002     .0778505    .3378385 
wpopulac~f_2 |   .0664942   .4162215     0.16   0.873    -.7503859    .8833742 
wpopulac~f_3 |  -2.460679   .4841364    -5.08   0.000    -3.410849   -1.510508 
wpopulac~f_4 |   2.653236    .443273     5.99   0.000     1.783265    3.523208 
wpopulac~f_5 |   .1277863     .28368     0.45   0.652    -.4289667    .6845393 
       _cons |   .9014875   1.910556     0.47   0.637    -2.848187    4.651162 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .19196839 
     sigma_e |  .05524199 
         rho |  .92352363   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1212                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1124                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0051                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      9.68 
corr(u_i, Xb)  = -0.3505                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_10 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~10 |  -.2467127   .0336426    -7.33   0.000    -.3127389   -.1806865 
consumido~10 |  -.1892916   .0604239    -3.13   0.002    -.3078782   -.0707049 
fornecedo~10 |   .1778786   .0866261     2.05   0.040     .0078679    .3478893 
densid~e_def |   .0365178   .0446513     0.82   0.414     -.051114    .1241496 
densid~p_def |  -.1006777   .1531683    -0.66   0.511    -.4012828    .1999274 
 salario_def |  -.0966761   .0472294    -2.05   0.041    -.1893675   -.0039847 
populaca~f_1 |  -.0039225   .0574372    -0.07   0.946    -.1166476    .1088025 
populaca~f_2 |    .207314   .2962386     0.70   0.484     -.374078     .788706 
populaca~f_3 |  -.4146982   .3061844    -1.35   0.176     -1.01561    .1862133 
populaca~f_4 |   .4173423    .339256     1.23   0.219    -.2484748    1.083159 
populaca~f_5 |   .0031564   .1373071     0.02   0.982    -.2663198    .2726326 
wem~o_10_hat |   1.783077   .5405576     3.30   0.001     .7221891    2.843964 
       _cons |  -2.659813   1.655183    -1.61   0.108    -5.908243    .5886162 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.2545438 
     sigma_e |   1.458918 
         rho |  .70485079   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9549                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0908                                        avg =       3.0 
       overall = 0.4212                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1780.33 
corr(u_i, Xb)  = -0.4867                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_11 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~11 |   .0013863   .0010115     1.37   0.171    -.0005989    .0033716 
consumido~11 |  -.0035491   .0017792    -1.99   0.046    -.0070409   -.0000572 
fornecedo~11 |   .0038267   .0024595     1.56   0.120    -.0010003    .0086536 
densid~e_def |  -.0007962   .0023748    -0.34   0.737     -.005457    .0038646 
densid~p_def |   .0071399   .0060864     1.17   0.241    -.0048054    .0190852 
 salario_def |   .0035816   .0022891     1.56   0.118     -.000911    .0080743 
populaca~f_1 |   .0027969   .0017907     1.56   0.119    -.0007177    .0063114 
populaca~f_2 |  -.0183195   .0101652    -1.80   0.072    -.0382697    .0016308 
populaca~f_3 |   .0086641   .0134435     0.64   0.519    -.0177204    .0350485 
populaca~f_4 |   .0007291   .0133386     0.05   0.956    -.0254494    .0269076 
populaca~f_5 |  -.0089184   .0067995    -1.31   0.190    -.0222631    .0044263 
wempreg~f_11 |   .0107896   .0895644     0.12   0.904    -.1649904    .1865696 
wconsumid~11 |   .0904547   .0700888     1.29   0.197    -.0471023    .2280117 
wforneced~11 |  -.0875311   .0907522    -0.96   0.335    -.2656422      .09058 
wdensi~e_def |  -.0595278   .0237733    -2.50   0.012    -.1061854   -.0128701 
wdensi~p_def |   -.148674   .1025071    -1.45   0.147    -.3498554    .0525073 
wsalario_def |  -.0739643   .0837618    -0.88   0.377    -.2383561    .0904275 
wpopulac~f_1 |   .0721513   .0561298     1.29   0.199    -.0380096    .1823121 
wpopulac~f_2 |  -.2056108   .3250842    -0.63   0.527    -.8436241    .4324025 
wpopulac~f_3 |    .360682   .3712443     0.97   0.332    -.3679254    1.089289 
wpopulac~f_4 |  -.2014085   .3291018    -0.61   0.541    -.8473068    .4444898 
wpopulac~f_5 |  -.2906806   .1912018    -1.52   0.129    -.6659349    .0845738 
       _cons |   4.566815   1.360357     3.36   0.001     1.896966    7.236664 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .15556197 
     sigma_e |  .04346943 
         rho |  .92757166   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1001                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1826                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0226                                        max =         3 
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                                                F(12,908)          =      6.95 
corr(u_i, Xb)  = -0.4559                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_11 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~11 |  -.2843918   .0365143    -7.79   0.000    -.3560541   -.2127296 
consumido~11 |   .0579247   .0563324     1.03   0.304    -.0526322    .1684816 
fornecedo~11 |  -.0895188   .0673397    -1.33   0.184    -.2216783    .0426406 
densid~e_def |   .0341545   .0354908     0.96   0.336     -.035499     .103808 
densid~p_def |   .0348951    .126892     0.27   0.783    -.2141407    .2839309 
 salario_def |  -.0930933   .0490381    -1.90   0.058    -.1893346     .003148 
populaca~f_1 |    .036262   .0553059     0.66   0.512    -.0722803    .1448043 
populaca~f_2 |   .1424647   .2769949     0.51   0.607      -.40116    .6860893 
populaca~f_3 |  -.1042896   .3397711    -0.31   0.759    -.7711176    .5625384 
populaca~f_4 |   .2003376   .3167965     0.63   0.527    -.4214009    .8220761 
populaca~f_5 |  -.0859721   .1410135    -0.61   0.542    -.3627223    .1907781 
wem~o_11_hat |   .3828045   .6524321     0.59   0.558    -.8976456    1.663255 
       _cons |    .499239   1.660516     0.30   0.764    -2.759656    3.758134 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.7983464 
     sigma_e |  1.2760027 
         rho |  .66513678   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9934                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1188                                        avg =       3.0 
       overall = 0.7798                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   9958.26 
corr(u_i, Xb)  = -0.3449                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_12 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~12 |   .0012087   .0007103     1.70   0.089    -.0001853    .0026027 
consumido~12 |   .0033878   .0018494     1.83   0.067    -.0002419    .0070176 
fornecedo~12 |  -.0035368   .0019072    -1.85   0.064    -.0072798    .0002063 
densid~e_def |   -.000638   .0017612    -0.36   0.717    -.0040945    .0028185 
densid~p_def |   .0065503   .0064692     1.01   0.312    -.0061461    .0192468 
 salario_def |   .0005978   .0019083     0.31   0.754    -.0031475    .0043431 
populaca~f_1 |   -.000564   .0014648    -0.38   0.700    -.0034389     .002311 
populaca~f_2 |  -.0218647    .010207    -2.14   0.032    -.0418971   -.0018324 
populaca~f_3 |   .0000855   .0118731     0.01   0.994    -.0232168    .0233877 
populaca~f_4 |   .0223598   .0156697     1.43   0.154    -.0083937    .0531132 
populaca~f_5 |   -.004677   .0093491    -0.50   0.617    -.0230256    .0136716 
wempreg~f_12 |  -.0120523   .0280138    -0.43   0.667    -.0670325    .0429279 
wconsumid~12 |   .3345952   .0897312     3.73   0.000     .1584879    .5107025 
wforneced~12 |  -.3369805   .0951337    -3.54   0.000    -.5236909   -.1502702 
wdensi~e_def |  -.0102711   .0176082    -0.58   0.560    -.0448292    .0242869 
wdensi~p_def |   .4740945   .0832088     5.70   0.000     .3107883    .6374008 
wsalario_def |  -.0026535   .0552514    -0.05   0.962    -.1110903    .1057834 
wpopulac~f_1 |   .3701103   .0363034    10.19   0.000      .298861    .4413596 
wpopulac~f_2 |   .8111455   .2437193     3.33   0.001     .3328197    1.289471 
wpopulac~f_3 |  -2.826597   .4527276    -6.24   0.000    -3.715124   -1.938069 
wpopulac~f_4 |   1.919297   .3643238     5.27   0.000     1.204271    2.634322 
wpopulac~f_5 |  -.0077036   .1733242    -0.04   0.965    -.3478712    .3324641 
       _cons |  -.3140612   .8887928    -0.35   0.724    -2.058414    1.430292 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .17451581 
     sigma_e |  .03331846 
         rho |  .96483167   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
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Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1468                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1898                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0142                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     12.70 
corr(u_i, Xb)  = -0.3699                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_12 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~12 |  -.2100485    .029757    -7.06   0.000    -.2684491    -.151648 
consumido~12 |    .144674   .0783501     1.85   0.065    -.0090943    .2984423 
fornecedo~12 |  -.1874718   .0806596    -2.32   0.020    -.3457728   -.0291708 
densid~e_def |   .0657191   .0334838     1.96   0.050     4.55e-06    .1314337 
densid~p_def |  -.1126116   .1758056    -0.64   0.522    -.4576441    .2324208 
 salario_def |  -.0337614   .0550405    -0.61   0.540    -.1417828      .07426 
populaca~f_1 |   .1004646   .0488796     2.06   0.040     .0045344    .1963948 
populaca~f_2 |   .0068161   .3121899     0.02   0.983    -.6058816    .6195138 
populaca~f_3 |  -.6153111   .3263347    -1.89   0.060    -1.255769    .0251469 
populaca~f_4 |    .812325   .3671242     2.21   0.027     .0918144    1.532836 
populaca~f_5 |  -.0830242   .1381531    -0.60   0.548    -.3541606    .1881123 
wem~o_12_hat |   .8178763   .1875806     4.36   0.000     .4497342    1.186018 
       _cons |  -.6159231   1.211573    -0.51   0.611    -2.993731    1.761885 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.2336524 
     sigma_e |  1.2284994 
         rho |  .76775705   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9282                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4076                                        avg =       3.0 
       overall = 0.4857                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    568.85 
corr(u_i, Xb)  = 0.1920                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_13 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~13 |    .001695   .0013876     1.22   0.222    -.0010282    .0044182 
consumido~13 |   .0023184    .003482     0.67   0.506    -.0045154    .0091522 
fornecedo~13 |  -.0022715   .0036256    -0.63   0.531    -.0093871    .0048441 
densid~e_def |  -.0021674   .0028422    -0.76   0.446    -.0077455    .0034106 
densid~p_def |  -.0291155   .0109819    -2.65   0.008    -.0506687   -.0075624 
 salario_def |   .0006035   .0030835     0.20   0.845    -.0054481    .0066551 
populaca~f_1 |   .0088833   .0023413     3.79   0.000     .0042883    .0134784 
populaca~f_2 |   .0265768   .0136619     1.95   0.052    -.0002362    .0533897 
populaca~f_3 |   .0013284    .016041     0.08   0.934    -.0301538    .0328107 
populaca~f_4 |  -.0165616   .0190698    -0.87   0.385    -.0539882     .020865 
populaca~f_5 |   .0142411   .0094856     1.50   0.134    -.0043753    .0328576 
wempreg~f_13 |   .0244716   .0878525     0.28   0.781    -.1479486    .1968918 
wconsumid~13 |  -.1556495   .1993647    -0.78   0.435    -.5469244    .2356255 
wforneced~13 |    .154255     .22251     0.69   0.488    -.2824451    .5909551 
wdensi~e_def |  -.0014451   .0731132    -0.02   0.984    -.1449377    .1420475 
wdensi~p_def |   .2090989    .157394     1.33   0.184     -.099804    .5180017 
wsalario_def |   .1636449    .147348     1.11   0.267    -.1255416    .4528314 
wpopulac~f_1 |   .2446263    .073008     3.35   0.001     .1013401    .3879126 
wpopulac~f_2 |  -1.574366   .4403427    -3.58   0.000    -2.438587   -.7101453 
wpopulac~f_3 |  -.0147092    .512915    -0.03   0.977    -1.021361    .9919426 
wpopulac~f_4 |    1.97119   .4598642     4.29   0.000     1.068656    2.873724 
wpopulac~f_5 |  -.5369711   .2225047    -2.41   0.016    -.9736609   -.1002813 
       _cons |    .546661   1.620581     0.34   0.736    -2.633906    3.727228 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .21342477 
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     sigma_e |  .04789856 
         rho |  .95204723   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1526                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2543                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2375                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      9.29 
corr(u_i, Xb)  = -0.0659                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_13 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~13 |  -.2510165   .0349826    -7.18   0.000    -.3196727   -.1823602 
consumido~13 |   -.082919   .0974573    -0.85   0.395    -.2741867    .1083487 
fornecedo~13 |   .0558234   .1028365     0.54   0.587    -.1460015    .2576483 
densid~e_def |   .2085454   .0409571     5.09   0.000     .1281638    .2889269 
densid~p_def |   .0333876   .1479258     0.23   0.821    -.2569286    .3237037 
 salario_def |   .0402386   .0588836     0.68   0.495    -.0753251    .1558023 
populaca~f_1 |   .1199919   .0492906     2.43   0.015      .023255    .2167287 
populaca~f_2 |   .1708611   .3101991     0.55   0.582    -.4379295    .7796517 
populaca~f_3 |  -1.042674   .4119307    -2.53   0.012    -1.851121   -.2342269 
populaca~f_4 |   1.158294   .3941649     2.94   0.003     .3847141    1.931874 
populaca~f_5 |   .1682988   .1571561     1.07   0.284    -.1401327    .4767303 
wem~o_13_hat |   1.454878   .3995507     3.64   0.000      .670728    2.239028 
       _cons |  -6.154398   1.651756    -3.73   0.000    -9.396102   -2.912695 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   1.856511 
     sigma_e |  1.0714299 
         rho |  .75014947   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9562                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0010                                        avg =       3.0 
       overall = 0.6771                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1050.30 
corr(u_i, Xb)  = -0.4962                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_14 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~14 |    .000422   .0011522     0.37   0.714    -.0018394    .0026833 
consumido~14 |  -.0001629   .0005639    -0.29   0.773    -.0012696    .0009438 
fornecedo~14 |   .0004454   .0005381     0.83   0.408    -.0006106    .0015015 
densid~e_def |  -.0011932   .0004418    -2.70   0.007    -.0020602   -.0003261 
densid~p_def |   .0048255   .0021349     2.26   0.024     .0006355    .0090156 
 salario_def |  -.0004478   .0003968    -1.13   0.259    -.0012266     .000331 
populaca~f_1 |   .0008118   .0005389     1.51   0.132    -.0002458    .0018695 
populaca~f_2 |   -.012905   .0034877    -3.70   0.000      -.01975     -.00606 
populaca~f_3 |   .0062819   .0045018     1.40   0.163    -.0025534    .0151171 
populaca~f_4 |    .004124   .0037878     1.09   0.277    -.0033101     .011558 
populaca~f_5 |  -.0015082   .0015205    -0.99   0.321    -.0044924    .0014759 
wempreg~f_14 |  -.5844753   .1194158    -4.89   0.000    -.8188419   -.3501086 
wconsumid~14 |  -.0535056   .0167829    -3.19   0.001    -.0864439   -.0205672 
wforneced~14 |   .0375065   .0132702     2.83   0.005     .0114624    .0635507 
wdensi~e_def |  -.0051707   .0038931    -1.33   0.184    -.0128113    .0024699 
wdensi~p_def |  -.0200165    .024234    -0.83   0.409    -.0675783    .0275454 
wsalario_def |  -.0286816   .0152222    -1.88   0.060    -.0585569    .0011937 
wpopulac~f_1 |  -.0231112   .0114582    -2.02   0.044    -.0455991   -.0006234 
wpopulac~f_2 |  -.0188602   .0987607    -0.19   0.849    -.2126888    .1749684 
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wpopulac~f_3 |  -.3109706   .2142246    -1.45   0.147    -.7314098    .1094685 
wpopulac~f_4 |    .370245   .1612938     2.30   0.022     .0536883    .6868018 
wpopulac~f_5 |  -.1002879   .0422607    -2.37   0.018    -.1832291   -.0173467 
       _cons |   .7570803   .1972374     3.84   0.000     .3699803     1.14418 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .02388309 
     sigma_e |   .0100028 
         rho |  .85076483   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1237                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0707                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0005                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      1.77 
corr(u_i, Xb)  = -0.5452                        Prob > F           =    0.0485 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_14 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~14 |  -.5963052   .2283093    -2.61   0.009    -1.044381   -.1482299 
consumido~14 |   .0055838   .0266615     0.21   0.834    -.0467415    .0579092 
fornecedo~14 |   .0021711   .0227647     0.10   0.924    -.0425065    .0468487 
densid~e_def |   .0148966   .0095851     1.55   0.120    -.0039148    .0337081 
densid~p_def |    .065488   .0434776     1.51   0.132    -.0198403    .1508162 
 salario_def |  -.0074417   .0097712    -0.76   0.446    -.0266185    .0117351 
populaca~f_1 |  -.0086426   .0179971    -0.48   0.631    -.0439635    .0266782 
populaca~f_2 |  -.0296764   .0842516    -0.35   0.725     -.195027    .1356741 
populaca~f_3 |  -.0038239   .0822178    -0.05   0.963    -.1651828     .157535 
populaca~f_4 |    .046071   .0972074     0.47   0.636    -.1447062    .2368482 
populaca~f_5 |  -.0106597   .0376336    -0.28   0.777    -.0845186    .0631992 
wem~o_14_hat |   .9715288   .7336805     1.32   0.186    -.4683779    2.411436 
       _cons |  -.0556285   .1946664    -0.29   0.775    -.4376769      .32642 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .35360528 
     sigma_e |  .38536124 
         rho |  .45710574   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.6333                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4058                                        avg =       3.0 
       overall = 0.4276                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =     47.15 
corr(u_i, Xb)  = -0.6985                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_15 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~15 |   .0008839   .0009511     0.93   0.353    -.0009828    .0027506 
consumido~15 |   .0000181   .0001408     0.13   0.898    -.0002582    .0002944 
fornecedo~15 |  -.0000144   .0001608    -0.09   0.929      -.00033    .0003012 
densid~e_def |  -.0002094   .0001282    -1.63   0.103     -.000461    .0000422 
densid~p_def |  -.0004658   .0004997    -0.93   0.351    -.0014466    .0005149 
 salario_def |  -.0000734   .0001503    -0.49   0.625    -.0003683    .0002215 
populaca~f_1 |  -.0000133    .000169    -0.08   0.937     -.000345    .0003183 
populaca~f_2 |  -.0003958   .0012335    -0.32   0.748    -.0028167    .0020252 
populaca~f_3 |   .0011231   .0017545     0.64   0.522    -.0023202    .0045665 
populaca~f_4 |  -.0010094    .001349    -0.75   0.454     -.003657    .0016381 
populaca~f_5 |    .000173   .0004707     0.37   0.713    -.0007507    .0010968 
wempreg~f_15 |   -.289824   .0504795    -5.74   0.000    -.3888956   -.1907524 
wconsumid~15 |  -.0043737   .0053455    -0.82   0.413    -.0148649    .0061174 
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wforneced~15 |   .0064861   .0069503     0.93   0.351    -.0071547    .0201268 
wdensi~e_def |   .0061687   .0015434     4.00   0.000     .0031397    .0091978 
wdensi~p_def |  -.0091452   .0105371    -0.87   0.386    -.0298254    .0115351 
wsalario_def |    .005229     .00394     1.33   0.185    -.0025037    .0129617 
wpopulac~f_1 |   .0293536   .0038352     7.65   0.000     .0218265    .0368806 
wpopulac~f_2 |  -.1357265   .0244856    -5.54   0.000    -.1837822   -.0876708 
wpopulac~f_3 |  -.0185387   .0296398    -0.63   0.532    -.0767101    .0396327 
wpopulac~f_4 |   .1435104   .0270412     5.31   0.000      .090439    .1965817 
wpopulac~f_5 |  -.0273189   .0145972    -1.87   0.062    -.0559675    .0013296 
       _cons |  -.0012801   .1107414    -0.01   0.991    -.2186223    .2160621 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .00521555 
     sigma_e |  .00316361 
         rho |  .73103124   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1249                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4226                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0041                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      0.90 
corr(u_i, Xb)  = -0.5084                        Prob > F           =    0.5446 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_15 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~15 |  -.4215439   .2334822    -1.81   0.071    -.8797715    .0366837 
consumido~15 |   .0105406   .0070246     1.50   0.134    -.0032458    .0243269 
fornecedo~15 |  -.0119369   .0087368    -1.37   0.172    -.0290835    .0052097 
densid~e_def |   .0049912   .0053201     0.94   0.348    -.0054499    .0154324 
densid~p_def |  -.0069372   .0142064    -0.49   0.625    -.0348183     .020944 
 salario_def |   .0029324   .0040533     0.72   0.470    -.0050226    .0108874 
populaca~f_1 |     .01501   .0113699     1.32   0.187    -.0073043    .0373243 
populaca~f_2 |  -.0784377   .0493884    -1.59   0.113    -.1753663     .018491 
populaca~f_3 |   .0374098   .0342652     1.09   0.275    -.0298383    .1046579 
populaca~f_4 |   .0288987   .0274761     1.05   0.293    -.0250254    .0828228 
populaca~f_5 |   -.005394   .0116261    -0.46   0.643    -.0282112    .0174231 
wem~o_15_hat |   1.507468   1.770092     0.85   0.395    -1.966479    4.981414 
       _cons |  -.0221648   .0784403    -0.28   0.778    -.1761102    .1317806 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .15411922 
     sigma_e |  .16596621 
         rho |  .46303866   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8911                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1127                                        avg =       3.0 
       overall = 0.3679                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    986.47 
corr(u_i, Xb)  = -0.7005                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_16 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~16 |   .0036299   .0009568     3.79   0.000     .0017521    .0055077 
consumido~16 |   .0016274   .0019646     0.83   0.408    -.0022284    .0054833 
fornecedo~16 |  -.0002284   .0026679    -0.09   0.932    -.0054645    .0050077 
densid~e_def |  -.0036251   .0026484    -1.37   0.171    -.0088229    .0015728 
densid~p_def |  -.0058945   .0065692    -0.90   0.370    -.0187872    .0069982 
 salario_def |  -.0011391   .0035009    -0.33   0.745      -.00801    .0057317 
populaca~f_1 |   .0050567   .0019748     2.56   0.011     .0011809    .0089324 
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populaca~f_2 |  -.0270005   .0120588    -2.24   0.025    -.0506672   -.0033337 
populaca~f_3 |   .0216545   .0145037     1.49   0.136    -.0068106    .0501197 
populaca~f_4 |  -.0103432   .0167798    -0.62   0.538    -.0432755    .0225891 
populaca~f_5 |  -.0016306   .0079952    -0.20   0.838    -.0173221    .0140609 
wempreg~f_16 |  -.0198399   .1475243    -0.13   0.893    -.3093725    .2696927 
wconsumid~16 |   .2231218   .1434557     1.56   0.120    -.0584256    .5046692 
wforneced~16 |  -.2132728   .1467237    -1.45   0.146     -.501234    .0746885 
wdensi~e_def |  -.0433255   .0584829    -0.74   0.459    -.1581046    .0714536 
wdensi~p_def |   -.077368   .1478586    -0.52   0.601    -.3675566    .2128207 
wsalario_def |    .172372   .2169057     0.79   0.427    -.2533291    .5980732 
wpopulac~f_1 |   .4488463   .0633374     7.09   0.000     .3245396    .5731529 
wpopulac~f_2 |  -2.785176   .3231764    -8.62   0.000    -3.419445   -2.150908 
wpopulac~f_3 |   1.687683   .4626435     3.65   0.000     .7796948    2.595672 
wpopulac~f_4 |   .2441327   .4364486     0.56   0.576    -.6124453    1.100711 
wpopulac~f_5 |   .4555601   .2493449     1.83   0.068    -.0338065    .9449266 
       _cons |  -.9177796   1.939779    -0.47   0.636    -4.724809    2.889249 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .15355728 
     sigma_e |  .04939376 
         rho |  .90623432   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0860                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4116                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0752                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      4.02 
corr(u_i, Xb)  = -0.5654                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_16 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~16 |  -.2846738   .0507255    -5.61   0.000    -.3842268   -.1851209 
consumido~16 |   .0804916   .0567584     1.42   0.156    -.0309012    .1918845 
fornecedo~16 |  -.1014356   .0584677    -1.73   0.083    -.2161832     .013312 
densid~e_def |   .0078098   .0349786     0.22   0.823    -.0608384     .076458 
densid~p_def |  -.0304188   .1167826    -0.26   0.795     -.259614    .1987763 
 salario_def |   .0177059   .0532129     0.33   0.739    -.0867287    .1221404 
populaca~f_1 |   .0375703   .0595013     0.63   0.528    -.0792057    .1543464 
populaca~f_2 |  -.0912084   .3180026    -0.29   0.774    -.7153139    .5328972 
populaca~f_3 |  -.5907931   .3239093    -1.82   0.068    -1.226491    .0449049 
populaca~f_4 |   .8499398   .3373729     2.52   0.012     .1878186    1.512061 
populaca~f_5 |  -.1221162   .1433239    -0.85   0.394    -.4034008    .1591685 
wem~o_16_hat |   .8109786   .5593208     1.45   0.147    -.2867334    1.908691 
       _cons |  -.5695599   1.006266    -0.57   0.572    -2.544438    1.405318 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9958634 
     sigma_e |  1.4618364 
         rho |  .65084752   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.3642                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0705                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0330                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =     28.97 
corr(u_i, Xb)  = -0.7367                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_17 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~17 |   .0012481   .0009595     1.30   0.194    -.0006351    .0031312 
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consumido~17 |   .0017968   .0006947     2.59   0.010     .0004334    .0031601 
fornecedo~17 |  -.0013561   .0008554    -1.59   0.113    -.0030348    .0003226 
densid~e_def |  -.0015313   .0009958    -1.54   0.124    -.0034856     .000423 
densid~p_def |   .0023904   .0034751     0.69   0.492    -.0044299    .0092106 
 salario_def |  -.0021714   .0013856    -1.57   0.117    -.0048908    .0005479 
populaca~f_1 |   .0001667   .0006803     0.24   0.807    -.0011684    .0015017 
populaca~f_2 |  -.0040971   .0042121    -0.97   0.331    -.0123638    .0041695 
populaca~f_3 |  -.0010651   .0067337    -0.16   0.874    -.0142807    .0121505 
populaca~f_4 |   .0057879   .0074099     0.78   0.435    -.0087549    .0203306 
populaca~f_5 |  -.0018914   .0029445    -0.64   0.521    -.0076704    .0038875 
wempreg~f_17 |  -.1418584   .0562381    -2.52   0.012    -.2522319   -.0314849 
wconsumid~17 |  -.0551981   .0520451    -1.06   0.289    -.1573423    .0469461 
wforneced~17 |   .0569176    .052109     1.09   0.275     -.045352    .1591872 
wdensi~e_def |  -.0187055   .0198233    -0.94   0.346    -.0576109       .0202 
wdensi~p_def |  -.0827723   .0766441    -1.08   0.280    -.2331947    .0676502 
wsalario_def |  -.1473858   .0982597    -1.50   0.134    -.3402313    .0454596 
wpopulac~f_1 |   .0187179   .0183145     1.02   0.307    -.0172263    .0546622 
wpopulac~f_2 |  -.2379007   .0852496    -2.79   0.005    -.4052125    -.070589 
wpopulac~f_3 |   .1241101   .1023856     1.21   0.226    -.0768327     .325053 
wpopulac~f_4 |   .1889854   .1162234     1.63   0.104    -.0391157    .4170865 
wpopulac~f_5 |  -.1736101    .093977    -1.85   0.065    -.3580502      .01083 
       _cons |   2.039344   1.002265     2.03   0.042     .0722896    4.006398 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .07178199 
     sigma_e |   .0185499 
         rho |  .93739964   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0460                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0792                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0315                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      1.39 
corr(u_i, Xb)  = -0.4942                        Prob > F           =    0.1624 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_17 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~17 |  -.1777012   .0732439    -2.43   0.015    -.3214483   -.0339541 
consumido~17 |  -.0350535   .0270365    -1.30   0.195    -.0881149    .0180078 
fornecedo~17 |   .0468719   .0287583     1.63   0.103    -.0095686    .1033124 
densid~e_def |   .0115447      .0152     0.76   0.448    -.0182864    .0413759 
densid~p_def |   .0700897    .059897     1.17   0.242    -.0474631    .1876424 
 salario_def |  -.0241917   .0229453    -1.05   0.292    -.0692237    .0208403 
populaca~f_1 |   .0121331    .027592     0.44   0.660    -.0420183    .0662846 
populaca~f_2 |  -.1430911    .166086    -0.86   0.389    -.4690482    .1828659 
populaca~f_3 |    .278587   .1924371     1.45   0.148    -.0990863    .6562603 
populaca~f_4 |  -.0572479   .1668144    -0.34   0.732    -.3846346    .2701388 
populaca~f_5 |   .0291659    .066726     0.44   0.662    -.1017892     .160121 
wem~o_17_hat |  -2.040755   2.679358    -0.76   0.446    -7.299209    3.217699 
       _cons |   .2847367   1.112239     0.26   0.798    -1.898121    2.467595 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.0528643 
     sigma_e |  .69654099 
         rho |  .69556907   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9566                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.5075                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0009                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1034.59 
corr(u_i, Xb)  = -0.5745                        Prob > F           =    0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_18 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~18 |   .0013023   .0006581     1.98   0.048     .0000106    .0025939 
consumido~18 |  -.0006771   .0012773    -0.53   0.596    -.0031838    .0018297 
fornecedo~18 |   .0031127   .0016519     1.88   0.060    -.0001293    .0063547 
densid~e_def |  -.0043096   .0011666    -3.69   0.000    -.0065991   -.0020201 
densid~p_def |    -.00313   .0063351    -0.49   0.621    -.0155633    .0093033 
 salario_def |  -.0018211   .0015549    -1.17   0.242    -.0048727    .0012304 
populaca~f_1 |   .0035925   .0015336     2.34   0.019     .0005827    .0066022 
populaca~f_2 |  -.0091691   .0085869    -1.07   0.286    -.0260219    .0076837 
populaca~f_3 |  -.0109158   .0109585    -1.00   0.319    -.0324231    .0105914 
populaca~f_4 |   .0180384   .0122424     1.47   0.141    -.0059887    .0420654 
populaca~f_5 |  -.0012708   .0044946    -0.28   0.777    -.0100919    .0075503 
wempreg~f_18 |  -.0204752   .0140111    -1.46   0.144    -.0479736    .0070232 
wconsumid~18 |  -.2979489   .0516983    -5.76   0.000    -.3994124   -.1964854 
wforneced~18 |   .3524759   .0625979     5.63   0.000     .2296206    .4753312 
wdensi~e_def |  -.0830412   .0115501    -7.19   0.000    -.1057094    -.060373 
wdensi~p_def |  -.0118308   .1182435    -0.10   0.920    -.2438965    .2202349 
wsalario_def |  -.2460942   .0445181    -5.53   0.000    -.3334658   -.1587226 
wpopulac~f_1 |   .1488332   .0305976     4.86   0.000      .088782    .2088845 
wpopulac~f_2 |  -.7781453    .215594    -3.61   0.000    -1.201272   -.3550184 
wpopulac~f_3 |   .8712522    .363151     2.40   0.017     .1585287    1.583976 
wpopulac~f_4 |  -.0427821   .2878292    -0.15   0.882    -.6076783    .5221141 
wpopulac~f_5 |  -.2966996   .1234775    -2.40   0.016    -.5390377   -.0543615 
       _cons |   3.662176   .6626007     5.53   0.000      2.36175    4.962602 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |    .267981 
     sigma_e |  .02915965 
         rho |  .98829842   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0769                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1634                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0524                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      3.83 
corr(u_i, Xb)  = -0.4693                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_18 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~18 |  -.2130672   .0386466    -5.51   0.000    -.2889142   -.1372202 
consumido~18 |   .0156824   .0455358     0.34   0.731    -.0736854    .1050501 
fornecedo~18 |   -.044813   .0563844    -0.79   0.427    -.1554718    .0658459 
densid~e_def |   .0208478   .0336843     0.62   0.536    -.0452603     .086956 
densid~p_def |   .0819178   .0928003     0.88   0.378    -.1002102    .2640458 
 salario_def |  -.0351731   .0372347    -0.94   0.345    -.1082492     .037903 
populaca~f_1 |   .0418436    .055627     0.75   0.452    -.0673289     .151016 
populaca~f_2 |   .0585951   .2652469     0.22   0.825    -.4619732    .5791635 
populaca~f_3 |  -.3499433    .296372    -1.18   0.238    -.9315972    .2317105 
populaca~f_4 |   .4385174   .2833747     1.55   0.122    -.1176282    .9946629 
populaca~f_5 |  -.0415729   .1210521    -0.34   0.731    -.2791473    .1960015 
wem~o_18_hat |   .8175233   .7898209     1.04   0.301    -.7325633     2.36761 
       _cons |  -.7646671   1.315658    -0.58   0.561    -3.346751    1.817417 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.1891163 
     sigma_e |  1.2155949 
         rho |   .7643231   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 



 155

R-sq:  within  = 0.8320                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2032                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0662                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    484.49 
corr(u_i, Xb)  = -0.5730                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_19 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~19 |  -.0006897   .0019457    -0.35   0.723    -.0045084    .0031289 
consumido~19 |  -.0008222   .0006334    -1.30   0.195    -.0020652    .0004209 
fornecedo~19 |    .001571   .0006338     2.48   0.013      .000327    .0028149 
densid~e_def |  -.0020963   .0005315    -3.94   0.000    -.0031395   -.0010531 
densid~p_def |   .0012781   .0012619     1.01   0.311    -.0011984    .0037547 
 salario_def |  -.0003816   .0006452    -0.59   0.554    -.0016478    .0008846 
populaca~f_1 |   .0003676    .000401     0.92   0.359    -.0004194    .0011546 
populaca~f_2 |   .0015398    .003008     0.51   0.609    -.0043638    .0074433 
populaca~f_3 |  -.0013952   .0053561    -0.26   0.795    -.0119072    .0091168 
populaca~f_4 |   .0022246   .0059959     0.37   0.711     -.009543    .0139921 
populaca~f_5 |  -.0051572   .0034035    -1.52   0.130    -.0118369    .0015225 
wempreg~f_19 |  -.2389843   .0731687    -3.27   0.001    -.3825859   -.0953828 
wconsumid~19 |  -.0620656   .0158421    -3.92   0.000    -.0931574   -.0309737 
wforneced~19 |   .0736629   .0181751     4.05   0.000     .0379923    .1093336 
wdensi~e_def |  -.0076733   .0049454    -1.55   0.121    -.0173793    .0020326 
wdensi~p_def |    .068358   .0214547     3.19   0.001     .0262507    .1104652 
wsalario_def |  -.0158623   .0105562    -1.50   0.133      -.03658    .0048554 
wpopulac~f_1 |  -.0610173   .0077875    -7.84   0.000    -.0763012   -.0457335 
wpopulac~f_2 |   .2760973   .0443113     6.23   0.000     .1891314    .3630631 
wpopulac~f_3 |   -.158396   .0671968    -2.36   0.019     -.290277   -.0265149 
wpopulac~f_4 |   .0028193   .0622018     0.05   0.964    -.1192585     .124897 
wpopulac~f_5 |  -.0017443   .0416519    -0.04   0.967    -.0834907    .0800021 
       _cons |  -.2486923     .21948    -1.13   0.257    -.6794457    .1820612 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .02666114 
     sigma_e |  .00862806 
         rho |   .9051989   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0550                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3876                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0963                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      1.36 
corr(u_i, Xb)  = -0.5681                        Prob > F           =    0.1809 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_19 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~19 |  -.2249228   .1629954    -1.38   0.168    -.5448142    .0949687 
consumido~19 |   .0123204   .0132301     0.93   0.352    -.0136448    .0382855 
fornecedo~19 |  -.0176636   .0176992    -1.00   0.319    -.0523996    .0170725 
densid~e_def |   .0024636   .0088377     0.28   0.780     -.014881    .0198082 
densid~p_def |   .0062058   .0336705     0.18   0.854    -.0598752    .0722869 
 salario_def |  -.0087455   .0127328    -0.69   0.492    -.0337345    .0162436 
populaca~f_1 |  -.0154427   .0180881    -0.85   0.393    -.0509419    .0200566 
populaca~f_2 |   .2034811    .127033     1.60   0.110    -.0458314    .4527936 
populaca~f_3 |  -.2825419   .1530252    -1.85   0.065    -.5828661    .0177823 
populaca~f_4 |   .1391772   .1012992     1.37   0.170    -.0596305    .3379849 
populaca~f_5 |   .0011469   .0426862     0.03   0.979    -.0826282     .084922 
wem~o_19_hat |   1.659119   1.138096     1.46   0.145    -.5744844    3.892723 
       _cons |  -.2964823   .2513284    -1.18   0.238    -.7897344    .1967699 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .54894318 
     sigma_e |  .41042787 
         rho |  .64143306   (fraction of variance due to u_i) 
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------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8885                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1961                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0302                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    444.63 
corr(u_i, Xb)  = -0.6863                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_20 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~20 |   .0032417   .0010042     3.23   0.001     .0012708    .0052126 
consumido~20 |   .0050692   .0025862     1.96   0.050    -6.44e-06    .0101448 
fornecedo~20 |  -.0044488   .0028811    -1.54   0.123    -.0101032    .0012056 
densid~e_def |  -.0041102   .0018522    -2.22   0.027    -.0077454    -.000475 
densid~p_def |   -.004822   .0087039    -0.55   0.580    -.0219044    .0122604 
 salario_def |  -.0020147   .0018687    -1.08   0.281    -.0056821    .0016528 
populaca~f_1 |   .0036404    .001777     2.05   0.041     .0001528     .007128 
populaca~f_2 |   .0263173   .0099023     2.66   0.008     .0068829    .0457517 
populaca~f_3 |  -.0089008   .0118196    -0.75   0.452    -.0320981    .0142964 
populaca~f_4 |   -.014197   .0151176    -0.94   0.348     -.043867    .0154729 
populaca~f_5 |   .0032713   .0074801     0.44   0.662    -.0114092    .0179518 
wempreg~f_20 |  -.0318833   .0338782    -0.94   0.347     -.098373    .0346063 
wconsumid~20 |   .0697042    .071979     0.97   0.333    -.0715623    .2109708 
wforneced~20 |  -.1133289   .0827361    -1.37   0.171    -.2757075    .0490497 
wdensi~e_def |  -.0182692   .0153451    -1.19   0.234    -.0483856    .0118471 
wdensi~p_def |  -.2098043   .1128837    -1.86   0.063    -.4313509    .0117423 
wsalario_def |  -.1336608   .0563805    -2.37   0.018    -.2443136    -.023008 
wpopulac~f_1 |  -.0431302   .0364671    -1.18   0.237    -.1147008    .0284404 
wpopulac~f_2 |    .338932   .2518439     1.35   0.179    -.1553392    .8332033 
wpopulac~f_3 |  -1.776228   .3763271    -4.72   0.000    -2.514811   -1.037645 
wpopulac~f_4 |   1.870135    .279592     6.69   0.000     1.321405    2.418865 
wpopulac~f_5 |  -.8445745   .1380514    -6.12   0.000    -1.115515   -.5736335 
       _cons |   5.718108   .8739742     6.54   0.000     4.002838    7.433378 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .17504916 
     sigma_e |  .03915063 
         rho |  .95236138   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0874                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0138                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0010                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      5.81 
corr(u_i, Xb)  = -0.4121                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_20 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~20 |  -.2771558   .0400985    -6.91   0.000    -.3558523   -.1984593 
consumido~20 |  -.0596525   .0675861    -0.88   0.378    -.1922955    .0729906 
fornecedo~20 |   .1497658   .0767336     1.95   0.051      -.00083    .3003616 
densid~e_def |   .0412678   .0339619     1.22   0.225    -.0253851    .1079207 
densid~p_def |  -.0745045    .150794    -0.49   0.621    -.3704498    .2214408 
 salario_def |   .0024488   .0542459     0.05   0.964    -.1040132    .1089108 
populaca~f_1 |   .0634799    .048433     1.31   0.190    -.0315738    .1585335 
populaca~f_2 |  -.3091243   .2847338    -1.09   0.278    -.8679371    .2496886 
populaca~f_3 |   .5996471    .335361     1.79   0.074    -.0585257     1.25782 
populaca~f_4 |  -.4418308    .340768    -1.30   0.195    -1.110615    .2269536 
populaca~f_5 |   .3362266   .1490588     2.26   0.024     .0436867    .6287665 
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wem~o_20_hat |   6.063492   1.376292     4.41   0.000     3.362408    8.764576 
       _cons |  -9.520214   2.479374    -3.84   0.000    -14.38618   -4.654245 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.1191032 
     sigma_e |  1.3147195 
         rho |   .7220673   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.4633                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2013                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0613                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =     79.90 
corr(u_i, Xb)  = -0.8230                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_21 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~21 |   .0009404   .0009457     0.99   0.320    -.0009155    .0027964 
consumido~21 |   .0012696   .0015865     0.80   0.424     -.001844    .0043832 
fornecedo~21 |  -.0008972   .0019675    -0.46   0.648    -.0047587    .0029643 
densid~e_def |  -.0006209   .0016565    -0.37   0.708    -.0038719      .00263 
densid~p_def |   .0051458   .0052386     0.98   0.326    -.0051356    .0154272 
 salario_def |   .0005067   .0016842     0.30   0.764    -.0027987     .003812 
populaca~f_1 |   .0046123   .0014407     3.20   0.001     .0017847      .00744 
populaca~f_2 |   .0035392   .0086271     0.41   0.682    -.0133924    .0204709 
populaca~f_3 |  -.0201787   .0123101    -1.64   0.102    -.0443385    .0039812 
populaca~f_4 |   .0127496   .0123481     1.03   0.302    -.0114848    .0369841 
populaca~f_5 |  -.0004331   .0042799    -0.10   0.919    -.0088329    .0079666 
wempreg~f_21 |  -.1443505   .0779866    -1.85   0.065    -.2974076    .0087067 
wconsumid~21 |   .0756362    .119088     0.64   0.526     -.158087    .3093594 
wforneced~21 |   -.108278   .1489393    -0.73   0.467    -.4005876    .1840316 
wdensi~e_def |   .0106113   .0223385     0.48   0.635    -.0332305     .054453 
wdensi~p_def |  -.0013059   .0560852    -0.02   0.981    -.1113792    .1087675 
wsalario_def |    .091583   .1202239     0.76   0.446    -.1443695    .3275356 
wpopulac~f_1 |    .161636   .0317202     5.10   0.000     .0993816    .2238903 
wpopulac~f_2 |   -.472038   .1792025    -2.63   0.009    -.8237424   -.1203335 
wpopulac~f_3 |  -.8064831    .207407    -3.89   0.000    -1.213542   -.3994243 
wpopulac~f_4 |   1.176104   .2087946     5.63   0.000     .7663218    1.585886 
wpopulac~f_5 |  -.2253243   .1237191    -1.82   0.069    -.4681365    .0174878 
       _cons |   .8257865   1.002096     0.82   0.410    -1.140936    2.792509 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .11126316 
     sigma_e |   .0328502 
         rho |  .91981828   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0579                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1258                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0565                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      3.08 
corr(u_i, Xb)  = -0.4661                        Prob > F           =    0.0003 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_21 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~21 |  -.1825558   .0372125    -4.91   0.000    -.2555884   -.1095232 
consumido~21 |  -.0561174   .0461006    -1.22   0.224    -.1465935    .0343587 
fornecedo~21 |   .0587655    .054657     1.08   0.283    -.0485033    .1660343 
densid~e_def |   .0249686   .0183818     1.36   0.175    -.0111072    .0610444 
densid~p_def |  -.0519264   .1020216    -0.51   0.611    -.2521519    .1482991 
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 salario_def |    -.01862   .0300394    -0.62   0.536    -.0775747    .0403347 
populaca~f_1 |   .0019234   .0474619     0.04   0.968    -.0912245    .0950712 
populaca~f_2 |  -.0307326   .1721688    -0.18   0.858    -.3686277    .3071625 
populaca~f_3 |  -.2230054   .2385858    -0.93   0.350     -.691249    .2452382 
populaca~f_4 |   .4532786   .2595407     1.75   0.081    -.0560909     .962648 
populaca~f_5 |  -.0318521   .1023723    -0.31   0.756    -.2327659    .1690618 
wem~o_21_hat |   2.860133   1.755223     1.63   0.104    -.5846332    6.304899 
       _cons |  -2.330908   1.437666    -1.62   0.105    -5.152442    .4906264 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.6375934 
     sigma_e |    .844522 
         rho |  .78991688   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9854                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3021                                        avg =       3.0 
       overall = 0.8636                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   2778.40 
corr(u_i, Xb)  = -0.1735                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_22 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~22 |   .0042166   .0016405     2.57   0.010      .000997    .0074362 
consumido~22 |  -.0048179   .0043896    -1.10   0.273     -.013433    .0037972 
fornecedo~22 |    .009297   .0049308     1.89   0.060    -.0003802    .0189742 
densid~e_def |  -.0084051   .0032151    -2.61   0.009     -.014715   -.0020951 
densid~p_def |   .0251764   .0188709     1.33   0.182    -.0118598    .0622127 
 salario_def |   .0022438   .0040023     0.56   0.575    -.0056111    .0100988 
populaca~f_1 |  -.0020749   .0032861    -0.63   0.528    -.0085242    .0043745 
populaca~f_2 |  -.0258269   .0226841    -1.14   0.255    -.0703469    .0186931 
populaca~f_3 |  -.0187526   .0248449    -0.75   0.451    -.0675134    .0300083 
populaca~f_4 |   .0050927   .0281392     0.18   0.856    -.0501335    .0603189 
populaca~f_5 |    .012354   .0130695     0.95   0.345    -.0132963    .0380043 
wempreg~f_22 |   .0128556   .0594921     0.22   0.829    -.1039041    .1296152 
wconsumid~22 |  -.2056957   .1990749    -1.03   0.302    -.5964019    .1850106 
wforneced~22 |   .2323097   .2234876     1.04   0.299     -.206309    .6709285 
wdensi~e_def |  -.0025026   .0364875    -0.07   0.945    -.0741134    .0691082 
wdensi~p_def |   .4474682   .3178876     1.41   0.160    -.1764209    1.071357 
wsalario_def |  -.0653085   .1371309    -0.48   0.634    -.3344428    .2038258 
wpopulac~f_1 |  -.0926336   .0834679    -1.11   0.267    -.2564484    .0711812 
wpopulac~f_2 |   2.748239   .5758687     4.77   0.000     1.618033    3.878444 
wpopulac~f_3 |  -2.049187   .9820165    -2.09   0.037    -3.976502   -.1218723 
wpopulac~f_4 |  -.6380292   .7695065    -0.83   0.407     -2.14827    .8722113 
wpopulac~f_5 |  -.1677204   .3325845    -0.50   0.614    -.8204537    .4850129 
       _cons |   3.775056   1.679124     2.25   0.025     .4795915    7.070521 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   .1532981 
     sigma_e |  .06320158 
         rho |   .8547199   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.2081                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.6149                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0467                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     16.53 
corr(u_i, Xb)  = -0.5326                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_22 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~22 |  -.2466126   .0312764    -7.88   0.000    -.3079951     -.18523 
consumido~22 |  -.0193056   .0679362    -0.28   0.776    -.1526358    .1140245 
fornecedo~22 |  -.0348818   .0772175    -0.45   0.652    -.1864273    .1166637 
densid~e_def |   .0355525   .0324638     1.10   0.274    -.0281603    .0992652 
densid~p_def |   .1049721   .1190235     0.88   0.378    -.1286211    .3385653 
 salario_def |  -.0431755   .0556267    -0.78   0.438    -.1523473    .0659963 
populaca~f_1 |  -.0583795   .0526592    -1.11   0.268    -.1617274    .0449684 
populaca~f_2 |   .2521096   .3385521     0.74   0.457    -.4123261    .9165452 
populaca~f_3 |  -.3189666   .3968863    -0.80   0.422    -1.097888    .4599546 
populaca~f_4 |   .3296171   .4064963     0.81   0.418    -.4681644    1.127399 
populaca~f_5 |  -.2768659    .149248    -1.86   0.064     -.569777    .0160453 
wem~o_22_hat |   .9774084   .1617705     6.04   0.000     .6599209    1.294896 
       _cons |   .5696609   1.009424     0.56   0.573    -1.411415    2.550737 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.0182678 
     sigma_e |  1.2012294 
         rho |  .73842303   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8969                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2479                                        avg =       3.0 
       overall = 0.4878                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    877.71 
corr(u_i, Xb)  = 0.0337                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_23 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~23 |   .0003782   .0012666     0.30   0.765    -.0021075     .002864 
consumido~23 |    .002172   .0033548     0.65   0.518    -.0044122    .0087561 
fornecedo~23 |  -.0031575   .0027927    -1.13   0.259    -.0086384    .0023234 
densid~e_def |   .0022714   .0021828     1.04   0.298    -.0020126    .0065554 
densid~p_def |  -.0276536   .0231349    -1.20   0.232    -.0730583     .017751 
 salario_def |   .0024918   .0023306     1.07   0.285    -.0020822    .0070659 
populaca~f_1 |   .0023592   .0016581     1.42   0.155     -.000895    .0056135 
populaca~f_2 |  -.0078663   .0134032    -0.59   0.557    -.0341716    .0184389 
populaca~f_3 |  -.0075785   .0177041    -0.43   0.669    -.0423247    .0271676 
populaca~f_4 |   .0316632   .0215708     1.47   0.142    -.0106719    .0739983 
populaca~f_5 |  -.0003384   .0065125    -0.05   0.959    -.0131199    .0124431 
wempreg~f_23 |   .2332006   .0696337     3.35   0.001     .0965369    .3698643 
wconsumid~23 |  -.2057761    .254806    -0.81   0.420    -.7058607    .2943086 
wforneced~23 |   .2660551   .2634152     1.01   0.313     -.250926    .7830363 
wdensi~e_def |  -.1467491   .0195545    -7.50   0.000     -.185127   -.1083712 
wdensi~p_def |  -.0810846   .1136344    -0.71   0.476    -.3041045    .1419353 
wsalario_def |   .0074819   .1091006     0.07   0.945      -.20664    .2216037 
wpopulac~f_1 |    .112854    .053048     2.13   0.034     .0087415    .2169664 
wpopulac~f_2 |  -1.535223   .3052122    -5.03   0.000    -2.134235    -.936211 
wpopulac~f_3 |   1.511384   .3942977     3.83   0.000     .7375315    2.285236 
wpopulac~f_4 |   -.030668   .3399031    -0.09   0.928    -.6977649    .6364288 
wpopulac~f_5 |  -.1388436   .1805128    -0.77   0.442    -.4931196    .2154324 
       _cons |      3.816   1.272599     3.00   0.003     1.318386    6.313614 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   .1246792 
     sigma_e |  .04389121 
         rho |  .88973723   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0653                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0535                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0181                                        max =         3 
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                                                F(12,908)          =      4.95 
corr(u_i, Xb)  = -0.3309                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_23 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~23 |  -.1392545   .0253237    -5.50   0.000    -.1889544   -.0895547 
consumido~23 |   .0195238   .0640288     0.30   0.760    -.1061378    .1451854 
fornecedo~23 |  -.0791491    .061077    -1.30   0.195    -.1990176    .0407194 
densid~e_def |    .000595    .032525     0.02   0.985     -.063238     .064428 
densid~p_def |  -.0355816   .1191167    -0.30   0.765    -.2693577    .1981944 
 salario_def |  -.1373545   .0434556    -3.16   0.002    -.2226396   -.0520694 
populaca~f_1 |  -.0136179   .0441706    -0.31   0.758    -.1003063    .0730705 
populaca~f_2 |   .2118476   .2901578     0.73   0.466    -.3576103    .7813055 
populaca~f_3 |   .1356253   .3359492     0.40   0.687    -.5237019    .7949525 
populaca~f_4 |  -.2817546   .3881553    -0.73   0.468     -1.04354    .4800312 
populaca~f_5 |   .1239248   .1773013     0.70   0.485    -.2240431    .4718928 
wem~o_23_hat |   1.527093   .4762381     3.21   0.001     .5924375    2.461748 
       _cons |  -1.884936   1.781952    -1.06   0.290    -5.382159    1.612287 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   2.245413 
     sigma_e |  1.0355891 
         rho |  .82460126   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.4415                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0211                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0045                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =     48.00 
corr(u_i, Xb)  = -0.9341                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_24 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~24 |   .0022529   .0015648     1.44   0.150    -.0008181     .005324 
consumido~24 |    .001228   .0011856     1.04   0.301    -.0010989    .0035548 
fornecedo~24 |   .0010006   .0027148     0.37   0.713    -.0043275    .0063287 
densid~e_def |  -.0008545   .0019858    -0.43   0.667     -.004752    .0030429 
densid~p_def |   .0128396   .0109662     1.17   0.242    -.0086827     .034362 
 salario_def |   .0050841   .0027893     1.82   0.069    -.0003903    .0105584 
populaca~f_1 |  -.0003332   .0013019    -0.26   0.798    -.0028883    .0022219 
populaca~f_2 |  -.0179862   .0093742    -1.92   0.055    -.0363842    .0004117 
populaca~f_3 |   .0178243   .0084218     2.12   0.035     .0012956    .0343529 
populaca~f_4 |  -.0184656   .0096785    -1.91   0.057    -.0374607    .0005295 
populaca~f_5 |  -.0016731   .0042925    -0.39   0.697    -.0100976    .0067515 
wempreg~f_24 |  -.2946389   .2169585    -1.36   0.175    -.7204436    .1311658 
wconsumid~24 |   .1252484   .0770426     1.63   0.104    -.0259561    .2764529 
wforneced~24 |  -.1813321   .1010512    -1.79   0.073     -.379656    .0169918 
wdensi~e_def |   .0139934   .0290151     0.48   0.630    -.0429519    .0709387 
wdensi~p_def |   -.272628   .1302718    -2.09   0.037    -.5283005   -.0169554 
wsalario_def |    .161918   .1300606     1.24   0.213    -.0933401    .4171761 
wpopulac~f_1 |   .0668085   .0341675     1.96   0.051     -.000249    .1338659 
wpopulac~f_2 |  -.6786249   .2028823    -3.34   0.001    -1.076804   -.2804463 
wpopulac~f_3 |   .9733473   .2352809     4.14   0.000     .5115828    1.435112 
wpopulac~f_4 |  -.5697764    .178509    -3.19   0.001    -.9201199   -.2194329 
wpopulac~f_5 |   -.354572    .147009    -2.41   0.016    -.6430933   -.0660506 
       _cons |   3.486959   1.035169     3.37   0.001     1.455325    5.518592 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   .1205601 
     sigma_e |  .04240425 
         rho |   .8899078   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
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Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1224                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.6722                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0727                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      1.65 
corr(u_i, Xb)  = -0.6411                        Prob > F           =    0.0737 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_24 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~24 |  -.3839004   .0931404    -4.12   0.000    -.5666958    -.201105 
consumido~24 |  -.0203881   .0301615    -0.68   0.499    -.0795826    .0388063 
fornecedo~24 |   .0181627   .0360431     0.50   0.614    -.0525748    .0889002 
densid~e_def |   .0096663   .0268547     0.36   0.719    -.0430383    .0623709 
densid~p_def |  -.0375743      .0753    -0.50   0.618    -.1853565    .1102079 
 salario_def |  -.0106763   .0502307    -0.21   0.832    -.1092581    .0879055 
populaca~f_1 |  -.0184827   .0420938    -0.44   0.661    -.1010951    .0641298 
populaca~f_2 |   .1908525   .2550563     0.75   0.454    -.3097159    .6914209 
populaca~f_3 |  -.1056626   .2061708    -0.51   0.608    -.5102892    .2989641 
populaca~f_4 |   .0036765   .2096149     0.02   0.986    -.4077095    .4150624 
populaca~f_5 |   -.049198   .0961206    -0.51   0.609    -.2378423    .1394463 
wem~o_24_hat |   .4816569   1.257801     0.38   0.702    -1.986878    2.950192 
       _cons |   .2052502   .6977166     0.29   0.769    -1.164074    1.574575 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.2215731 
     sigma_e |  1.0022373 
         rho |  .59768038   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.7533                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1805                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0101                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    307.40 
corr(u_i, Xb)  = -0.5180                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_25 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~25 |   .0029019    .001097     2.65   0.008      .000749    .0050549 
consumido~25 |   .0014681   .0023529     0.62   0.533    -.0031496    .0060858 
fornecedo~25 |  -.0005502    .002757    -0.20   0.842     -.005961    .0048607 
densid~e_def |  -.0021403   .0023307    -0.92   0.359    -.0067145     .002434 
densid~p_def |  -.0116427   .0096184    -1.21   0.226    -.0305199    .0072345 
 salario_def |   -.002191    .002468    -0.89   0.375    -.0070347    .0026527 
populaca~f_1 |   .0078927   .0021043     3.75   0.000     .0037629    .0120226 
populaca~f_2 |   .0161366   .0128402     1.26   0.209    -.0090636    .0413368 
populaca~f_3 |  -.0277012   .0153311    -1.81   0.071    -.0577902    .0023879 
populaca~f_4 |   .0063431   .0182954     0.35   0.729    -.0295636    .0422499 
populaca~f_5 |   .0081311   .0086048     0.94   0.345    -.0087568     .025019 
wempreg~f_25 |   -.042968   .0764195    -0.56   0.574    -.1929497    .1070136 
wconsumid~25 |  -.1572312   .1248295    -1.26   0.208    -.4022227    .0877603 
wforneced~25 |   .1553804   .1589175     0.98   0.328    -.1565126    .4672733 
wdensi~e_def |  -.1172055   .0345542    -3.39   0.001    -.1850218   -.0493892 
wdensi~p_def |  -.0669644   .1655932    -0.40   0.686     -.391959    .2580302 
wsalario_def |  -.3547777   .1026958    -3.45   0.001    -.5563294    -.153226 
wpopulac~f_1 |   .2337116   .0764206     3.06   0.002     .0837278    .3836954 
wpopulac~f_2 |  -1.110489   .4687574    -2.37   0.018    -2.030477   -.1905015 
wpopulac~f_3 |   .2692118   .4600606     0.59   0.559    -.6337074    1.172131 
wpopulac~f_4 |     .63842   .4770209     1.34   0.181    -.2977857    1.574626 
wpopulac~f_5 |   .3791956   .2865435     1.32   0.186    -.1831772    .9415684 
       _cons |   1.777423   1.767762     1.01   0.315    -1.692003    5.246848 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .19358596 
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     sigma_e |  .03791649 
         rho |  .96305467   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0873                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0083                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0142                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      6.41 
corr(u_i, Xb)  = -0.2879                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_25 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~25 |  -.2032796   .0281811    -7.21   0.000    -.2585872   -.1479719 
consumido~25 |  -.0607035   .0460195    -1.32   0.187    -.1510205    .0296136 
fornecedo~25 |  -.0053618   .0515069    -0.10   0.917    -.1064483    .0957246 
densid~e_def |   .0380036   .0331072     1.15   0.251    -.0269721    .1029792 
densid~p_def |  -.0398171   .0978144    -0.41   0.684    -.2317856    .1521515 
 salario_def |  -.1166357   .0351213    -3.32   0.001    -.1855641   -.0477073 
populaca~f_1 |  -.0241627   .0463257    -0.52   0.602    -.1150806    .0667552 
populaca~f_2 |   .2605472   .2583107     1.01   0.313    -.2464083    .7675027 
populaca~f_3 |  -.0783229   .3318414    -0.24   0.813    -.7295881    .5729424 
populaca~f_4 |  -.0535247    .269962    -0.20   0.843    -.5833467    .4762974 
populaca~f_5 |   .2160088   .1205929     1.79   0.074    -.0206644    .4526821 
wem~o_25_hat |   4.318324   1.110468     3.89   0.000     2.138942    6.497706 
       _cons |    -8.2745   2.350063    -3.52   0.000    -12.88669   -3.662314 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.8892414 
     sigma_e |  1.0128317 
         rho |  .77675421   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9116                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0196                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1456                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    686.18 
corr(u_i, Xb)  = -0.6327                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_26 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~26 |   .0016664   .0010744     1.55   0.121    -.0004423     .003775 
consumido~26 |   .0019758     .00188     1.05   0.294     -.001714    .0056655 
fornecedo~26 |   -.002881   .0023541    -1.22   0.221    -.0075012    .0017393 
densid~e_def |   .0046332   .0028104     1.65   0.100    -.0008826     .010149 
densid~p_def |   .0099235   .0070677     1.40   0.161    -.0039476    .0237946 
 salario_def |   .0013522   .0023276     0.58   0.561    -.0032159    .0059204 
populaca~f_1 |   .0017886   .0020762     0.86   0.389    -.0022862    .0058634 
populaca~f_2 |  -.0217032   .0105765    -2.05   0.040    -.0424608   -.0009456 
populaca~f_3 |   .0165986   .0154138     1.08   0.282    -.0136526    .0468498 
populaca~f_4 |  -.0094779     .01541    -0.62   0.539    -.0397217    .0207659 
populaca~f_5 |  -.0009151   .0058254    -0.16   0.875    -.0123481    .0105178 
wempreg~f_26 |  -.0594715   .0953607    -0.62   0.533    -.2466273    .1276844 
wconsumid~26 |   .1004112   .0632993     1.59   0.113    -.0238206     .224643 
wforneced~26 |  -.1039277   .0733514    -1.42   0.157    -.2478878    .0400324 
wdensi~e_def |  -.0721121   .0212804    -3.39   0.001    -.1138772    -.030347 
wdensi~p_def |   .1712018   .0752031     2.28   0.023     .0236075    .3187961 
wsalario_def |   .0241739    .053222     0.45   0.650    -.0802801     .128628 
wpopulac~f_1 |   .1754652   .0575292     3.05   0.002     .0625578    .2883725 
wpopulac~f_2 |  -.3810786   .3661147    -1.04   0.298    -1.099619    .3374614 
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wpopulac~f_3 |  -1.439154    .269551    -5.34   0.000    -1.968178   -.9101312 
wpopulac~f_4 |   1.736219   .3079948     5.64   0.000     1.131746    2.340693 
wpopulac~f_5 |  -.0926774   .1575312    -0.59   0.556    -.4018496    .2164949 
       _cons |   .3631565    1.10983     0.33   0.744    -1.815006    2.541319 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .18879926 
     sigma_e |  .04467084 
         rho |  .94698592   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0783                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3224                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0732                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      3.85 
corr(u_i, Xb)  = -0.5301                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_26 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~26 |  -.2372417   .0426293    -5.57   0.000    -.3209051   -.1535782 
consumido~26 |   .0757716   .0542156     1.40   0.163    -.0306308     .182174 
fornecedo~26 |  -.1197379   .0557239    -2.15   0.032    -.2291006   -.0103752 
densid~e_def |   .0377121   .0329183     1.15   0.252    -.0268926    .1023169 
densid~p_def |   .1283052   .0951239     1.35   0.178    -.0583831    .3149934 
 salario_def |   .0756695   .0667291     1.13   0.257    -.0552917    .2066307 
populaca~f_1 |  -.0191544    .042615    -0.45   0.653    -.1027897    .0644809 
populaca~f_2 |   .3920862   .2382913     1.65   0.100    -.0755795    .8597518 
populaca~f_3 |  -.5987767   .3081881    -1.94   0.052    -1.203621    .0060672 
populaca~f_4 |   .2880934   .3214757     0.90   0.370    -.3428283    .9190152 
populaca~f_5 |  -.1773637   .1542325    -1.15   0.250    -.4800574      .12533 
wem~o_26_hat |   1.415657   1.003108     1.41   0.159     -.553023    3.384336 
       _cons |  -.5971382   1.421382    -0.42   0.675    -3.386715    2.192438 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.8714678 
     sigma_e |   1.249803 
         rho |    .691571   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9811                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0377                                        avg =       3.0 
       overall = 0.6308                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   2734.64 
corr(u_i, Xb)  = -0.0781                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_27 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~27 |   .0025619   .0013421     1.91   0.057     -.000072    .0051959 
consumido~27 |  -.0053881   .0043489    -1.24   0.216    -.0139234    .0031472 
fornecedo~27 |   .0040141   .0033031     1.22   0.225    -.0024687    .0104969 
densid~e_def |  -.0050402   .0029455    -1.71   0.087    -.0108211    .0007407 
densid~p_def |   .0148627   .0098043     1.52   0.130    -.0043794    .0341048 
 salario_def |   .0039747   .0044736     0.89   0.375    -.0048052    .0127547 
populaca~f_1 |  -.0018908   .0022626    -0.84   0.404    -.0063314    .0025498 
populaca~f_2 |   -.021084   .0129625    -1.63   0.104    -.0465244    .0043564 
populaca~f_3 |  -.0118519   .0146221    -0.81   0.418    -.0405494    .0168455 
populaca~f_4 |   .0501322   .0231184     2.17   0.030     .0047598    .0955046 
populaca~f_5 |  -.0127517   .0114689    -1.11   0.267    -.0352607    .0097573 
wempreg~f_27 |  -.0706939   .0416398    -1.70   0.090    -.1524166    .0110287 
wconsumid~27 |  -.1534085   .1026931    -1.49   0.136    -.3549549     .048138 
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wforneced~27 |   .1961697   .1168753     1.68   0.094    -.0332109    .4255503 
wdensi~e_def |  -.0092014   .0313444    -0.29   0.769    -.0707181    .0523154 
wdensi~p_def |    .083529   .1369385     0.61   0.542    -.1852279    .3522859 
wsalario_def |  -.0581039   .1028043    -0.57   0.572    -.2598687    .1436608 
wpopulac~f_1 |   .0606522    .058187     1.04   0.298    -.0535462    .1748506 
wpopulac~f_2 |   .4963717   .3866508     1.28   0.200    -.2624726    1.255216 
wpopulac~f_3 |  -.1737581   .6900673    -0.25   0.801    -1.528091    1.180574 
wpopulac~f_4 |  -.5183983   .5734199    -0.90   0.366    -1.643797    .6070009 
wpopulac~f_5 |   .3431446   .2757805     1.24   0.214    -.1981048    .8843939 
       _cons |   1.308176   1.491419     0.88   0.381    -1.618897    4.235249 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .19632926 
     sigma_e |  .04657511 
         rho |  .94672057   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1283                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3483                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0622                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      9.95 
corr(u_i, Xb)  = -0.5025                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_27 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~27 |  -.2215594   .0289052    -7.67   0.000    -.2782882   -.1648307 
consumido~27 |   .0526283   .0525621     1.00   0.317    -.0505291    .1557857 
fornecedo~27 |  -.0781128   .0586288    -1.33   0.183    -.1931764    .0369509 
densid~e_def |   .0187046   .0333556     0.56   0.575    -.0467584    .0841676 
densid~p_def |   .1748712   .1166089     1.50   0.134    -.0539832    .4037255 
 salario_def |   .0130017   .0455582     0.29   0.775    -.0764099    .1024133 
populaca~f_1 |   .0928438   .0531727     1.75   0.081    -.0115119    .1971995 
populaca~f_2 |   .0524019    .283362     0.18   0.853    -.5037187    .6085225 
populaca~f_3 |  -.4974343   .2859123    -1.74   0.082     -1.05856    .0636915 
populaca~f_4 |   .4327658   .3049802     1.42   0.156    -.1657822    1.031314 
populaca~f_5 |  -.1350376   .1394813    -0.97   0.333    -.4087808    .1387057 
wem~o_27_hat |   .3946111   .3880989     1.02   0.310    -.3670639    1.156286 
       _cons |   1.237681   1.309627     0.95   0.345    -1.332567     3.80793 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.1793021 
     sigma_e |  1.2232112 
         rho |  .76043216   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9394                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0295                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1860                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    741.57 
corr(u_i, Xb)  = -0.2723                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_28 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~28 |   .0029434   .0009738     3.02   0.003     .0010321    .0048546 
consumido~28 |   .0013502   .0018201     0.74   0.458    -.0022219    .0049223 
fornecedo~28 |  -.0006647   .0017914    -0.37   0.711    -.0041804    .0028511 
densid~e_def |  -.0031053   .0017448    -1.78   0.075    -.0065297     .000319 
densid~p_def |  -.0223967   .0081809    -2.74   0.006    -.0384527   -.0063408 
 salario_def |  -.0040187   .0022435    -1.79   0.074    -.0084218    .0003843 
populaca~f_1 |   .0062487   .0015692     3.98   0.000      .003169    .0093285 
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populaca~f_2 |   .0185313   .0114971     1.61   0.107    -.0040329    .0410956 
populaca~f_3 |    .003894   .0137203     0.28   0.777    -.0230336    .0308215 
populaca~f_4 |  -.0241725   .0128029    -1.89   0.059    -.0492996    .0009546 
populaca~f_5 |    .011051   .0055999     1.97   0.049     .0000605    .0220415 
wempreg~f_28 |   .0208625   .0213824     0.98   0.329    -.0211028    .0628277 
wconsumid~28 |  -.0108812   .0681106    -0.16   0.873    -.1445556    .1227933 
wforneced~28 |  -.0078494    .067934    -0.12   0.908    -.1411772    .1254784 
wdensi~e_def |  -.1452986   .0135798   -10.70   0.000    -.1719505   -.1186468 
wdensi~p_def |  -.4228866   .1363215    -3.10   0.002    -.6904324   -.1553409 
wsalario_def |  -.2917854   .0617664    -4.72   0.000    -.4130088    -.170562 
wpopulac~f_1 |   .5832845   .0373159    15.63   0.000      .510048    .6565209 
wpopulac~f_2 |  -2.939613   .2387357   -12.31   0.000    -3.408158   -2.471068 
wpopulac~f_3 |    1.89748   .3124917     6.07   0.000     1.284181    2.510779 
wpopulac~f_4 |   .4516834   .2527085     1.79   0.074    -.0442847    .9476515 
wpopulac~f_5 |   .0095875   .1403723     0.07   0.946    -.2659084    .2850835 
       _cons |   6.234743   .8713804     7.16   0.000     4.524563    7.944922 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .20432859 
     sigma_e |  .03244497 
         rho |   .9754064   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0802                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1080                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1042                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      4.78 
corr(u_i, Xb)  = 0.0190                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_28 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~28 |  -.0761999   .0258769    -2.94   0.003    -.1269854   -.0254143 
consumido~28 |  -.0288649   .0583879    -0.49   0.621    -.1434558     .085726 
fornecedo~28 |  -.0275948    .056818    -0.49   0.627    -.1391047    .0839151 
densid~e_def |  -.0244489   .0386129    -0.63   0.527    -.1002298    .0513319 
densid~p_def |  -.1223727   .1845909    -0.66   0.508     -.484647    .2399017 
 salario_def |  -.0381775   .0736691    -0.52   0.604    -.1827591    .1064041 
populaca~f_1 |   .0288932   .0542569     0.53   0.594    -.0775903    .1353767 
populaca~f_2 |  -.0371176   .2972003    -0.12   0.901    -.6203969    .5461618 
populaca~f_3 |   -.059526   .3775362    -0.16   0.875    -.8004709     .681419 
populaca~f_4 |   .6163262   .3257555     1.89   0.059     -.022995    1.255647 
populaca~f_5 |  -.2455351   .1415582    -1.73   0.083    -.5233544    .0322841 
wem~o_28_hat |   1.621175   .6220288     2.61   0.009     .4003934    2.841956 
       _cons |  -4.069826   2.651998    -1.53   0.125    -9.274585    1.134933 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.0149697 
     sigma_e |  .99849467 
         rho |  .80285288   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9532                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2719                                        avg =       3.0 
       overall = 0.7228                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1506.56 
corr(u_i, Xb)  = -0.3147                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_29 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~29 |   .0041006   .0015954     2.57   0.010     .0009695    .0072318 
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consumido~29 |   .0001463   .0044951     0.03   0.974    -.0086759    .0089684 
fornecedo~29 |   .0001642   .0043015     0.04   0.970     -.008278    .0086063 
densid~e_def |  -.0019889   .0032143    -0.62   0.536    -.0082974    .0043195 
densid~p_def |  -.0475742   .0293797    -1.62   0.106    -.1052352    .0100867 
 salario_def |   .0065733   .0040367     1.63   0.104    -.0013491    .0144956 
populaca~f_1 |   .0101281   .0030166     3.36   0.001     .0042077    .0160486 
populaca~f_2 |   .0391644    .016993     2.30   0.021     .0058139     .072515 
populaca~f_3 |  -.0249255   .0158649    -1.57   0.117    -.0560621     .006211 
populaca~f_4 |   .0305206   .0284773     1.07   0.284    -.0253693    .0864105 
populaca~f_5 |  -.0046866   .0102398    -0.46   0.647    -.0247834    .0154102 
wempreg~f_29 |   .0641309   .0634143     1.01   0.312    -.0603266    .1885884 
wconsumid~29 |  -.1000242   .2326183    -0.43   0.667     -.556563    .3565145 
wforneced~29 |   .1195369   .2467227     0.48   0.628    -.3646834    .6037572 
wdensi~e_def |  -.1129086   .0296529    -3.81   0.000    -.1711057   -.0547116 
wdensi~p_def |  -.2121869    .192971    -1.10   0.272    -.5909136    .1665398 
wsalario_def |  -.2945279   .1432531    -2.06   0.040    -.5756778    -.013378 
wpopulac~f_1 |    .204529   .1163898     1.76   0.079    -.0238986    .4329566 
wpopulac~f_2 |  -1.855779   .6795969    -2.73   0.006    -3.189562   -.5219957 
wpopulac~f_3 |   .5819877   .5741826     1.01   0.311    -.5449084    1.708884 
wpopulac~f_4 |   1.092877   .5480693     1.99   0.046      .017231    2.168523 
wpopulac~f_5 |   .6083396   .3174459     1.92   0.056    -.0146827    1.231362 
       _cons |   1.102711    2.23814     0.49   0.622    -3.289883    5.495305 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   .1242666 
     sigma_e |  .05571747 
         rho |  .83261449   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1444                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0145                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0000                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      9.73 
corr(u_i, Xb)  = -0.3300                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_29 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~29 |  -.2068517   .0300549    -6.88   0.000    -.2658368   -.1478666 
consumido~29 |  -.0863381   .0605661    -1.43   0.154    -.2052038    .0325276 
fornecedo~29 |   .0458663   .0649967     0.71   0.481    -.0816949    .1734276 
densid~e_def |   .0822181    .036883     2.23   0.026     .0098323    .1546039 
densid~p_def |  -.2460926   .1473154    -1.67   0.095    -.5352108    .0430256 
 salario_def |  -.1526287   .0558775    -2.73   0.006    -.2622928   -.0429646 
populaca~f_1 |   .1854488   .0529258     3.50   0.000     .0815776      .28932 
populaca~f_2 |   .3421389   .3563267     0.96   0.337    -.3571807    1.041459 
populaca~f_3 |   .1737839   .4011433     0.43   0.665     -.613492    .9610597 
populaca~f_4 |  -.6238161   .3754162    -1.66   0.097      -1.3606    .1129682 
populaca~f_5 |    .422306     .14916     2.83   0.005     .1295676    .7150444 
wem~o_29_hat |   2.139587   .2938458     7.28   0.000     1.562892    2.716283 
       _cons |  -5.495849   1.402091    -3.92   0.000    -8.247565   -2.744133 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.1742636 
     sigma_e |  1.1255429 
         rho |  .78865699   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8893                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0026                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2884                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    413.35 
corr(u_i, Xb)  = -0.5585                        Prob > F           =    0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_30 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~30 |   .0018556   .0011067     1.68   0.094    -.0003164    .0040275 
consumido~30 |   .0009714   .0016163     0.60   0.548    -.0022008    .0041437 
fornecedo~30 |  -.0046235   .0020079    -2.30   0.022    -.0085643   -.0006827 
densid~e_def |   .0036793   .0015624     2.35   0.019     .0006129    .0067456 
densid~p_def |  -.0187042   .0060322    -3.10   0.002    -.0305431   -.0068653 
 salario_def |  -.0016605    .001857    -0.89   0.371     -.005305    .0019841 
populaca~f_1 |  -.0012522   .0020248    -0.62   0.536     -.005226    .0027216 
populaca~f_2 |   .0152543   .0123209     1.24   0.216    -.0089267    .0394354 
populaca~f_3 |   .0067111   .0172872     0.39   0.698    -.0272169    .0406391 
populaca~f_4 |  -.0217279   .0150905    -1.44   0.150    -.0513447    .0078889 
populaca~f_5 |   .0105993   .0063049     1.68   0.093    -.0017746    .0229733 
wempreg~f_30 |  -.2672861   .0737989    -3.62   0.000    -.4121246   -.1224476 
wconsumid~30 |   .0717838   .0583297     1.23   0.219    -.0426945    .1862621 
wforneced~30 |  -.1038066   .0835639    -1.24   0.214      -.26781    .0601968 
wdensi~e_def |  -.0091209   .0162425    -0.56   0.575    -.0409987    .0227568 
wdensi~p_def |  -.1324034   .1330683    -1.00   0.320    -.3935646    .1287577 
wsalario_def |  -.0607594   .0571796    -1.06   0.288    -.1729806    .0514618 
wpopulac~f_1 |   .1484198   .0447047     3.32   0.001     .0606819    .2361577 
wpopulac~f_2 |  -.9143899   .2900608    -3.15   0.002    -1.483666   -.3451139 
wpopulac~f_3 |   .0242437   .4117475     0.06   0.953    -.7838556    .8323431 
wpopulac~f_4 |   .7187226   .3085898     2.33   0.020     .1130815    1.324364 
wpopulac~f_5 |   .3139147   .1570357     2.00   0.046      .005715    .6221145 
       _cons |  -.8118614   .8966423    -0.91   0.365     -2.57162    .9478972 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   .1122825 
     sigma_e |  .03778634 
         rho |  .89826927   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0681                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4938                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1233                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      2.90 
corr(u_i, Xb)  = -0.6415                        Prob > F           =    0.0006 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_30 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~30 |  -.2732026   .0677355    -4.03   0.000    -.4061389   -.1402663 
consumido~30 |  -.0774712    .043146    -1.80   0.073    -.1621486    .0072062 
fornecedo~30 |   .0995289   .0593563     1.68   0.094    -.0169626    .2160203 
densid~e_def |   .0030558   .0268103     0.11   0.909    -.0495615    .0556731 
densid~p_def |  -.1484485   .0994409    -1.49   0.136    -.3436091    .0467122 
 salario_def |  -.0399024   .0346899    -1.15   0.250    -.1079841    .0281794 
populaca~f_1 |   .0139977   .0437225     0.32   0.749    -.0718111    .0998066 
populaca~f_2 |  -.3035814   .2695003    -1.13   0.260    -.8324972    .2253345 
populaca~f_3 |   .2956859   .2609664     1.13   0.257    -.2164815    .8078533 
populaca~f_4 |   .1509519   .2717198     0.56   0.579      -.38232    .6842238 
populaca~f_5 |  -.0881495   .1172515    -0.75   0.452    -.3182649    .1419658 
wem~o_30_hat |   .5048744   .5957057     0.85   0.397    -.6642456    1.673994 
       _cons |   .3708883   .7377016     0.50   0.615     -1.07691    1.818687 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.6016514 
     sigma_e |  1.2052077 
         rho |  .63847854   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
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R-sq:  within  = 0.9956                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.6601                                        avg =       3.0 
       overall = 0.7141                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =  12103.60 
corr(u_i, Xb)  = -0.1466                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_31 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~31 |   .0013572   .0008795     1.54   0.123     -.000369    .0030833 
consumido~31 |  -.0001014   .0021763    -0.05   0.963    -.0043726    .0041699 
fornecedo~31 |  -.0001417   .0028347    -0.05   0.960    -.0057051    .0054216 
densid~e_def |  -.0031141   .0014049    -2.22   0.027    -.0058713   -.0003569 
densid~p_def |  -.0115052   .0076771    -1.50   0.134    -.0265723    .0035619 
 salario_def |   .0013832    .001915     0.72   0.470    -.0023752    .0051415 
populaca~f_1 |   .0015144   .0011867     1.28   0.202    -.0008146    .0038433 
populaca~f_2 |   .0026697   .0069341     0.39   0.700    -.0109392    .0162785 
populaca~f_3 |  -.0011648   .0082785    -0.14   0.888    -.0174122    .0150827 
populaca~f_4 |   .0065362   .0106044     0.62   0.538    -.0142761    .0273485 
populaca~f_5 |   .0036002   .0044071     0.82   0.414    -.0050491    .0122496 
wempreg~f_31 |   -.236216    .029045    -8.13   0.000      -.29322    -.179212 
wconsumid~31 |   .2004655   .0766741     2.61   0.009     .0499842    .3509469 
wforneced~31 |  -.3101095   .1119213    -2.77   0.006    -.5297672   -.0904518 
wdensi~e_def |   .1878034   .0180205    10.42   0.000     .1524362    .2231706 
wdensi~p_def |   .0503633   .1075253     0.47   0.640    -.1606669    .2613935 
wsalario_def |   .0982009   .0413967     2.37   0.018     .0169553    .1794464 
wpopulac~f_1 |   .3812767   .0264169    14.43   0.000     .3294307    .4331227 
wpopulac~f_2 |   .4095593    .176147     2.33   0.020     .0638515    .7552671 
wpopulac~f_3 |  -1.868692    .240102    -7.78   0.000    -2.339918   -1.397465 
wpopulac~f_4 |   1.426793   .1879037     7.59   0.000     1.058012    1.795575 
wpopulac~f_5 |  -.4777736    .110632    -4.32   0.000    -.6949009   -.2606463 
       _cons |   .7284229   .7383605     0.99   0.324    -.7206901    2.177536 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .19942915 
     sigma_e |  .02785496 
         rho |  .98086463   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.2553                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2129                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0009                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     19.15 
corr(u_i, Xb)  = -0.4893                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_31 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~31 |  -.4105775   .0391681   -10.48   0.000     -.487448    -.333707 
consumido~31 |  -.0910164   .0651977    -1.40   0.163    -.2189722    .0369393 
fornecedo~31 |     .12016   .0926636     1.30   0.195    -.0616997    .3020197 
densid~e_def |   .1473994   .0318409     4.63   0.000      .084909    .2098898 
densid~p_def |  -.0397017   .1313677    -0.30   0.763    -.2975213    .2181179 
 salario_def |   .0694934   .0362847     1.92   0.056    -.0017183    .1407051 
populaca~f_1 |   .1051376    .049443     2.13   0.034     .0081018    .2021734 
populaca~f_2 |  -.0503542   .2510757    -0.20   0.841    -.5431103    .4424018 
populaca~f_3 |  -.0090845   .3290886    -0.03   0.978    -.6549472    .6367781 
populaca~f_4 |   .2504504   .3152203     0.79   0.427    -.3681946    .8690954 
populaca~f_5 |  -.0957166   .1194901    -0.80   0.423    -.3302256    .1387923 
wem~o_31_hat |   .6477275   .1400455     4.63   0.000      .372877    .9225781 
       _cons |  -1.522749    .715017    -2.13   0.033    -2.926027   -.1194707 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   1.523473 
     sigma_e |  1.0452907 
         rho |  .67991803   (fraction of variance due to u_i) 



 169

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.5530                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0975                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0378                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    106.61 
corr(u_i, Xb)  = -0.7524                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_32 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~32 |   .0023068   .0010146     2.27   0.023     .0003156    .0042981 
consumido~32 |   .0029847    .002476     1.21   0.228    -.0018747     .007844 
fornecedo~32 |  -.0026392   .0028219    -0.94   0.350    -.0081776    .0028991 
densid~e_def |  -.0070446   .0019651    -3.58   0.000    -.0109013    -.003188 
densid~p_def |  -.0057212   .0081267    -0.70   0.482    -.0216707    .0102283 
 salario_def |   -.001421   .0025555    -0.56   0.578    -.0064364    .0035943 
populaca~f_1 |   .0062402   .0022136     2.82   0.005     .0018958    .0105846 
populaca~f_2 |    .004109   .0123224     0.33   0.739     -.020075    .0282931 
populaca~f_3 |  -.0043834    .013374    -0.33   0.743    -.0306313    .0218645 
populaca~f_4 |  -.0206339   .0165166    -1.25   0.212    -.0530496    .0117818 
populaca~f_5 |   .0094215   .0083067     1.13   0.257    -.0068813    .0257243 
wempreg~f_32 |  -.0482952   .0291633    -1.66   0.098    -.1055313    .0089409 
wconsumid~32 |   .1248681   .0923668     1.35   0.177    -.0564118     .306148 
wforneced~32 |  -.1711147   .0974428    -1.76   0.079    -.3623569    .0201275 
wdensi~e_def |  -.0905643   .0135456    -6.69   0.000    -.1171489   -.0639796 
wdensi~p_def |  -.2058118   .0845325    -2.43   0.015    -.3717161   -.0399075 
wsalario_def |  -.0918954   .0726187    -1.27   0.206    -.2344176    .0506268 
wpopulac~f_1 |    .093204    .038374     2.43   0.015     .0178909    .1685172 
wpopulac~f_2 |  -.6606155    .250422    -2.64   0.008    -1.152096    -.169135 
wpopulac~f_3 |  -.2259962   .4208759    -0.54   0.591    -1.052011    .6000188 
wpopulac~f_4 |   .9296041   .3411917     2.72   0.007     .2599782     1.59923 
wpopulac~f_5 |  -.5846162   .1609584    -3.63   0.000    -.9005146   -.2687177 
       _cons |   6.358606   .9736515     6.53   0.000     4.447709    8.269504 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .19280529 
     sigma_e |   .0403592 
         rho |   .9580219   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0733                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0005                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0008                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      5.90 
corr(u_i, Xb)  = -0.2784                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_32 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~32 |  -.2073962    .028512    -7.27   0.000    -.2633533    -.151439 
consumido~32 |  -.0227414    .060893    -0.37   0.709    -.1422488    .0967661 
fornecedo~32 |  -.0318082   .0651029    -0.49   0.625    -.1595778    .0959615 
densid~e_def |   .0773173    .045663     1.69   0.091       -.0123    .1669347 
densid~p_def |  -.1151839   .1237068    -0.93   0.352    -.3579684    .1276005 
 salario_def |  -.0992333   .0397651    -2.50   0.013    -.1772755    -.021191 
populaca~f_1 |   .0832785   .0528469     1.58   0.115    -.0204378    .1869948 
populaca~f_2 |  -.1439115   .2813108    -0.51   0.609    -.6960064    .4081834 
populaca~f_3 |  -.3638642   .3128583    -1.16   0.245    -.9778736    .2501453 
populaca~f_4 |   .5735498   .2850884     2.01   0.045      .014041    1.133059 
populaca~f_5 |    .087999   .1286133     0.68   0.494     -.164415    .3404129 
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wem~o_32_hat |   4.065523   2.021831     2.01   0.045     .0975173    8.033529 
       _cons |  -8.548008    5.17419    -1.65   0.099    -18.70277    1.606753 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.0784306 
     sigma_e |  1.1392017 
         rho |  .76898177   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.7912                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4347                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0192                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    432.94 
corr(u_i, Xb)  = -0.8601                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_33 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~33 |   .0024341   .0011699     2.08   0.038      .000138    .0047302 
consumido~33 |   .0013056   .0022118     0.59   0.555    -.0030353    .0056466 
fornecedo~33 |   -.000238   .0020829    -0.11   0.909    -.0043259    .0038499 
densid~e_def |  -.0073535   .0059146    -1.24   0.214    -.0189616    .0042545 
densid~p_def |  -.0160642   .0107814    -1.49   0.137    -.0372238    .0050955 
 salario_def |  -.0047408   .0030162    -1.57   0.116    -.0106605    .0011789 
populaca~f_1 |   .0051167   .0027681     1.85   0.065    -.0003161    .0105494 
populaca~f_2 |  -.0042174   .0103419    -0.41   0.684    -.0245146    .0160798 
populaca~f_3 |  -.0025032   .0120513    -0.21   0.836    -.0261552    .0211489 
populaca~f_4 |   .0104807   .0168218     0.62   0.533    -.0225339    .0434954 
populaca~f_5 |   .0045676   .0082624     0.55   0.581    -.0116482    .0207834 
wempreg~f_33 |  -.1657122   .2253708    -0.74   0.462     -.608027    .2766026 
wconsumid~33 |   .2647016    .238855     1.11   0.268    -.2040774    .7334806 
wforneced~33 |  -.3478493   .3029531    -1.15   0.251    -.9424279    .2467293 
wdensi~e_def |   .0074393   .0901876     0.08   0.934    -.1695636    .1844423 
wdensi~p_def |  -.4407545   .2239253    -1.97   0.049    -.8802323   -.0012766 
wsalario_def |   .0484477   .1728405     0.28   0.779    -.2907707     .387666 
wpopulac~f_1 |   .1649579   .1090374     1.51   0.131    -.0490398    .3789556 
wpopulac~f_2 |  -.8734548   .5413507    -1.61   0.107    -1.935915     .189005 
wpopulac~f_3 |    1.53874   .7109097     2.16   0.031     .1435018    2.933977 
wpopulac~f_4 |  -.8893294   .4629119    -1.92   0.055    -1.797845    .0191856 
wpopulac~f_5 |  -.1400315   .3347083    -0.42   0.676     -.796933    .5168701 
       _cons |    3.71587   1.636698     2.27   0.023     .5036721    6.928069 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   .2612857 
     sigma_e |  .05732444 
         rho |  .95407684   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0757                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4291                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1263                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      4.89 
corr(u_i, Xb)  = -0.6235                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_33 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~33 |  -.2500204   .0362812    -6.89   0.000    -.3212252   -.1788156 
consumido~33 |  -.1048645   .0520807    -2.01   0.044    -.2070771    -.002652 
fornecedo~33 |   .1022031   .0618483     1.65   0.099    -.0191792    .2235855 
densid~e_def |    .043324   .0339972     1.27   0.203    -.0233982    .1100462 
densid~p_def |  -.2536946   .1532561    -1.66   0.098     -.554472    .0470828 
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 salario_def |   -.051641   .0481883    -1.07   0.284    -.1462145    .0429324 
populaca~f_1 |    .103844   .0644097     1.61   0.107    -.0225652    .2302532 
populaca~f_2 |   -.050853   .3096136    -0.16   0.870    -.6584946    .5567885 
populaca~f_3 |  -.0573652   .2689021    -0.21   0.831    -.5851071    .4703767 
populaca~f_4 |   .0972777   .2863017     0.34   0.734    -.4646124    .6591677 
populaca~f_5 |   .1420876   .1298284     1.09   0.274    -.1127111    .3968863 
wem~o_33_hat |  -.1246026   .9435464    -0.13   0.895    -1.976388    1.727183 
       _cons |   1.325397   2.002508     0.66   0.508    -2.604684    5.255479 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9464447 
     sigma_e |  1.2868606 
         rho |  .69584676   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8937                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1688                                        avg =       3.0 
       overall = 0.4438                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    343.68 
corr(u_i, Xb)  = 0.0012                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_34 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~34 |   .0025927   .0011822     2.19   0.029     .0002726    .0049129 
consumido~34 |    .002543   .0021791     1.17   0.244    -.0017338    .0068198 
fornecedo~34 |  -.0012119    .002434    -0.50   0.619     -.005989    .0035651 
densid~e_def |  -.0067161   .0022952    -2.93   0.004    -.0112208   -.0022114 
densid~p_def |   .0382251   .0190003     2.01   0.045     .0009348    .0755153 
 salario_def |  -.0019353   .0025046    -0.77   0.440    -.0068508    .0029802 
populaca~f_1 |   .0092794   .0023562     3.94   0.000     .0046551    .0139038 
populaca~f_2 |  -.0420978   .0146685    -2.87   0.004    -.0708863   -.0133093 
populaca~f_3 |   .0259023   .0161673     1.60   0.109    -.0058278    .0576324 
populaca~f_4 |  -.0266203   .0220815    -1.21   0.228    -.0699577     .016717 
populaca~f_5 |  -.0030819   .0092196    -0.33   0.738    -.0211764    .0150127 
wempreg~f_34 |  -.0149284   .0522392    -0.29   0.775    -.1174535    .0875968 
wconsumid~34 |   -.132682   .1177152    -1.13   0.260     -.363711     .098347 
wforneced~34 |   .1466297   .1416908     1.03   0.301    -.1314539    .4247133 
wdensi~e_def |  -.0622164   .0300345    -2.07   0.039    -.1211624   -.0032704 
wdensi~p_def |  -.2605377   .1170939    -2.23   0.026    -.4903473   -.0307281 
wsalario_def |   -.102686   .0660762    -1.55   0.121    -.2323677    .0269957 
wpopulac~f_1 |   .2153069   .0547314     3.93   0.000     .1078906    .3227232 
wpopulac~f_2 |  -2.186361   .3805461    -5.75   0.000    -2.933225   -1.439498 
wpopulac~f_3 |   2.086788   .6960406     3.00   0.003     .7207322    3.452844 
wpopulac~f_4 |  -.3452993   .5442177    -0.63   0.526    -1.413386    .7227874 
wpopulac~f_5 |   .1932031   .2257684     0.86   0.392    -.2498921    .6362984 
       _cons |   3.766916   1.253782     3.00   0.003     1.306231      6.2276 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .13804322 
     sigma_e |  .04779401 
         rho |   .8929594   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0794                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0649                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0650                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      6.09 
corr(u_i, Xb)  = -0.1982                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_34 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~34 |  -.2094316   .0327955    -6.39   0.000    -.2737953   -.1450678 
consumido~34 |  -.1054565   .0491131    -2.15   0.032     -.201845    -.009068 
fornecedo~34 |   .1079462   .0590455     1.83   0.068    -.0079353    .2238277 
densid~e_def |   .1173403   .0373784     3.14   0.002     .0439822    .1906985 
densid~p_def |   .0744869   .1194173     0.62   0.533    -.1598792    .3088529 
 salario_def |   .0392034   .0563155     0.70   0.487    -.0713204    .1497271 
populaca~f_1 |   .0284623   .0520154     0.55   0.584    -.0736221    .1305466 
populaca~f_2 |    .413695    .374859     1.10   0.270    -.3219957    1.149386 
populaca~f_3 |  -.9351652   .4112374    -2.27   0.023    -1.742252   -.1280789 
populaca~f_4 |   .7102982   .3359808     2.11   0.035     .0509091    1.369687 
populaca~f_5 |   .1903354   .1401084     1.36   0.175    -.0846385    .4653093 
wem~o_34_hat |   1.274053   .5146293     2.48   0.013      .264052    2.284054 
       _cons |  -3.875536   1.595672    -2.43   0.015    -7.007171   -.7439011 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9165452 
     sigma_e |  1.2528904 
         rho |  .70059694   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9527                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4966                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2681                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1023.06 
corr(u_i, Xb)  = -0.3091                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_35 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~35 |   .0025456   .0010267     2.48   0.013     .0005305    .0045607 
consumido~35 |  -.0016708   .0010529    -1.59   0.113    -.0037373    .0003958 
fornecedo~35 |   .0026394   .0014302     1.85   0.065    -.0001676    .0054463 
densid~e_def |  -.0019122   .0009835    -1.94   0.052    -.0038424     .000018 
densid~p_def |   .0075892    .003385     2.24   0.025     .0009458    .0142326 
 salario_def |   .0011815   .0009786     1.21   0.228    -.0007391    .0031021 
populaca~f_1 |  -.0012905   .0008804    -1.47   0.143    -.0030183    .0004373 
populaca~f_2 |  -.0246002    .005615    -4.38   0.000    -.0356202   -.0135802 
populaca~f_3 |   .0120518   .0071559     1.68   0.092    -.0019924     .026096 
populaca~f_4 |   .0084335   .0067318     1.25   0.211    -.0047784    .0216453 
populaca~f_5 |  -.0052897   .0027487    -1.92   0.055    -.0106844     .000105 
wempreg~f_35 |  -.2008729   .0227825    -8.82   0.000     -.245586   -.1561598 
wconsumid~35 |  -.0885563   .0504734    -1.75   0.080    -.1876158    .0105032 
wforneced~35 |   .1354633   .0697018     1.94   0.052    -.0013341    .2722607 
wdensi~e_def |   .0084293   .0096359     0.87   0.382    -.0104822    .0273408 
wdensi~p_def |   .0000545   .0512548     0.00   0.999    -.1005387    .1006477 
wsalario_def |   .0515368   .0236629     2.18   0.030     .0050957    .0979779 
wpopulac~f_1 |  -.0037277   .0160192    -0.23   0.816    -.0351672    .0277119 
wpopulac~f_2 |   .0704903   .1052536     0.67   0.503    -.1360814    .2770619 
wpopulac~f_3 |  -.2039144   .1728107    -1.18   0.238    -.5430743    .1352455 
wpopulac~f_4 |   .1468373   .1420514     1.03   0.302     -.131954    .4256286 
wpopulac~f_5 |  -.1879807   .0773128    -2.43   0.015    -.3397156   -.0362459 
       _cons |   1.140624    .410928     2.78   0.006      .334133    1.947115 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .08384209 
     sigma_e |  .01930003 
         rho |  .94967686   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.2104                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.6885                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1340                                        max =         3 
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                                                F(12,908)          =      3.39 
corr(u_i, Xb)  = -0.7270                        Prob > F           =    0.0001 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_35 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~35 |  -.4569445   .0935237    -4.89   0.000    -.6404922   -.2733969 
consumido~35 |   .0231973   .0390739     0.59   0.553    -.0534884    .0998829 
fornecedo~35 |  -.0090735   .0579833    -0.16   0.876    -.1228704    .1047233 
densid~e_def |   .0178505   .0177142     1.01   0.314    -.0169151     .052616 
densid~p_def |   .1121443   .0654414     1.71   0.087    -.0162896    .2405782 
 salario_def |   .0753339   .0410906     1.83   0.067    -.0053097    .1559775 
populaca~f_1 |  -.0778786   .0363017    -2.15   0.032    -.1491237   -.0066336 
populaca~f_2 |   .4429368   .1919932     2.31   0.021     .0661347    .8197389 
populaca~f_3 |  -.3127342   .1625235    -1.92   0.055    -.6316995    .0062312 
populaca~f_4 |  -.1236623   .1836671    -0.67   0.501    -.4841238    .2367991 
populaca~f_5 |   .0416045   .1039095     0.40   0.689    -.1623263    .2455353 
wem~o_35_hat |  -.9919711   1.329329    -0.75   0.456    -3.600886    1.616943 
       _cons |     .17886   .6186309     0.29   0.773    -1.035253    1.392973 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3760589 
     sigma_e |  .79741432 
         rho |  .74860929   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.4909                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0592                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0013                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =     57.70 
corr(u_i, Xb)  = -0.6471                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_36 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~36 |   .0037878   .0026588     1.42   0.155    -.0014304    .0090059 
consumido~36 |  -.0004136    .000328    -1.26   0.208    -.0010573      .00023 
fornecedo~36 |   .0010312   .0005272     1.96   0.051    -3.43e-06    .0020658 
densid~e_def |  -.0004503   .0003244    -1.39   0.165    -.0010869    .0001864 
densid~p_def |   .0017697   .0012733     1.39   0.165    -.0007293    .0042687 
 salario_def |    .000165   .0005129     0.32   0.748    -.0008417    .0011716 
populaca~f_1 |   .0012824   .0003477     3.69   0.000     .0006001    .0019648 
populaca~f_2 |  -.0021874   .0018572    -1.18   0.239    -.0058323    .0014575 
populaca~f_3 |   .0002615   .0029764     0.09   0.930    -.0055801    .0061031 
populaca~f_4 |  -.0009922     .00307    -0.32   0.747    -.0070174     .005033 
populaca~f_5 |  -.0008666   .0012048    -0.72   0.472    -.0032312     .001498 
wempreg~f_36 |   .1839403   .0802157     2.29   0.022     .0265082    .3413723 
wconsumid~36 |  -.0215362   .0114649    -1.88   0.061    -.0440374     .000965 
wforneced~36 |   .0296203   .0168361     1.76   0.079    -.0034223    .0626629 
wdensi~e_def |  -.0092164   .0029835    -3.09   0.002    -.0150718   -.0033609 
wdensi~p_def |  -.0242834    .018252    -1.33   0.184     -.060105    .0115382 
wsalario_def |  -.0160575   .0044545    -3.60   0.000    -.0247999   -.0073151 
wpopulac~f_1 |   .0148435   .0059295     2.50   0.012     .0032063    .0264806 
wpopulac~f_2 |  -.1878966    .036387    -5.16   0.000    -.2593101    -.116483 
wpopulac~f_3 |   .2387733   .0517735     4.61   0.000     .1371621    .3403844 
wpopulac~f_4 |  -.0929318   .0465938    -1.99   0.046    -.1843772   -.0014863 
wpopulac~f_5 |  -.0319536   .0252436    -1.27   0.206    -.0814969    .0175897 
       _cons |   .5755309   .1417525     4.06   0.000     .2973261    .8537356 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .02282114 
     sigma_e |  .00800961 
         rho |  .89032739   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
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Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0277                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2266                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1228                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      0.34 
corr(u_i, Xb)  = -0.5496                        Prob > F           =    0.9826 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_36 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~36 |  -.1636568   .1335445    -1.23   0.221    -.4257485     .098435 
consumido~36 |   -.008251   .0117825    -0.70   0.484     -.031375    .0148731 
fornecedo~36 |   .0159565    .017146     0.93   0.352     -.017694    .0496069 
densid~e_def |   .0037595   .0055504     0.68   0.498    -.0071335    .0146526 
densid~p_def |   .0071529    .017632     0.41   0.685    -.0274513     .041757 
 salario_def |   .0046576   .0091371     0.51   0.610    -.0132747      .02259 
populaca~f_1 |   .0087658   .0071257     1.23   0.219    -.0052188    .0227505 
populaca~f_2 |  -.0105957   .0481839    -0.22   0.826    -.1051604     .083969 
populaca~f_3 |   .0103963   .0298489     0.35   0.728    -.0481846    .0689773 
populaca~f_4 |  -.0376296   .0394299    -0.95   0.340    -.1150138    .0397547 
populaca~f_5 |   .0168602   .0156189     1.08   0.281    -.0137931    .0475135 
wem~o_36_hat |   4.305004   4.451256     0.97   0.334    -4.430942    13.04095 
       _cons |  -.0723051   .1123759    -0.64   0.520    -.2928518    .1482417 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .51277504 
     sigma_e |  .29720007 
         rho |  .74854427   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9537                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1260                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1808                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   2186.48 
corr(u_i, Xb)  = -0.3448                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_37 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~37 |   .0029509   .0011008     2.68   0.007     .0007904    .0051114 
consumido~37 |   .0013666   .0025851     0.53   0.597    -.0037069    .0064402 
fornecedo~37 |  -.0055671   .0029602    -1.88   0.060    -.0113767    .0002426 
densid~e_def |   .0000153   .0022527     0.01   0.995    -.0044058    .0044364 
densid~p_def |   .0030541   .0071605     0.43   0.670    -.0109993    .0171074 
 salario_def |   .0021958   .0037125     0.59   0.554    -.0050905     .009482 
populaca~f_1 |   .0034976   .0016812     2.08   0.038     .0001981    .0067972 
populaca~f_2 |  -.0234702   .0100596    -2.33   0.020    -.0432134   -.0037271 
populaca~f_3 |   .0199502   .0118687     1.68   0.093    -.0033434    .0432437 
populaca~f_4 |   .0048054   .0180564     0.27   0.790    -.0306322     .040243 
populaca~f_5 |   -.000548   .0093434    -0.06   0.953    -.0188854    .0177893 
wempreg~f_37 |  -.0344492   .0350486    -0.98   0.326     -.103236    .0343375 
wconsumid~37 |  -.2953221   .3670204    -0.80   0.421     -1.01564    .4249954 
wforneced~37 |   .3253324   .4032987     0.81   0.420    -.4661854     1.11685 
wdensi~e_def |  -.1486593    .023366    -6.36   0.000    -.1945177   -.1028009 
wdensi~p_def |  -.3724638    .134146    -2.78   0.006      -.63574   -.1091876 
wsalario_def |  -.2216523   .0836606    -2.65   0.008    -.3858454   -.0574592 
wpopulac~f_1 |    .624906   .0612586    10.20   0.000     .5046794    .7451327 
wpopulac~f_2 |  -4.049217   .3822638   -10.59   0.000    -4.799451   -3.298982 
wpopulac~f_3 |   2.540059   .5889588     4.31   0.000     1.384163    3.695955 
wpopulac~f_4 |   .6349334   .4801934     1.32   0.186    -.3074985    1.577365 
wpopulac~f_5 |   .1831459   .2761248     0.66   0.507    -.3587791     .725071 
       _cons |   4.474224   1.654813     2.70   0.007     1.226473    7.721974 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .24540717 
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     sigma_e |  .04566476 
         rho |  .96653391   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0826                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0030                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0006                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      6.40 
corr(u_i, Xb)  = -0.2422                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_37 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~37 |  -.1792022   .0283281    -6.33   0.000    -.2347983   -.1236062 
consumido~37 |  -.2356493   .0847662    -2.78   0.006    -.4020097   -.0692889 
fornecedo~37 |   .2095121   .0920202     2.28   0.023     .0289152    .3901091 
densid~e_def |   .0215101   .0410007     0.52   0.600    -.0589571    .1019773 
densid~p_def |    .116504   .1357222     0.86   0.391    -.1498618    .3828697 
 salario_def |  -.1383165   .0602493    -2.30   0.022    -.2565606   -.0200725 
populaca~f_1 |   .0626402   .0575052     1.09   0.276    -.0502184    .1754988 
populaca~f_2 |  -.0113599   .3454426    -0.03   0.974    -.6893187    .6665988 
populaca~f_3 |  -.1811501   .4126785    -0.44   0.661    -.9910648    .6287645 
populaca~f_4 |   .3493876   .4355358     0.80   0.423    -.5053862    1.204161 
populaca~f_5 |   .0388734   .1594392     0.24   0.807    -.2740388    .3517856 
wem~o_37_hat |   1.280775   .5032688     2.54   0.011     .2930697     2.26848 
       _cons |  -1.780326   1.484622    -1.20   0.231    -4.694016    1.133364 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.4116615 
     sigma_e |  1.3731067 
         rho |  .75518875   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9607                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2666                                        avg =       3.0 
       overall = 0.5868                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1430.68 
corr(u_i, Xb)  = -0.6508                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_38 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~38 |   .0014352   .0010898     1.32   0.188    -.0007037    .0035741 
consumido~38 |  -.0019125   .0026487    -0.72   0.470    -.0071109    .0032859 
fornecedo~38 |  -.0012349   .0032743    -0.38   0.706    -.0076611    .0051914 
densid~e_def |    .001485   .0024252     0.61   0.540    -.0032748    .0062448 
densid~p_def |   .0610697   .0328592     1.86   0.063      -.00342    .1255594 
 salario_def |  -.0037064   .0029267    -1.27   0.206    -.0094504    .0020375 
populaca~f_1 |   .0045974   .0023981     1.92   0.056     -.000109    .0093039 
populaca~f_2 |     .00927   .0162389     0.57   0.568    -.0226007    .0411407 
populaca~f_3 |  -.0231461   .0174355    -1.33   0.185    -.0573651    .0110729 
populaca~f_4 |  -.0512184   .0272257    -1.88   0.060    -.1046519     .002215 
populaca~f_5 |   .0120016   .0082674     1.45   0.147     -.004224    .0282273 
wempreg~f_38 |  -.0057191   .0410831    -0.14   0.889    -.0863492     .074911 
wconsumid~38 |   .0601914   .1425166     0.42   0.673    -.2195129    .3398957 
wforneced~38 |  -.0973113   .1901795    -0.51   0.609    -.4705592    .2759367 
wdensi~e_def |  -.0475714   .0369053    -1.29   0.198    -.1200021    .0248592 
wdensi~p_def |   .3415885   .2033953     1.68   0.093     -.057597    .7407741 
wsalario_def |  -.0888765   .0901467    -0.99   0.324    -.2657993    .0880463 
wpopulac~f_1 |    .183469    .060994     3.01   0.003     .0637617    .3031763 
wpopulac~f_2 |   .7698357   .3535511     2.18   0.030      .075953    1.463718 
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wpopulac~f_3 |  -1.415503   .3554551    -3.98   0.000    -2.113122   -.7178832 
wpopulac~f_4 |   .7839738   .2882464     2.72   0.007     .2182587    1.349689 
wpopulac~f_5 |   .5432719   .2311992     2.35   0.019     .0895183    .9970255 
       _cons |  -4.572102   1.449248    -3.15   0.002    -7.416409   -1.727794 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .17353133 
     sigma_e |  .04718684 
         rho |  .93114975   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1414                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1120                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0083                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      8.35 
corr(u_i, Xb)  = -0.5377                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_38 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~38 |  -.3366403   .0448282    -7.51   0.000    -.4246192   -.2486613 
consumido~38 |  -.0261959   .0668285    -0.39   0.695    -.1573522    .1049604 
fornecedo~38 |   .0232678   .0866106     0.27   0.788    -.1467124    .1932481 
densid~e_def |   .0936324   .0385237     2.43   0.015     .0180265    .1692383 
densid~p_def |  -.0663121   .1820721    -0.36   0.716    -.4236432     .291019 
 salario_def |   .0065457   .0482747     0.14   0.892    -.0881972    .1012886 
populaca~f_1 |   .0846838   .0638833     1.33   0.185    -.0406922    .2100599 
populaca~f_2 |  -.1901825   .3860947    -0.49   0.622    -.9479243    .5675592 
populaca~f_3 |  -.3468205   .3359859    -1.03   0.302     -1.00622    .3125787 
populaca~f_4 |   1.268255     .43797     2.90   0.004     .4087037    2.127806 
populaca~f_5 |  -.5244823   .1927473    -2.72   0.007    -.9027643   -.1462002 
wem~o_38_hat |   1.014939   .3892718     2.61   0.009     .2509623    1.778917 
       _cons |  -2.212452   1.139083    -1.94   0.052    -4.447994    .0230903 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.8101711 
     sigma_e |  1.3335574 
         rho |  .64820137   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9619                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0621                                        avg =       3.0 
       overall = 0.4194                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1825.79 
corr(u_i, Xb)  = -0.1477                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_39 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~39 |    .002838    .000957     2.97   0.003     .0009599    .0047162 
consumido~39 |  -.0091545   .0030586    -2.99   0.003    -.0151572   -.0031517 
fornecedo~39 |   .0118562   .0029903     3.96   0.000     .0059873     .017725 
densid~e_def |  -.0110786   .0021618    -5.12   0.000    -.0153213   -.0068359 
densid~p_def |  -.0106059   .0091786    -1.16   0.248    -.0286199    .0074081 
 salario_def |   .0041309   .0025967     1.59   0.112    -.0009654    .0092271 
populaca~f_1 |   .0051834   .0018768     2.76   0.006     .0015001    .0088668 
populaca~f_2 |  -.0220351   .0125797    -1.75   0.080     -.046724    .0026538 
populaca~f_3 |   .0072118   .0150958     0.48   0.633    -.0224154    .0368391 
populaca~f_4 |   .0550592   .0200358     2.75   0.006     .0157368    .0943817 
populaca~f_5 |  -.0178352    .011141    -1.60   0.110    -.0397006    .0040301 
wempreg~f_39 |   .0322467     .05497     0.59   0.558     -.075638    .1401314 
wconsumid~39 |  -.3784745   .1283891    -2.95   0.003    -.6304521    -.126497 
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wforneced~39 |   .4886886   .1450249     3.37   0.001     .2040614    .7733157 
wdensi~e_def |    .022843    .020786     1.10   0.272    -.0179518    .0636379 
wdensi~p_def |  -.3796582   .1194544    -3.18   0.002    -.6141006   -.1452158 
wsalario_def |   .0276557   .0469973     0.59   0.556    -.0645816     .119893 
wpopulac~f_1 |    .234096   .0602803     3.88   0.000     .1157894    .3524027 
wpopulac~f_2 |  -2.212414   .4126497    -5.36   0.000    -3.022284   -1.402544 
wpopulac~f_3 |   2.465353   .6124342     4.03   0.000     1.263384    3.667322 
wpopulac~f_4 |  -.8984228   .5023839    -1.79   0.074    -1.884406    .0875605 
wpopulac~f_5 |   .6875891   .2387228     2.88   0.004     .2190694    1.156109 
       _cons |   2.318341   1.460959     1.59   0.113     -.548951    5.185633 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .17149086 
     sigma_e |  .03593436 
         rho |  .95793935   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0943                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0558                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0623                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      5.44 
corr(u_i, Xb)  = -0.0171                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_39 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~39 |  -.1901899   .0315256    -6.03   0.000    -.2520614   -.1283183 
consumido~39 |  -.1817569   .0782566    -2.32   0.020    -.3353418    -.028172 
fornecedo~39 |   .1585803   .0918968     1.73   0.085    -.0217745    .3389351 
densid~e_def |   .0505237   .0363138     1.39   0.164     -.020745    .1217925 
densid~p_def |   .1012007   .1320671     0.77   0.444    -.1579915     .360393 
 salario_def |  -.1178065   .0629855    -1.87   0.062    -.2414206    .0058076 
populaca~f_1 |   .0474498   .0565825     0.84   0.402    -.0635979    .1584975 
populaca~f_2 |  -.2156368   .3300655    -0.65   0.514    -.8634167    .4321432 
populaca~f_3 |   .3692097   .3915491     0.94   0.346    -.3992367    1.137656 
populaca~f_4 |  -.0226692   .3985767    -0.06   0.955     -.804908    .7595696 
populaca~f_5 |   .1194863   .1921309     0.62   0.534     -.257586    .4965585 
wem~o_39_hat |   1.141919   .3762969     3.03   0.002     .4034061    1.880432 
       _cons |  -2.018072   1.589556    -1.27   0.205    -5.137703     1.10156 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.0644875 
     sigma_e |  1.1290367 
         rho |   .7697738   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8769                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2600                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1459                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    450.00 
corr(u_i, Xb)  = -0.6952                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_40 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~40 |   .0012123   .0013517     0.90   0.370    -.0014406    .0038653 
consumido~40 |  -.0036357   .0065299    -0.56   0.578    -.0164514      .00918 
fornecedo~40 |   .0052184   .0051829     1.01   0.314    -.0049536    .0153905 
densid~e_def |  -.0087685   .0038921    -2.25   0.025    -.0164071   -.0011298 
densid~p_def |   .0346537    .018821     1.84   0.066    -.0022847     .071592 
 salario_def |   .0086628   .0064016     1.35   0.176     -.003901    .0212267 
populaca~f_1 |   .0049408   .0037447     1.32   0.187    -.0024084    .0122901 



 178

populaca~f_2 |  -.0850681   .0245862    -3.46   0.001    -.1333213    -.036815 
populaca~f_3 |   .0135991   .0270377     0.50   0.615    -.0394653    .0666634 
populaca~f_4 |   .0867893    .040475     2.14   0.032     .0073528    .1662259 
populaca~f_5 |  -.0321106   .0223946    -1.43   0.152    -.0760626    .0118413 
wempreg~f_40 |  -.3111327   .1041141    -2.99   0.003     -.515468   -.1067973 
wconsumid~40 |   .0249405   .1319257     0.19   0.850     -.233978    .2838591 
wforneced~40 |  -.1372998   .1116954    -1.23   0.219    -.3565142    .0819145 
wdensi~e_def |  -.0357609   .0547634    -0.65   0.514    -.1432401    .0717182 
wdensi~p_def |  -.5091402   .2392021    -2.13   0.034    -.9786005   -.0396799 
wsalario_def |  -.1603074   .1876445    -0.85   0.393    -.5285803    .2079654 
wpopulac~f_1 |   .2471608   .1095297     2.26   0.024     .0321968    .4621248 
wpopulac~f_2 |   -1.01867   .7369383    -1.38   0.167    -2.464992    .4276514 
wpopulac~f_3 |   1.994213   1.332227     1.50   0.135    -.6204269    4.608853 
wpopulac~f_4 |  -1.757671   1.077511    -1.63   0.103    -3.872404    .3570624 
wpopulac~f_5 |   .1547808   .4472106     0.35   0.729    -.7229188     1.03248 
       _cons |   7.375157    2.20317     3.35   0.001     3.051196    11.69912 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .24429225 
     sigma_e |  .07737123 
         rho |  .90883566   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0639                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1453                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0426                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      4.81 
corr(u_i, Xb)  = -0.5148                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_40 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~40 |  -.2187221    .036886    -5.93   0.000    -.2911139   -.1463303 
consumido~40 |  -.0346542   .1058317    -0.33   0.743    -.2423575     .173049 
fornecedo~40 |  -.0156134   .0879252    -0.18   0.859    -.1881737    .1569469 
densid~e_def |   .0552266   .0482964     1.14   0.253     -.039559    .1500122 
densid~p_def |   .3433925   .1749962     1.96   0.050    -.0000516    .6868367 
 salario_def |  -.0791515   .0682783    -1.16   0.247    -.2131531    .0548501 
populaca~f_1 |   .0379301   .0801688     0.47   0.636    -.1194075    .1952677 
populaca~f_2 |  -.0296255   .4331735    -0.07   0.945    -.8797633    .8205122 
populaca~f_3 |  -.0893429   .4967569    -0.18   0.857    -1.064268    .8855823 
populaca~f_4 |   .3856436   .4673459     0.83   0.409    -.5315601    1.302847 
populaca~f_5 |  -.2852736   .1812637    -1.57   0.116    -.6410182    .0704709 
wem~o_40_hat |   .6986974   .4835445     1.44   0.149    -.2502974    1.647692 
       _cons |   .2630753   1.650332     0.16   0.873    -2.975834    3.501985 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.7371537 
     sigma_e |  1.9000863 
         rho |  .67481374   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8151                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1729                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2520                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    483.21 
corr(u_i, Xb)  = -0.1311                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_41 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~41 |  -.0006233   .0015817    -0.39   0.694    -.0037276    .0024809 
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consumido~41 |   .0024069    .002896     0.83   0.406    -.0032769    .0080906 
fornecedo~41 |   -.004142   .0034596    -1.20   0.232    -.0109319     .002648 
densid~e_def |  -.0027005   .0023038    -1.17   0.241    -.0072219    .0018209 
densid~p_def |   .0730746   .0377366     1.94   0.053    -.0009877    .1471368 
 salario_def |  -.0024473   .0025178    -0.97   0.331    -.0073888    .0024942 
populaca~f_1 |   .0045964   .0020737     2.22   0.027     .0005265    .0086663 
populaca~f_2 |  -.0335367   .0179214    -1.87   0.062    -.0687093     .001636 
populaca~f_3 |  -.0136868   .0198438    -0.69   0.491    -.0526324    .0252587 
populaca~f_4 |   -.031089   .0293363    -1.06   0.290    -.0886647    .0264868 
populaca~f_5 |  -7.72e-06   .0072319    -0.00   0.999    -.0142011    .0141857 
wempreg~f_41 |  -.2297497   .0582003    -3.95   0.000    -.3439743   -.1155252 
wconsumid~41 |   .2323745   .1039553     2.24   0.026      .028351    .4363981 
wforneced~41 |   -.392246    .135772    -2.89   0.004    -.6587133   -.1257787 
wdensi~e_def |   .0279985   .0398913     0.70   0.483    -.0502926    .1062895 
wdensi~p_def |  -.2556992   .1577354    -1.62   0.105    -.5652722    .0538738 
wsalario_def |  -.2156587   .0872522    -2.47   0.014    -.3869007   -.0444167 
wpopulac~f_1 |   .1622663   .0462964     3.50   0.000     .0714045    .2531281 
wpopulac~f_2 |   -1.01524   .2879889    -3.53   0.000     -1.58045   -.4500309 
wpopulac~f_3 |   .1297821   .4163222     0.31   0.755    -.6872957      .94686 
wpopulac~f_4 |   .7996172   .3524798     2.27   0.024     .1078371    1.491397 
wpopulac~f_5 |  -.0122671   .2097243    -0.06   0.953    -.4238739    .3993398 
       _cons |    7.71923   1.419465     5.44   0.000     4.933374    10.50509 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .19072918 
     sigma_e |  .04282509 
         rho |  .95200442   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0898                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2621                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2366                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      5.09 
corr(u_i, Xb)  = 0.0984                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_41 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~41 |  -.2156012   .0379436    -5.68   0.000    -.2900686   -.1411337 
consumido~41 |  -.0721781   .0607697    -1.19   0.235    -.1914435    .0470873 
fornecedo~41 |    .011602   .0679746     0.17   0.865    -.1218035    .1450076 
densid~e_def |   .1736486   .0445833     3.89   0.000     .0861503    .2611469 
densid~p_def |   .1382078   .1564448     0.88   0.377    -.1688277    .4452432 
 salario_def |  -.0063077   .0747726    -0.08   0.933    -.1530549    .1404395 
populaca~f_1 |   .0838612   .0400081     2.10   0.036     .0053422    .1623803 
populaca~f_2 |  -.4488252    .351909    -1.28   0.202    -1.139475    .2418245 
populaca~f_3 |  -.2046291   .4741233    -0.43   0.666    -1.135134    .7258759 
populaca~f_4 |    1.01798   .4803423     2.12   0.034     .0752697     1.96069 
populaca~f_5 |  -.1131888   .1924548    -0.59   0.557    -.4908968    .2645192 
wem~o_41_hat |  -.3142237   .8173495    -0.38   0.701    -1.918338     1.28989 
       _cons |   5.058848   5.251973     0.96   0.336    -5.248569    15.36627 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.6964104 
     sigma_e |  .95052232 
         rho |    .761063   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9951                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.7437                                        avg =       3.0 
       overall = 0.9213                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   9895.25 
corr(u_i, Xb)  = 0.1039                         Prob > F           =    0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_42 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~42 |   .0000597   .0011539     0.05   0.959    -.0022049    .0023243 
consumido~42 |   .0008813   .0015795     0.56   0.577    -.0022186    .0039813 
fornecedo~42 |   .0005515   .0012541     0.44   0.660    -.0019098    .0030128 
densid~e_def |  -.0009845   .0014145    -0.70   0.487    -.0037606    .0017915 
densid~p_def |  -.0113051     .00496    -2.28   0.023    -.0210397   -.0015706 
 salario_def |  -.0003049   .0014088    -0.22   0.829    -.0030698      .00246 
populaca~f_1 |    .003283     .00111     2.96   0.003     .0011046    .0054614 
populaca~f_2 |   .0178701   .0069523     2.57   0.010     .0042255    .0315148 
populaca~f_3 |  -.0192039   .0087398    -2.20   0.028    -.0363568    -.002051 
populaca~f_4 |   .0077668   .0098192     0.79   0.429    -.0115044     .027038 
populaca~f_5 |   -.000311    .004672    -0.07   0.947    -.0094803    .0088582 
wempreg~f_42 |   .1596824    .036296     4.40   0.000     .0884475    .2309173 
wconsumid~42 |  -.2055938    .055396    -3.71   0.000    -.3143144   -.0968731 
wforneced~42 |   .2212221   .0425163     5.20   0.000     .1377792    .3046649 
wdensi~e_def |  -.1249828   .0258608    -4.83   0.000    -.1757374   -.0742282 
wdensi~p_def |   .3293387   .1079824     3.05   0.002     .1174115     .541266 
wsalario_def |  -.0391085   .0712505    -0.55   0.583    -.1789454    .1007284 
wpopulac~f_1 |  -.0066787   .0269724    -0.25   0.804    -.0596151    .0462576 
wpopulac~f_2 |  -.6281811   .1845929    -3.40   0.001    -.9904648   -.2658975 
wpopulac~f_3 |  -.4932064   .2313869    -2.13   0.033    -.9473284   -.0390844 
wpopulac~f_4 |   1.794923   .1965784     9.13   0.000     1.409117     2.18073 
wpopulac~f_5 |  -.4093144   .1105656    -3.70   0.000    -.6263115   -.1923173 
       _cons |   4.150908   .7270967     5.71   0.000     2.723901    5.577915 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .07714815 
     sigma_e |  .02062124 
         rho |  .93331807   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.4390                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3172                                        avg =       3.0 
       overall = 0.3060                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     45.97 
corr(u_i, Xb)  = 0.2701                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_42 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~42 |  -.0610524   .0367576    -1.66   0.097    -.1331921    .0110874 
consumido~42 |   .0165134   .0425465     0.39   0.698    -.0669875    .1000143 
fornecedo~42 |  -.0539389   .0453523    -1.19   0.235    -.1429465    .0350686 
densid~e_def |   .0356994   .0304336     1.17   0.241     -.024029    .0954278 
densid~p_def |   .0511061   .1127965     0.45   0.651    -.1702661    .2724784 
 salario_def |   .0701663   .0498071     1.41   0.159    -.0275841    .1679168 
populaca~f_1 |  -.0003808   .0223616    -0.02   0.986    -.0442673    .0435057 
populaca~f_2 |   .0970662   .1588589     0.61   0.541     -.214707    .4088395 
populaca~f_3 |  -.1761121   .2425083    -0.73   0.468    -.6520541    .2998299 
populaca~f_4 |   .5399704    .284434     1.90   0.058     -.018254    1.098195 
populaca~f_5 |  -.2758438   .1139604    -2.42   0.016    -.4995003   -.0521874 
wem~o_42_hat |   1.031633    .168433     6.12   0.000     .7010694    1.362196 
       _cons |   -2.27893   1.161023    -1.96   0.050    -4.557531   -.0003287 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.4345646 
     sigma_e |  .40135797 
         rho |  .92740713   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
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R-sq:  within  = 0.9650                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.5128                                        avg =       3.0 
       overall = 0.7620                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   2366.62 
corr(u_i, Xb)  = -0.4843                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_43 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~43 |   .0058509   .0026409     2.22   0.027     .0006678    .0110341 
consumido~43 |  -.0024034   .0047656    -0.50   0.614    -.0117563    .0069495 
fornecedo~43 |   .0025465   .0034431     0.74   0.460     -.004211     .009304 
densid~e_def |  -.0162379    .004405    -3.69   0.000    -.0248832   -.0075925 
densid~p_def |   .0167113   .0269592     0.62   0.535     -.036199    .0696217 
 salario_def |  -.0010669   .0032711    -0.33   0.744    -.0074868    .0053529 
populaca~f_1 |   .0024006   .0022579     1.06   0.288    -.0020308    .0068319 
populaca~f_2 |  -.0191878   .0172955    -1.11   0.268    -.0531321    .0147565 
populaca~f_3 |   .0018764   .0208413     0.09   0.928    -.0390269    .0427796 
populaca~f_4 |   .0065214   .0289122     0.23   0.822     -.050222    .0632648 
populaca~f_5 |   .0127785   .0098055     1.30   0.193    -.0064659    .0320228 
wempreg~f_43 |  -.0519272   .1033869    -0.50   0.616    -.2548354     .150981 
wconsumid~43 |   .0601134   .2388875     0.25   0.801    -.4087294    .5289563 
wforneced~43 |  -.0757653   .1955923    -0.39   0.699    -.4596365    .3081058 
wdensi~e_def |   .1294918   .0615429     2.10   0.036      .008707    .2502765 
wdensi~p_def |   .6935718   .1820367     3.81   0.000      .336305    1.050839 
wsalario_def |   .1675056   .1973694     0.85   0.396    -.2198534    .5548647 
wpopulac~f_1 |  -.0326963   .1011279    -0.32   0.747    -.2311709    .1657784 
wpopulac~f_2 |  -.7928611   .7744542    -1.02   0.306    -2.312812    .7270899 
wpopulac~f_3 |   1.191185   .9767181     1.22   0.223    -.7257312    3.108101 
wpopulac~f_4 |  -.1738596   .6552392    -0.27   0.791    -1.459838    1.112119 
wpopulac~f_5 |   .1867061   .2648181     0.71   0.481    -.3330283    .7064405 
       _cons |  -.4401575   2.174272    -0.20   0.840    -4.707405     3.82709 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .16075744 
     sigma_e |  .06038258 
         rho |  .87635882   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1876                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0023                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0034                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     13.36 
corr(u_i, Xb)  = -0.2375                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_43 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~43 |  -.1986806   .0297267    -6.68   0.000    -.2570216   -.1403395 
consumido~43 |   .0485258   .0588543     0.82   0.410    -.0669805     .164032 
fornecedo~43 |  -.1319439   .0508586    -2.59   0.010     -.231758   -.0321297 
densid~e_def |   .0549092   .0337941     1.62   0.105    -.0114144    .1212328 
densid~p_def |   .2299358    .137123     1.68   0.094    -.0391791    .4990508 
 salario_def |  -.1325592   .0480693    -2.76   0.006     -.226899   -.0382194 
populaca~f_1 |  -.0407686    .037347    -1.09   0.275    -.1140651     .032528 
populaca~f_2 |  -.3237315   .2471025    -1.31   0.190      -.80869    .1612269 
populaca~f_3 |   .4194181    .349136     1.20   0.230    -.2657893    1.104625 
populaca~f_4 |    .062415   .3639246     0.17   0.864    -.6518161    .7766462 
populaca~f_5 |  -.0624112   .1604374    -0.39   0.697    -.3772825      .25246 
wem~o_43_hat |   .8846103   .3069524     2.88   0.004     .2821916    1.487029 
       _cons |   .4676881   1.592307     0.29   0.769    -2.657341    3.592717 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.1013223 
     sigma_e |  .91785956 
         rho |  .83977506   (fraction of variance due to u_i) 
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------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9710                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.8155                                        avg =       3.0 
       overall = 0.8471                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   2111.42 
corr(u_i, Xb)  = 0.3342                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_44 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~44 |   .0024421   .0016057     1.52   0.129    -.0007093    .0055936 
consumido~44 |  -.0043031   .0038361    -1.12   0.262    -.0118319    .0032256 
fornecedo~44 |    .004321   .0037432     1.15   0.249    -.0030255    .0116675 
densid~e_def |  -.0061464   .0032804    -1.87   0.061    -.0125845    .0002917 
densid~p_def |  -.0076654   .0083395    -0.92   0.358    -.0240325    .0087018 
 salario_def |  -.0041237   .0028229    -1.46   0.144    -.0096639    .0014165 
populaca~f_1 |   .0038293   .0023091     1.66   0.098    -.0007025    .0083611 
populaca~f_2 |   .0182052   .0160556     1.13   0.257    -.0133057    .0497161 
populaca~f_3 |   .0118917   .0208127     0.57   0.568    -.0289556     .052739 
populaca~f_4 |  -.0308216   .0196816    -1.57   0.118     -.069449    .0078057 
populaca~f_5 |   .0107541   .0098082     1.10   0.273    -.0084955    .0300037 
wempreg~f_44 |   .2134256   .0596536     3.58   0.000      .096349    .3305023 
wconsumid~44 |    .256243   .3224383     0.79   0.427    -.3765774    .8890635 
wforneced~44 |  -.1997422   .2808961    -0.71   0.477    -.7510314     .351547 
wdensi~e_def |  -.1330124   .0642591    -2.07   0.039    -.2591279   -.0068969 
wdensi~p_def |   .4165906   .1667096     2.50   0.013     .0894048    .7437763 
wsalario_def |  -.1854727   .1239982    -1.50   0.135    -.4288327    .0578872 
wpopulac~f_1 |  -.1262989   .0777985    -1.62   0.105     -.278987    .0263891 
wpopulac~f_2 |   .0588816   .4686073     0.13   0.900    -.8608115    .9785747 
wpopulac~f_3 |  -1.287581   .4822636    -2.67   0.008    -2.234076   -.3410856 
wpopulac~f_4 |    1.49684   .3238049     4.62   0.000     .8613378    2.132343 
wpopulac~f_5 |   .0673372   .2139384     0.31   0.753    -.3525403    .4872147 
       _cons |   1.818708    1.44393     1.26   0.208    -1.015161    4.652577 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .16108524 
     sigma_e |   .0549911 
         rho |  .89562435   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1197                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2258                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2052                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      8.73 
corr(u_i, Xb)  = 0.0991                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_44 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~44 |  -.2075075   .0382721    -5.42   0.000    -.2826195   -.1323954 
consumido~44 |   .0983367   .0907289     1.08   0.279    -.0797261    .2763994 
fornecedo~44 |  -.0884504   .0804545    -1.10   0.272    -.2463487    .0694479 
densid~e_def |   .1715896     .04114     4.17   0.000     .0908491    .2523301 
densid~p_def |   .1056261   .1218779     0.87   0.386     -.133569    .3448212 
 salario_def |   .0016648   .0566912     0.03   0.977    -.1095961    .1129258 
populaca~f_1 |     .03909   .0456573     0.86   0.392    -.0505161    .1286961 
populaca~f_2 |   -.182489   .3036333    -0.60   0.548    -.7783937    .4134158 
populaca~f_3 |   .6773181    .331743     2.04   0.041     .0262459     1.32839 
populaca~f_4 |  -.6199305   .3352403    -1.85   0.065    -1.277866    .0380054 
populaca~f_5 |   .3664472   .1480248     2.48   0.013     .0759368    .6569576 
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wem~o_44_hat |   1.230834   .3245306     3.79   0.000     .5939173    1.867752 
       _cons |  -2.889345   1.384601    -2.09   0.037    -5.606735   -.1719539 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.8806542 
     sigma_e |   1.162994 
         rho |   .7233708   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8745                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.8383                                        avg =       3.0 
       overall = 0.7581                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   1173.44 
corr(u_i, Xb)  = 0.5713                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_45 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~45 |   .0023439    .001534     1.53   0.127    -.0006667    .0053545 
consumido~45 |   .0000882   .0043066     0.02   0.984    -.0083639    .0085403 
fornecedo~45 |    .001278   .0042309     0.30   0.763    -.0070257    .0095817 
densid~e_def |  -.0102378   .0032179    -3.18   0.002    -.0165532   -.0039224 
densid~p_def |  -.0139359   .0129942    -1.07   0.284    -.0394384    .0115666 
 salario_def |    .002111    .003725     0.57   0.571    -.0051998    .0094218 
populaca~f_1 |  -.0010645   .0029228    -0.36   0.716    -.0068009    .0046718 
populaca~f_2 |  -.0084703   .0172274    -0.49   0.623    -.0422809    .0253403 
populaca~f_3 |   .0095562   .0225248     0.42   0.671    -.0346512    .0537637 
populaca~f_4 |  -.0121569   .0235883    -0.52   0.606    -.0584514    .0341377 
populaca~f_5 |   .0107708   .0121668     0.89   0.376    -.0131079    .0346495 
wempreg~f_45 |  -.2036941   .1336463    -1.52   0.128    -.4659896    .0586013 
wconsumid~45 |    .193058    .099841     1.93   0.053    -.0028908    .3890068 
wforneced~45 |   -.205165   .0898157    -2.28   0.023    -.3814382   -.0288919 
wdensi~e_def |   .2296531   .1332503     1.72   0.085    -.0318652    .4911714 
wdensi~p_def |   .1958733   .1830157     1.07   0.285    -.1633149    .5550616 
wsalario_def |    .200899   .1756037     1.14   0.253    -.1437424    .5455405 
wpopulac~f_1 |   .0992241   .1319434     0.75   0.452    -.1597292    .3581775 
wpopulac~f_2 |  -.7441242     .77591    -0.96   0.338    -2.266932    .7786838 
wpopulac~f_3 |  -.3067652   .8200845    -0.37   0.708     -1.91627     1.30274 
wpopulac~f_4 |   .8301605   .6989148     1.19   0.235    -.5415361    2.201857 
wpopulac~f_5 |  -.0749676   .3503861    -0.21   0.831    -.7626385    .6127034 
       _cons |   3.153162   2.388496     1.32   0.187    -1.534523    7.840847 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .18054647 
     sigma_e |  .05297253 
         rho |  .92073894   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0634                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1737                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1603                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      3.70 
corr(u_i, Xb)  = 0.2079                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_45 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~45 |  -.1035165    .029876    -3.46   0.001    -.1621507   -.0448824 
consumido~45 |  -.0327529   .0457797    -0.72   0.475    -.1225991    .0570934 
fornecedo~45 |   .0082185   .0398667     0.21   0.837    -.0700232    .0864601 
densid~e_def |   .0636324   .0356805     1.78   0.075    -.0063934    .1336582 
densid~p_def |   .0966638    .084642     1.14   0.254    -.0694529    .2627805 
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 salario_def |  -.1130722   .0436205    -2.59   0.010    -.1986811   -.0274634 
populaca~f_1 |   .0393939   .0302249     1.30   0.193    -.0199249    .0987128 
populaca~f_2 |  -.2783586   .2433528    -1.14   0.253     -.755958    .1992407 
populaca~f_3 |   .2802677   .3914786     0.72   0.474    -.4880404    1.048576 
populaca~f_4 |   -.007694   .3057878    -0.03   0.980     -.607827     .592439 
populaca~f_5 |   .0879168   .1531982     0.57   0.566    -.2127469    .3885805 
wem~o_45_hat |   .9893622   .5929597     1.67   0.096    -.1743687    2.153093 
       _cons |  -.4192884    2.42972    -0.17   0.863    -5.187808    4.349231 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.1700768 
     sigma_e |   .8288091 
         rho |  .87270118   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.4155                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.6809                                        avg =       3.0 
       overall = 0.6462                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =     43.55 
corr(u_i, Xb)  = -0.0870                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_46 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~46 |   .0039213   .0027333     1.43   0.152    -.0014431    .0092857 
consumido~46 |   .0102928   .0082667     1.25   0.213    -.0059315    .0265171 
fornecedo~46 |   -.004052    .005445    -0.74   0.457    -.0147385    .0066344 
densid~e_def |  -.0212927   .0087222    -2.44   0.015     -.038411   -.0041744 
densid~p_def |  -.0022213    .014654    -0.15   0.880    -.0309814    .0265388 
 salario_def |   -.000904   .0038484    -0.23   0.814    -.0084568    .0066488 
populaca~f_1 |   .0022596   .0033381     0.68   0.499    -.0042918    .0088111 
populaca~f_2 |  -.0115326   .0214561    -0.54   0.591    -.0536425    .0305774 
populaca~f_3 |   -.021512   .0301833    -0.71   0.476      -.08075     .037726 
populaca~f_4 |    .053493   .0291373     1.84   0.067    -.0036921     .110678 
populaca~f_5 |   .0011849   .0085735     0.14   0.890    -.0156416    .0180113 
wempreg~f_46 |   -.103202   .2370588    -0.44   0.663    -.5684557    .3620518 
wconsumid~46 |   1.005061   .5312012     1.89   0.059    -.0374799    2.047601 
wforneced~46 |   -.843695   .4283711    -1.97   0.049     -1.68442   -.0029699 
wdensi~e_def |   .1585267   .1876171     0.84   0.398    -.2096923    .5267458 
wdensi~p_def |   .1466597   .1924107     0.76   0.446    -.2309674    .5242868 
wsalario_def |   .1706611    .161399     1.06   0.291     -.146102    .4874242 
wpopulac~f_1 |  -.2400292   .1233545    -1.95   0.052    -.4821258    .0020675 
wpopulac~f_2 |   1.966616   .9568999     2.06   0.040     .0885956    3.844637 
wpopulac~f_3 |  -.4473864   1.183433    -0.38   0.705    -2.770002    1.875229 
wpopulac~f_4 |  -2.001822   .8142451    -2.46   0.014    -3.599867   -.4037776 
wpopulac~f_5 |    1.59329   .5158436     3.09   0.002     .5808906    2.605689 
       _cons |  -1.881934   2.633682    -0.71   0.475    -7.050822    3.286954 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .12546031 
     sigma_e |  .08099227 
         rho |  .70584141   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1083                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1659                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1559                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      5.87 
corr(u_i, Xb)  = -0.1464                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_46 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~46 |   -.229114   .0370562    -6.18   0.000    -.3018398   -.1563882 
consumido~46 |  -.0509726    .087182    -0.58   0.559    -.2220743     .120129 
fornecedo~46 |  -.0085971   .0733865    -0.12   0.907    -.1526239    .1354297 
densid~e_def |   .1712459   .0432493     3.96   0.000     .0863656    .2561262 
densid~p_def |    .267363   .1155843     2.31   0.021     .0405194    .4942065 
 salario_def |   .0915749   .0533986     1.71   0.087    -.0132242     .196374 
populaca~f_1 |  -.0795766   .0392439    -2.03   0.043    -.1565958   -.0025574 
populaca~f_2 |   .5311358   .2698414     1.97   0.049     .0015504    1.060721 
populaca~f_3 |  -.9374175   .3439672    -2.73   0.007    -1.612481   -.2623544 
populaca~f_4 |   .7022608   .3298481     2.13   0.034     .0549075    1.349614 
populaca~f_5 |  -.0544388   .1452331    -0.37   0.708    -.3394704    .2305928 
wem~o_46_hat |   2.550502    .972017     2.62   0.009     .6428409    4.458163 
       _cons |  -9.584203   4.683108    -2.05   0.041    -18.77518   -.3932289 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9413857 
     sigma_e |  1.0536135 
         rho |  .77247728   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9868                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.7634                                        avg =       3.0 
       overall = 0.9396                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   8231.59 
corr(u_i, Xb)  = -0.0693                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_47 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~47 |     .00109   .0018911     0.58   0.565    -.0026215    .0048015 
consumido~47 |  -.0062351   .0029654    -2.10   0.036     -.012055   -.0004153 
fornecedo~47 |   .0043683   .0030178     1.45   0.148    -.0015545     .010291 
densid~e_def |  -.0052576   .0031807    -1.65   0.099    -.0114999    .0009848 
densid~p_def |   .0251837   .0161193     1.56   0.119    -.0064523    .0568196 
 salario_def |   .0037034   .0043818     0.85   0.398    -.0048964    .0123031 
populaca~f_1 |   .0042863   .0020926     2.05   0.041     .0001793    .0083933 
populaca~f_2 |   .0010867   .0136935     0.08   0.937    -.0257883    .0279616 
populaca~f_3 |  -.0112898   .0147899    -0.76   0.445    -.0403166    .0177369 
populaca~f_4 |  -.0123229   .0211533    -0.58   0.560    -.0538386    .0291928 
populaca~f_5 |  -.0031476   .0094596    -0.33   0.739    -.0217131     .015418 
wempreg~f_47 |   .1007205   .1382553     0.73   0.466    -.1706207    .3720618 
wconsumid~47 |   .7869908   .3192265     2.47   0.014     .1604739    1.413508 
wforneced~47 |   -.847788   .3293913    -2.57   0.010    -1.494254   -.2013217 
wdensi~e_def |  -.1513852   .0820996    -1.84   0.066    -.3125146    .0097443 
wdensi~p_def |  -.0691667    .252891    -0.27   0.785    -.5654928    .4271595 
wsalario_def |  -.2751899   .0860683    -3.20   0.001    -.4441083   -.1062715 
wpopulac~f_1 |   .0830899   .1009869     0.82   0.411     -.115108    .2812877 
wpopulac~f_2 |   -.888982   .7504458    -1.18   0.236    -2.361814    .5838499 
wpopulac~f_3 |  -.4295181   .8497401    -0.51   0.613    -2.097226     1.23819 
wpopulac~f_4 |   1.274226   .5052606     2.52   0.012     .2825971    2.265855 
wpopulac~f_5 |   .3754286   .2846855     1.32   0.188    -.1832978     .934155 
       _cons |    3.34909   1.525669     2.20   0.028     .3547974    6.343382 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .08464224 
     sigma_e |  .04790422 
         rho |  .75739674   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.2186                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3288                                        avg =       3.0 
       overall = 0.3029                                        max =         3 
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                                                F(12,908)          =     15.15 
corr(u_i, Xb)  = 0.1643                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_47 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~47 |  -.1875046    .039895    -4.70   0.000    -.2658018   -.1092074 
consumido~47 |  -.0939936    .065946    -1.43   0.154     -.223418    .0354308 
fornecedo~47 |   .0556188   .0675722     0.82   0.411    -.0769971    .1882346 
densid~e_def |   .0904716   .0395222     2.29   0.022     .0129061    .1680372 
densid~p_def |   .1454067   .1334931     1.09   0.276    -.1165841    .4073976 
 salario_def |  -.1337174   .0614938    -2.17   0.030     -.254404   -.0130309 
populaca~f_1 |   .0313851   .0401916     0.78   0.435    -.0474941    .1102643 
populaca~f_2 |  -.0372163   .2611563    -0.14   0.887    -.5497564    .4753237 
populaca~f_3 |  -.4618798   .3960553    -1.17   0.244     -1.23917    .3154104 
populaca~f_4 |   .7968754    .379467     2.10   0.036      .052141     1.54161 
populaca~f_5 |  -.0114281   .1587892    -0.07   0.943    -.3230646    .3002085 
wem~o_47_hat |   1.156059   .2602113     4.44   0.000     .6453732    1.666744 
       _cons |  -2.379925   1.268322    -1.88   0.061    -4.869108    .1092576 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.4969427 
     sigma_e |  .95612465 
         rho |  .71024693   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9683                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.8078                                        avg =       3.0 
       overall = 0.8013                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   3716.60 
corr(u_i, Xb)  = 0.3799                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_48 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~48 |  -.0008489   .0025082    -0.34   0.735    -.0057716    .0040738 
consumido~48 |   .0002665   .0018784     0.14   0.887    -.0034202    .0039531 
fornecedo~48 |  -.0000639   .0017117    -0.04   0.970    -.0034234    .0032956 
densid~e_def |  -.0040106   .0029342    -1.37   0.172    -.0097692    .0017481 
densid~p_def |  -.0029228   .0142228    -0.21   0.837    -.0308365     .024991 
 salario_def |  -.0027074   .0027719    -0.98   0.329    -.0081476    .0027328 
populaca~f_1 |   .0016685   .0012565     1.33   0.185    -.0007975    .0041345 
populaca~f_2 |   -.001512   .0111084    -0.14   0.892    -.0233134    .0202895 
populaca~f_3 |  -.0011508   .0104286    -0.11   0.912    -.0216182    .0193165 
populaca~f_4 |   .0036184   .0168224     0.22   0.830    -.0293973    .0366342 
populaca~f_5 |   .0078838   .0071637     1.10   0.271    -.0061758    .0219433 
wempreg~f_48 |   .1090855   .1451164     0.75   0.452    -.1757214    .3938923 
wconsumid~48 |    .440348   .1876378     2.35   0.019     .0720883    .8086078 
wforneced~48 |  -.4778237   .2054848    -2.33   0.020    -.8811102   -.0745373 
wdensi~e_def |   -.060066   .1115407    -0.54   0.590    -.2789769    .1588449 
wdensi~p_def |  -.4413339   .1077219    -4.10   0.000      -.65275   -.2299179 
wsalario_def |   .1611297   .0802027     2.01   0.045     .0037231    .3185363 
wpopulac~f_1 |   .1878174   .0592856     3.17   0.002     .0714629    .3041718 
wpopulac~f_2 |   -1.25418   .3943132    -3.18   0.002    -2.028063   -.4802978 
wpopulac~f_3 |  -.1327727   .4647265    -0.29   0.775    -1.044849    .7793038 
wpopulac~f_4 |   1.259629   .3526368     3.57   0.000     .5675409    1.951717 
wpopulac~f_5 |   .2617213   .2487009     1.05   0.293    -.2263814     .749824 
       _cons |   2.560501   1.413642     1.81   0.070    -.2139262    5.334928 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .14874184 
     sigma_e |  .04168339 
         rho |  .92718417   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
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Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1752                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2938                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2712                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     14.43 
corr(u_i, Xb)  = 0.2786                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_48 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~48 |  -.0642196   .0391925    -1.64   0.102    -.1411381    .0126988 
consumido~48 |   -.046294   .0355798    -1.30   0.194    -.1161221    .0235341 
fornecedo~48 |   .0233703   .0365797     0.64   0.523    -.0484202    .0951609 
densid~e_def |      .0135    .034793     0.39   0.698    -.0547841    .0817841 
densid~p_def |  -.0287862   .1749713    -0.16   0.869    -.3721813     .314609 
 salario_def |  -.0105332   .0503433    -0.21   0.834    -.1093358    .0882695 
populaca~f_1 |   .0960081   .0257817     3.72   0.000     .0454094    .1466068 
populaca~f_2 |  -.0076971    .191553    -0.04   0.968    -.3836351     .368241 
populaca~f_3 |   .2042272   .2746546     0.74   0.457    -.3348045    .7432588 
populaca~f_4 |  -.5048412   .3115911    -1.62   0.106    -1.116364    .1066813 
populaca~f_5 |   .3478009   .1447004     2.40   0.016     .0638149     .631787 
wem~o_48_hat |   1.646521    .267871     6.15   0.000     1.120803    2.172239 
       _cons |  -4.217945    1.33483    -3.16   0.002    -6.837655   -1.598234 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.6320242 
     sigma_e |  .63139987 
         rho |  .86980933   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9483                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.8051                                        avg =       3.0 
       overall = 0.8309                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   2103.16 
corr(u_i, Xb)  = -0.5729                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_49 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~49 |   .0047404   .0025764     1.84   0.066     -.000316    .0097969 
consumido~49 |   .0029157   .0039354     0.74   0.459     -.004808    .0106393 
fornecedo~49 |  -.0039609   .0031974    -1.24   0.216    -.0102362    .0023143 
densid~e_def |  -.0040262   .0037259    -1.08   0.280    -.0113386    .0032862 
densid~p_def |  -.0467096   .0260748    -1.79   0.074    -.0978841     .004465 
 salario_def |  -.0024421   .0028766    -0.85   0.396    -.0080878    .0032036 
populaca~f_1 |   .0004452   .0021036     0.21   0.832    -.0036833    .0045738 
populaca~f_2 |   .0382261    .016576     2.31   0.021      .005694    .0707583 
populaca~f_3 |  -.0304321   .0210225    -1.45   0.148    -.0716911    .0108269 
populaca~f_4 |   .0335729   .0243281     1.38   0.168    -.0141737    .0813196 
populaca~f_5 |   .0110092   .0082267     1.34   0.181    -.0051366    .0271551 
wempreg~f_49 |   .4007255    .066122     6.06   0.000     .2709538    .5304971 
wconsumid~49 |   .6502847   .3082931     2.11   0.035     .0452258    1.255344 
wforneced~49 |  -.3693873   .2421279    -1.53   0.127    -.8445898    .1058152 
wdensi~e_def |  -.2395907   .0682417    -3.51   0.000    -.3735225   -.1056589 
wdensi~p_def |   1.168927   .1821405     6.42   0.000      .811456    1.526397 
wsalario_def |   .2653312   .1563685     1.70   0.090    -.0415591    .5722215 
wpopulac~f_1 |  -.2473509   .0961152    -2.57   0.010    -.4359875   -.0587143 
wpopulac~f_2 |   1.104747   .5810349     1.90   0.058    -.0355979    2.245091 
wpopulac~f_3 |  -2.344465   .7581148    -3.09   0.002    -3.832348   -.8565816 
wpopulac~f_4 |   1.189965    .557294     2.14   0.033     .0962145    2.283715 
wpopulac~f_5 |   .1357834   .2787749     0.49   0.626    -.4113428    .6829097 
       _cons |   1.638066   1.935578     0.85   0.398    -2.160717    5.436849 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .15075556 
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     sigma_e |  .05116694 
         rho |  .89670448   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0830                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3492                                        avg =       3.0 
       overall = 0.3155                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      7.48 
corr(u_i, Xb)  = 0.0766                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_49 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~49 |  -.0382321    .038588    -0.99   0.322    -.1139642       .0375 
consumido~49 |   .0986585   .0645294     1.53   0.127    -.0279855    .2253026 
fornecedo~49 |    -.08576   .0539142    -1.59   0.112     -.191571    .0200511 
densid~e_def |   .0449783   .0397855     1.13   0.259     -.033104    .1230605 
densid~p_def |   .3834881   .1650339     2.32   0.020     .0595958    .7073805 
 salario_def |   .0164239    .080714     0.20   0.839    -.1419837    .1748315 
populaca~f_1 |   -.010194   .0426799    -0.24   0.811    -.0939568    .0735687 
populaca~f_2 |  -.1364487   .3142712    -0.43   0.664     -.753231    .4803335 
populaca~f_3 |  -.2704458   .4517463    -0.60   0.550    -1.157034    .6161425 
populaca~f_4 |   .1249704   .3644974     0.34   0.732     -.590385    .8403258 
populaca~f_5 |   .2167882   .1486947     1.46   0.145     -.075037    .5086134 
wem~o_49_hat |    .861931   .3863093     2.23   0.026     .1037681    1.620094 
       _cons |   .1400171   2.317449     0.06   0.952    -4.408162    4.688196 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.6208943 
     sigma_e |  .89739254 
         rho |  .76539339   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9828                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0903                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2095                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   3451.86 
corr(u_i, Xb)  = -0.3300                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_50 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~50 |   .0007538   .0011926     0.63   0.527    -.0015867    .0030944 
consumido~50 |   .0015719   .0030045     0.52   0.601    -.0043248    .0074686 
fornecedo~50 |  -.0037178   .0033809    -1.10   0.272    -.0103533    .0029176 
densid~e_def |   .0030772    .002124     1.45   0.148    -.0010915    .0072458 
densid~p_def |  -.0299112    .011208    -2.67   0.008    -.0519081   -.0079144 
 salario_def |   .0014966   .0022966     0.65   0.515    -.0030108     .006004 
populaca~f_1 |   .0087129   .0018905     4.61   0.000     .0050026    .0124231 
populaca~f_2 |  -.0052177   .0126258    -0.41   0.680    -.0299972    .0195618 
populaca~f_3 |   .0261709   .0166968     1.57   0.117    -.0065985    .0589402 
populaca~f_4 |  -.0243367    .022097    -1.10   0.271    -.0677044    .0190311 
populaca~f_5 |   .0003382   .0117574     0.03   0.977     -.022737    .0234134 
wempreg~f_50 |  -.2052154   .0591218    -3.47   0.001    -.3212483   -.0891824 
wconsumid~50 |   .0130359   .1019434     0.13   0.898    -.1870391    .2131109 
wforneced~50 |  -.1556306   .1173041    -1.33   0.185    -.3858527    .0745914 
wdensi~e_def |  -.0260479   .0441386    -0.59   0.555    -.1126748     .060579 
wdensi~p_def |  -.6211754   .1376438    -4.51   0.000    -.8913164   -.3510344 
wsalario_def |  -.3113475   .0632164    -4.93   0.000    -.4354166   -.1872785 
wpopulac~f_1 |   .5646353   .0733642     7.70   0.000       .42065    .7086207 
wpopulac~f_2 |  -4.067564   .4323852    -9.41   0.000    -4.916167   -3.218961 
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wpopulac~f_3 |    2.10982   .6393772     3.30   0.001      .854972    3.364667 
wpopulac~f_4 |   1.274242   .5621122     2.27   0.024     .1710358    2.377449 
wpopulac~f_5 |  -.0401424    .276083    -0.15   0.884    -.5819855    .5017006 
       _cons |   8.833528   1.319259     6.70   0.000     6.244338    11.42272 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .29515197 
     sigma_e |  .03411785 
         rho |  .98681418   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.2118                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2482                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2432                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     13.58 
corr(u_i, Xb)  = 0.0942                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_50 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~50 |  -.1846026   .0391372    -4.72   0.000    -.2614125   -.1077928 
consumido~50 |   .0853978   .0721528     1.18   0.237    -.0562079    .2270035 
fornecedo~50 |  -.1592563   .0903188    -1.76   0.078    -.3365142    .0180017 
densid~e_def |   .1343499   .0480714     2.79   0.005     .0400058     .228694 
densid~p_def |   .2865751   .1606638     1.78   0.075    -.0287406    .6018907 
 salario_def |  -.0953504   .0584335    -1.63   0.103    -.2100308    .0193299 
populaca~f_1 |   .0863006   .0432757     1.99   0.046     .0013686    .1712326 
populaca~f_2 |  -.0675114   .2757669    -0.24   0.807    -.6087261    .4737033 
populaca~f_3 |   .4492368   .4428893     1.01   0.311     -.419969    1.318443 
populaca~f_4 |  -.3940785   .4593936    -0.86   0.391    -1.295675    .5075182 
populaca~f_5 |   .1906631   .1610212     1.18   0.237    -.1253538      .50668 
wem~o_50_hat |   1.809426   .2972966     6.09   0.000     1.225958    2.392895 
       _cons |  -6.120356   1.624569    -3.77   0.000    -9.308704   -2.932009 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9259524 
     sigma_e |  .86233811 
         rho |  .83300237   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9724                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4766                                        avg =       3.0 
       overall = 0.6968                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   3502.49 
corr(u_i, Xb)  = 0.1168                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_51 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~51 |  -.0004016   .0016644    -0.24   0.809    -.0036681     .002865 
consumido~51 |  -.0021435   .0031345    -0.68   0.494    -.0082953    .0040082 
fornecedo~51 |    .002973   .0037341     0.80   0.426    -.0043556    .0103017 
densid~e_def |  -.0070661   .0040376    -1.75   0.080    -.0149904    .0008582 
densid~p_def |   .0381638    .016887     2.26   0.024     .0050212    .0713064 
 salario_def |  -.0019854    .002653    -0.75   0.454    -.0071922    .0032214 
populaca~f_1 |    .003866   .0017589     2.20   0.028     .0004141     .007318 
populaca~f_2 |  -.0116715   .0151244    -0.77   0.440    -.0413548    .0180118 
populaca~f_3 |   .0015321   .0153387     0.10   0.920    -.0285717     .031636 
populaca~f_4 |  -.0426203   .0192261    -2.22   0.027    -.0803537   -.0048869 
populaca~f_5 |   .0006216   .0084078     0.07   0.941    -.0158796    .0171227 
wempreg~f_51 |  -.0438471   .1232414    -0.36   0.722    -.2857217    .1980275 
wconsumid~51 |  -.5016062   .2051575    -2.44   0.015    -.9042501   -.0989623 
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wforneced~51 |   .5963496   .2677909     2.23   0.026     .0707807    1.121918 
wdensi~e_def |  -.1198495   .0996903    -1.20   0.230    -.3155026    .0758037 
wdensi~p_def |   .0937296   .1451314     0.65   0.519    -.1911067    .3785659 
wsalario_def |  -.1285682   .1270932    -1.01   0.312    -.3780024     .120866 
wpopulac~f_1 |   -.006494    .104453    -0.06   0.950    -.2114944    .1985065 
wpopulac~f_2 |  -1.290985   .6776509    -1.91   0.057    -2.620948    .0389793 
wpopulac~f_3 |    .809207   .6418948     1.26   0.208    -.4505817    2.068996 
wpopulac~f_4 |    .209023   .4635563     0.45   0.652    -.7007569    1.118803 
wpopulac~f_5 |    .018797    .299713     0.06   0.950    -.5694225    .6070166 
       _cons |   7.024866   2.205721     3.18   0.001     2.695896    11.35384 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .18165334 
     sigma_e |  .04732476 
         rho |   .9364419   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.1362                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.2045                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1890                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      9.58 
corr(u_i, Xb)  = 0.1931                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_51 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~51 |  -.1360982    .033515    -4.06   0.000     -.201874   -.0703224 
consumido~51 |  -.0519744   .0933868    -0.56   0.578    -.2352535    .1313047 
fornecedo~51 |   .0241759   .1185917     0.20   0.839    -.2085698    .2569215 
densid~e_def |   .0547999   .0386612     1.42   0.157    -.0210758    .1306755 
densid~p_def |   .0988379   .1096381     0.90   0.368    -.1163356    .3140113 
 salario_def |  -.1009403   .0487661    -2.07   0.039    -.1966477    -.005233 
populaca~f_1 |   .0465212   .0364982     1.27   0.203    -.0251094    .1181518 
populaca~f_2 |   .2095285   .2587791     0.81   0.418    -.2983461    .7174031 
populaca~f_3 |  -.3966044   .3662945    -1.08   0.279    -1.115487    .3222779 
populaca~f_4 |   .2037625   .3623901     0.56   0.574    -.5074571    .9149821 
populaca~f_5 |   .1354107   .1410727     0.96   0.337    -.1414557    .4122772 
wem~o_51_hat |   1.352253   .2785766     4.85   0.000     .8055238    1.898982 
       _cons |  -2.610316   1.519432    -1.72   0.086    -5.592324    .3716911 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9914863 
     sigma_e |  .89928768 
         rho |  .83062554   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9848                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.8042                                        avg =       3.0 
       overall = 0.8693                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =   7938.36 
corr(u_i, Xb)  = -0.1171                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_52 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~52 |   .0023783   .0026366     0.90   0.367    -.0027963    .0075528 
consumido~52 |  -.0076661   .0044192    -1.73   0.083    -.0163393    .0010071 
fornecedo~52 |   .0076955   .0042392     1.82   0.070    -.0006244    .0160154 
densid~e_def |  -.0020572   .0028033    -0.73   0.463    -.0075589    .0034445 
densid~p_def |   .0269568   .0239453     1.13   0.261    -.0200385     .073952 
 salario_def |   .0016066   .0020534     0.78   0.434    -.0024234    .0056366 
populaca~f_1 |   .0026361   .0014872     1.77   0.077    -.0002827    .0055548 
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populaca~f_2 |  -.0146477   .0108005    -1.36   0.175    -.0358448    .0065495 
populaca~f_3 |   .0028746   .0122241     0.24   0.814    -.0211165    .0268657 
populaca~f_4 |  -.0154982   .0190775    -0.81   0.417    -.0529399    .0219436 
populaca~f_5 |  -.0004708   .0043396    -0.11   0.914    -.0089877    .0080461 
wempreg~f_52 |  -.2810249   .0839021    -3.35   0.001    -.4456919    -.116358 
wconsumid~52 |  -.2023527   .2663935    -0.76   0.448     -.725179    .3204735 
wforneced~52 |   .0483906   .2548746     0.19   0.849    -.4518288    .5486099 
wdensi~e_def |   .2080035   .0730965     2.85   0.005     .0645436    .3514633 
wdensi~p_def |   .3145701   .1701281     1.85   0.065    -.0193249    .6484652 
wsalario_def |  -.2052763   .0810517    -2.53   0.011    -.3643491   -.0462035 
wpopulac~f_1 |   .3660888   .0566199     6.47   0.000     .2549662    .4772115 
wpopulac~f_2 |  -2.365426   .3477691    -6.80   0.000    -3.047961   -1.682891 
wpopulac~f_3 |   .3425173    .369997     0.93   0.355    -.3836423    1.068677 
wpopulac~f_4 |   1.750532   .2902149     6.03   0.000     1.180953     2.32011 
wpopulac~f_5 |   .2867609    .158945     1.80   0.072     -.025186    .5987078 
       _cons |   3.890944   .9260276     4.20   0.000     2.073514    5.708375 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .12970105 
     sigma_e |   .0336424 
         rho |   .9369611   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.3075                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.1827                                        avg =       3.0 
       overall = 0.1906                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =     19.99 
corr(u_i, Xb)  = 0.0844                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_52 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~52 |  -.1771399    .032261    -5.49   0.000    -.2404547    -.113825 
consumido~52 |  -.0972104   .0587479    -1.65   0.098    -.2125079    .0180872 
fornecedo~52 |   .0487248   .0611708     0.80   0.426    -.0713278    .1687774 
densid~e_def |   .1223578   .0325075     3.76   0.000     .0585592    .1861564 
densid~p_def |   .2015574   .1137908     1.77   0.077    -.0217661     .424881 
 salario_def |  -.1180155   .0451065    -2.62   0.009    -.2065406   -.0294904 
populaca~f_1 |   .0453753   .0240878     1.88   0.060    -.0018989    .0926494 
populaca~f_2 |   .0636691    .197268     0.32   0.747    -.3234853    .4508234 
populaca~f_3 |   .0933308   .2466588     0.38   0.705    -.3907568    .5774185 
populaca~f_4 |  -.0426649   .2498726    -0.17   0.864    -.5330599      .44773 
populaca~f_5 |   -.041763   .1377185    -0.30   0.762    -.3120466    .2285207 
wem~o_52_hat |   1.937721   .2930539     6.61   0.000     1.362579    2.512863 
       _cons |  -6.706037   1.815362    -3.69   0.000    -10.26883   -3.143244 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.8500017 
     sigma_e |  .58100246 
         rho |  .91022405   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9399                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3153                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0031                                        max =         3 
 
                                                F(22,898)          =    849.67 
corr(u_i, Xb)  = -0.6256                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 wemprego_53 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~53 |   .0015058   .0006967     2.16   0.031     .0001384    .0028733 
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consumido~53 |   .0019978    .002788     0.72   0.474    -.0034738    .0074695 
fornecedo~53 |   -.001904    .002766    -0.69   0.491    -.0073327    .0035247 
densid~e_def |  -.0025476   .0015849    -1.61   0.108    -.0056582     .000563 
densid~p_def |   .0170406   .0083796     2.03   0.042     .0005947    .0334864 
 salario_def |   .0017983   .0017448     1.03   0.303    -.0016261    .0052228 
populaca~f_1 |   .0019754   .0016442     1.20   0.230    -.0012515    .0052024 
populaca~f_2 |  -.0129244   .0104038    -1.24   0.214     -.033343    .0074942 
populaca~f_3 |  -.0095301   .0175092    -0.54   0.586    -.0438938    .0248337 
populaca~f_4 |   .0145388   .0148139     0.98   0.327     -.014535    .0436127 
populaca~f_5 |  -.0165244   .0051941    -3.18   0.002    -.0267183   -.0063305 
wempreg~f_53 |  -.0637017   .0279356    -2.28   0.023    -.1185284    -.008875 
wconsumid~53 |   -.120416    .047696    -2.52   0.012    -.2140247   -.0268073 
wforneced~53 |   .1093954    .047362     2.31   0.021     .0164422    .2023485 
wdensi~e_def |   .0438941   .0218882     2.01   0.045     .0009362    .0868521 
wdensi~p_def |  -.2110239   .0653451    -3.23   0.001    -.3392709   -.0827769 
wsalario_def |   .0304913    .064012     0.48   0.634    -.0951393    .1561219 
wpopulac~f_1 |   .1612762   .0341948     4.72   0.000     .0941651    .2283872 
wpopulac~f_2 |  -.3341845   .2115208    -1.58   0.114    -.7493171    .0809482 
wpopulac~f_3 |  -.3456954   .2755283    -1.25   0.210    -.8864498     .195059 
wpopulac~f_4 |   .6668745   .2327181     2.87   0.004     .2101399    1.123609 
wpopulac~f_5 |  -.7282058   .1224704    -5.95   0.000    -.9685674   -.4878441 
       _cons |   5.658398   .8953468     6.32   0.000     3.901182    7.415614 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .23566192 
     sigma_e |  .03346848 
         rho |  .98022936   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.0457                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4362                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2016                                        max =         3 
 
                                                F(12,908)          =      2.62 
corr(u_i, Xb)  = -0.5896                        Prob > F           =    0.0019 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
  emprego_53 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_d~53 |  -.1398861   .0320854    -4.36   0.000    -.2028562   -.0769159 
consumido~53 |  -.0528091   .0741695    -0.71   0.477    -.1983726    .0927545 
fornecedo~53 |   .0418635   .0782921     0.53   0.593     -.111791     .195518 
densid~e_def |   .0487784   .0333942     1.46   0.144    -.0167605    .1143173 
densid~p_def |  -.1046996   .1373497    -0.76   0.446    -.3742594    .1648601 
 salario_def |  -.0405724   .0418683    -0.97   0.333    -.1227423    .0415975 
populaca~f_1 |  -.0016597   .0700182    -0.02   0.981    -.1390762    .1357567 
populaca~f_2 |   .4429506   .3688646     1.20   0.230    -.2809756    1.166877 
populaca~f_3 |  -.4587358   .4872787    -0.94   0.347    -1.415059    .4975876 
populaca~f_4 |   .2925179    .431863     0.68   0.498    -.5550477    1.140084 
populaca~f_5 |  -.0909985   .1163188    -0.78   0.434    -.3192835    .1372864 
wem~o_53_hat |    .468194   .6435014     0.73   0.467    -.7947291    1.731117 
       _cons |   .2315015   1.452939     0.16   0.873    -2.620007     3.08301 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |    2.80888 
     sigma_e |  1.2997559 
         rho |  .82364181   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

C.2.2 Estimativa dos Coeficientes de Salário (renda do trabalho) por 
zonas OD 2007 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
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R-sq:  within  = 0.9985                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.6186                                        avg =       3.0 
       overall = 0.9649                                        max =         3 
 
                                                F(18,902)          =  43328.33 
corr(u_i, Xb)  = -0.2350                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
    wsalario |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |  -.0002582   .0011127    -0.23   0.817    -.0024419    .0019255 
densid~e_def |   .0011578   .0012536     0.92   0.356    -.0013025    .0036181 
densid~p_def |   -.018147   .0089319    -2.03   0.042    -.0356767   -.0006173 
 salario_def |  -.0011883    .001343    -0.88   0.376     -.003824    .0014474 
populaca~f_1 |   .0049129   .0010455     4.70   0.000     .0028611    .0069648 
populaca~f_2 |   .0134366   .0076779     1.75   0.080    -.0016319    .0285051 
populaca~f_3 |  -.0004271   .0094619    -0.05   0.964     -.018997    .0181429 
populaca~f_4 |  -.0103479   .0114898    -0.90   0.368    -.0328978     .012202 
populaca~f_5 |   .0057396   .0051574     1.11   0.266    -.0043823    .0158616 
wemprego_a~f |   .0341758   .0050202     6.81   0.000     .0243232    .0440284 
wdensi~e_def |  -.0514921   .0103845    -4.96   0.000    -.0718727   -.0311116 
wdensi~p_def |  -.3426274   .0973697    -3.52   0.000    -.5337249   -.1515298 
wsalario_def |   -.159615   .0438156    -3.64   0.000    -.2456073   -.0736227 
wpopulac~f_1 |   .0525299   .0299204     1.76   0.079    -.0061917    .1112516 
wpopulac~f_2 |   -2.34316   .1849821   -12.67   0.000    -2.706206   -1.980115 
wpopulac~f_3 |   1.940792   .2841503     6.83   0.000     1.383119    2.498465 
wpopulac~f_4 |    .020384   .2389606     0.09   0.932    -.4485994    .4893674 
wpopulac~f_5 |   .5542108   .1409014     3.93   0.000     .2776782    .8307435 
       _cons |   6.467294   .7308128     8.85   0.000     5.033003    7.901585 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .08199129 
     sigma_e |  .02072304 
         rho |  .93995475   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.5071                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0079                                        avg =       3.0 
       overall = 0.0982                                        max =         3 
 
                                                F(10,910)          =    121.85 
corr(u_i, Xb)  = -0.2534                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
     salario |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |  -.0086119   .0166061    -0.52   0.604    -.0412026    .0239789 
densid~e_def |   .0084718    .035678     0.24   0.812     -.061549    .0784926 
densid~p_def |  -.3433171   .1547736    -2.22   0.027    -.6470717   -.0395624 
 salario_def |  -.0914183   .0614066    -1.49   0.137    -.2119334    .0290967 
populaca~f_1 |  -.0477224   .0309157    -1.54   0.123    -.1083969     .012952 
populaca~f_2 |  -.0355289   .2509073    -0.14   0.887    -.5279532    .4568954 
populaca~f_3 |   .5613195   .2341483     2.40   0.017     .1017861    1.020853 
populaca~f_4 |    -.47543   .2262218    -2.10   0.036    -.9194071   -.0314529 
populaca~f_5 |   .4581386   .1660649     2.76   0.006     .1322239    .7840533 
wsalario_hat |   .8354472   .1503005     5.56   0.000     .5404714    1.130423 
       _cons |  -.4225142   1.532984    -0.28   0.783    -3.431109    2.586081 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.0640091 
     sigma_e |  .53431552 
         rho |  .79860936   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
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C.2.3 Estimativa dos Coeficientes de População (quantidade de 
famílias) por quintil de renda e por zonas OD 2007 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9979                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.5527                                        avg =       3.0 
       overall = 0.9151                                        max =         3 
 
                                                F(18,902)          =  47352.27 
corr(u_i, Xb)  = -0.2454                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
wpopulacao_1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |     .00187   .0033588     0.56   0.578    -.0047219    .0084619 
densid~e_def |   .0062588   .0034948     1.79   0.074    -.0006002    .0131178 
densid~p_def |   .0106118   .0123844     0.86   0.392    -.0136938    .0349174 
 salario_def |  -.0015928   .0033819    -0.47   0.638    -.0082301    .0050445 
populaca~f_1 |   .0008241   .0018202     0.45   0.651    -.0027483    .0043966 
populaca~f_2 |   .0020218   .0131127     0.15   0.877    -.0237131    .0277566 
populaca~f_3 |   .0114836   .0139038     0.83   0.409     -.015804    .0387713 
populaca~f_4 |  -.0500472   .0184688    -2.71   0.007    -.0862939   -.0138004 
populaca~f_5 |   .0136162   .0096961     1.40   0.161    -.0054134    .0326457 
wemprego_a~f |   .0496529   .0103436     4.80   0.000     .0293525    .0699532 
wdensi~e_def |  -.8460344    .026569   -31.84   0.000    -.8981786   -.7938902 
wdensi~p_def |  -.9376617   .3510405    -2.67   0.008    -1.626613   -.2487105 
wsalario_def |  -.5219983     .06891    -7.58   0.000     -.657241   -.3867557 
wpopulac~f_1 |    .347997   .0766668     4.54   0.000     .1975308    .4984631 
wpopulac~f_2 |  -2.303563   .5548664    -4.15   0.000    -3.392542   -1.214583 
wpopulac~f_3 |   1.785734   .5758687     3.10   0.002     .6555356    2.915933 
wpopulac~f_4 |   .5180168   .4684932     1.11   0.269    -.4014468     1.43748 
wpopulac~f_5 |  -.6041137   .2989931    -2.02   0.044    -1.190917   -.0173106 
       _cons |   14.21334   2.005209     7.09   0.000     10.27792    18.14876 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   .2882577 
     sigma_e |  .05050085 
         rho |  .97022126   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.6943                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.7955                                        avg =       3.0 
       overall = 0.7172                                        max =         3 
 
                                                F(10,910)          =    147.42 
corr(u_i, Xb)  = 0.4984                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 populacao_1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |   .1712755   .0421559     4.06   0.000     .0885414    .2540095 
densid~e_def |  -.3279814   .0438243    -7.48   0.000    -.4139898    -.241973 
densid~p_def |   .0118283   .1866036     0.06   0.949    -.3543952    .3780518 
 salario_def |  -.0025642   .0651595    -0.04   0.969    -.1304445     .125316 
populaca~f_1 |   .2962884   .0471001     6.29   0.000      .203851    .3887258 
populaca~f_2 |  -.7490902   .2430916    -3.08   0.002    -1.226176   -.2720049 
populaca~f_3 |   .4222645    .327078     1.29   0.197    -.2196504    1.064179 
populaca~f_4 |   .5942801   .2777849     2.14   0.033     .0491065    1.139454 
populaca~f_5 |  -.1884007   .1296446    -1.45   0.147    -.4428379    .0660365 
wpop~o_1_hat |   1.175534   .2019562     5.82   0.000     .7791798    1.571888 
       _cons |   -4.00138   1.652187    -2.42   0.016    -7.243919   -.7588406 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3769833 
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     sigma_e |  .80233917 
         rho |  .74653901   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9832                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4583                                        avg =       3.0 
       overall = 0.6508                                        max =         3 
 
                                                F(18,902)          =  14239.84 
corr(u_i, Xb)  = -0.1476                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
wpopulacao_2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |  -.0002393   .0009581    -0.25   0.803    -.0021197    .0016411 
densid~e_def |   .0028856   .0013317     2.17   0.031     .0002721    .0054992 
densid~p_def |   .0155848   .0102494     1.52   0.129    -.0045307    .0357004 
 salario_def |   .0009332   .0014711     0.63   0.526     -.001954    .0038205 
populaca~f_1 |   .0007688   .0010324     0.74   0.457    -.0012574    .0027949 
populaca~f_2 |  -.0067492   .0066358    -1.02   0.309    -.0197727    .0062743 
populaca~f_3 |   .0042031   .0058187     0.72   0.470    -.0072168    .0156229 
populaca~f_4 |  -.0169141   .0093341    -1.81   0.070    -.0352332     .001405 
populaca~f_5 |   .0011872   .0039698     0.30   0.765     -.006604    .0089784 
wemprego_a~f |   .0586111   .0069891     8.39   0.000     .0448944    .0723279 
wdensi~e_def |  -.2016358   .0134619   -14.98   0.000    -.2280561   -.1752155 
wdensi~p_def |  -.4953346   .2746379    -1.80   0.072    -1.034338     .043669 
wsalario_def |   .2144233   .0648726     3.31   0.001     .0871045    .3417421 
wpopulac~f_1 |   .1638671   .0509788     3.21   0.001     .0638163    .2639179 
wpopulac~f_2 |  -.4036507   .3902522    -1.03   0.301    -1.169559    .3622573 
wpopulac~f_3 |  -.1703421    .200246    -0.85   0.395    -.5633444    .2226603 
wpopulac~f_4 |   .9887598   .1799684     5.49   0.000     .6355543    1.341965 
wpopulac~f_5 |  -.6456368   .1957322    -3.30   0.001     -1.02978   -.2614932 
       _cons |   6.296239   1.508338     4.17   0.000     3.335979    9.256499 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |    .157253 
     sigma_e |  .02616712 
         rho |  .97305662   (fraction of variance due to u_i) 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.4088                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.6865                                        avg =       3.0 
       overall = 0.6662                                        max =         3 
 
                                                F(10,910)          =    118.66 
corr(u_i, Xb)  = 0.4665                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 populacao_2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |   .0281349   .0156597     1.80   0.073    -.0025984    .0588681 
densid~e_def |   -.085991   .0237395    -3.62   0.000    -.1325816   -.0394004 
densid~p_def |  -.1406185   .1633756    -0.86   0.390    -.4612552    .1800182 
 salario_def |   .0261714   .0372275     0.70   0.482    -.0468904    .0992331 
populaca~f_1 |   .0134552   .0135298     0.99   0.320    -.0130981    .0400086 
populaca~f_2 |   .2348753   .1379983     1.70   0.089    -.0359566    .5057072 
populaca~f_3 |   .1054217    .144362     0.73   0.465    -.1778994    .3887428 
populaca~f_4 |   .2610744   .1404656     1.86   0.063    -.0145998    .5367486 
populaca~f_5 |    -.25491   .0891889    -2.86   0.004    -.4299499   -.0798702 
wpop~o_2_hat |   .7407407   .3511658     2.11   0.035     .0515517     1.42993 
       _cons |  -.5569551   2.187911    -0.25   0.799    -4.850893    3.736982 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.0527257 
     sigma_e |  .35365027 
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         rho |  .89859035   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.8745                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.3499                                        avg =       3.0 
       overall = 0.3992                                        max =         3 
 
                                                F(18,902)          =   1679.38 
corr(u_i, Xb)  = -0.2863                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
wpopulacao_3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |  -.0006352   .0010383    -0.61   0.541    -.0026729    .0014026 
densid~e_def |   .0032743   .0014483     2.26   0.024     .0004319    .0061167 
densid~p_def |   .0185307   .0101872     1.82   0.069    -.0014626    .0385241 
 salario_def |   .0021874   .0015517     1.41   0.159    -.0008579    .0052327 
populaca~f_1 |  -.0005878    .001074    -0.55   0.584    -.0026956      .00152 
populaca~f_2 |  -.0114483   .0069235    -1.65   0.099    -.0250363    .0021397 
populaca~f_3 |   .0038146   .0062742     0.61   0.543    -.0084991    .0161282 
populaca~f_4 |  -.0119594   .0095104    -1.26   0.209    -.0306244    .0067056 
populaca~f_5 |  -.0008152   .0042569    -0.19   0.848    -.0091698    .0075394 
wemprego_a~f |   .0946033   .0093658    10.10   0.000      .076222    .1129846 
wdensi~e_def |  -.1667741   .0144078   -11.58   0.000    -.1950509   -.1384974 
wdensi~p_def |  -.4572354   .2869044    -1.59   0.111    -1.020313    .1058425 
wsalario_def |   .3537624   .0966401     3.66   0.000     .1640968     .543428 
wpopulac~f_1 |   .1599923   .0527321     3.03   0.002     .0565003    .2634842 
wpopulac~f_2 |  -.3008563   .4007566    -0.75   0.453     -1.08738    .4856676 
wpopulac~f_3 |  -.1498421   .2367438    -0.63   0.527    -.6144749    .3147908 
wpopulac~f_4 |   .8687175   .2025005     4.29   0.000     .4712905    1.266145 
wpopulac~f_5 |  -.6306955   .2068113    -3.05   0.002    -1.036583   -.2248082 
       _cons |   5.351053   1.606824     3.33   0.001     2.197504    8.504602 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .15096385 
     sigma_e |  .02723024 
         rho |  .96848973   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.3111                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.5501                                        avg =       3.0 
       overall = 0.5373                                        max =         3 
 
                                                F(10,910)          =     35.55 
corr(u_i, Xb)  = 0.3095                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 populacao_3 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |   .0259359   .0110732     2.34   0.019     .0042039    .0476679 
densid~e_def |  -.0655253   .0242942    -2.70   0.007    -.1132044   -.0178461 
densid~p_def |   -.151069   .1665961    -0.91   0.365    -.4780261    .1758882 
 salario_def |   .0174851   .0416331     0.42   0.675     -.064223    .0991932 
populaca~f_1 |   .0259726   .0138213     1.88   0.061    -.0011527    .0530978 
populaca~f_2 |  -.1100316   .1448596    -0.76   0.448    -.3943294    .1742662 
populaca~f_3 |   .5623234   .1962467     2.87   0.004     .1771748    .9474721 
populaca~f_4 |   .1093748    .165198     0.66   0.508    -.2148385    .4335881 
populaca~f_5 |  -.2511112   .0947838    -2.65   0.008    -.4371314    -.065091 
wpop~o_3_hat |   1.042397   .3447702     3.02   0.003     .3657598    1.719034 
       _cons |  -2.340221   2.408699    -0.97   0.332    -7.067473     2.38703 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.1485585 
     sigma_e |  .35403619 
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         rho |  .91323006   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9396                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0389                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2066                                        max =         3 
 
                                                F(18,902)          =   3092.34 
corr(u_i, Xb)  = -0.5258                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
wpopulacao_4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |  -.0015905   .0009819    -1.62   0.106    -.0035176    .0003365 
densid~e_def |   .0045857   .0014485     3.17   0.002      .001743    .0074284 
densid~p_def |   .0179431   .0088271     2.03   0.042      .000619    .0352672 
 salario_def |   .0021975   .0015148     1.45   0.147    -.0007754    .0051704 
populaca~f_1 |  -.0011643   .0010976    -1.06   0.289    -.0033184    .0009898 
populaca~f_2 |  -.0128826   .0070264    -1.83   0.067    -.0266726    .0009074 
populaca~f_3 |   .0047855   .0065923     0.73   0.468    -.0081525    .0177235 
populaca~f_4 |  -.0100642   .0090436    -1.11   0.266    -.0278131    .0076847 
populaca~f_5 |  -.0004227   .0042584    -0.10   0.921    -.0087802    .0079347 
wemprego_a~f |   .1042016   .0081807    12.74   0.000     .0881461     .120257 
wdensi~e_def |  -.1637081   .0143794   -11.38   0.000    -.1919291    -.135487 
wdensi~p_def |  -.4297343   .2999238    -1.43   0.152    -1.018364    .1588954 
wsalario_def |   .2976389   .0840535     3.54   0.000     .1326758     .462602 
wpopulac~f_1 |   .1376459   .0527599     2.61   0.009     .0340993    .2411924 
wpopulac~f_2 |   -.054355   .4025441    -0.14   0.893    -.8443871    .7356771 
wpopulac~f_3 |  -.7843324   .2162365    -3.63   0.000    -1.208718   -.3599471 
wpopulac~f_4 |   1.314069   .1916319     6.86   0.000     .9379729    1.690165 
wpopulac~f_5 |   -.668622   .2086136    -3.21   0.001    -1.078047   -.2591974 
       _cons |    5.82868   1.598352     3.65   0.000     2.691758    8.965602 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .16106469 
     sigma_e |  .02772953 
         rho |  .97121284   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.3366                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.4763                                        avg =       3.0 
       overall = 0.4645                                        max =         3 
 
                                                F(10,910)          =     32.76 
corr(u_i, Xb)  = 0.3408                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 populacao_4 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |   .0126106   .0120545     1.05   0.296    -.0110472    .0362684 
densid~e_def |  -.0452143    .023268    -1.94   0.052    -.0908795    .0004509 
densid~p_def |   -.150829    .167023    -0.90   0.367    -.4786241    .1769661 
 salario_def |  -.0071819   .0397515    -0.18   0.857    -.0851972    .0708334 
populaca~f_1 |   .0313618   .0125742     2.49   0.013      .006684    .0560397 
populaca~f_2 |   -.060741   .1243404    -0.49   0.625    -.3047683    .1832862 
populaca~f_3 |   .0632142   .1316658     0.48   0.631    -.1951898    .3216181 
populaca~f_4 |   .5554112   .1351157     4.11   0.000     .2902366    .8205857 
populaca~f_5 |  -.2483966   .0904771    -2.75   0.006    -.4259646   -.0708286 
wpop~o_4_hat |   1.219552   .3472417     3.51   0.000      .538064    1.901039 
       _cons |  -3.499367   2.592872    -1.35   0.177    -8.588072    1.589338 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.2070759 
     sigma_e |   .3298388 
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         rho |  .93051997   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.9769                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0051                                        avg =       3.0 
       overall = 0.2358                                        max =         3 
 
                                                F(18,902)          =   5139.96 
corr(u_i, Xb)  = -0.0446                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
wpopulacao_5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |  -.0018544   .0009059    -2.05   0.041    -.0036322   -.0000766 
densid~e_def |   .0031527   .0012898     2.44   0.015     .0006213     .005684 
densid~p_def |   .0061825   .0046697     1.32   0.186    -.0029823    .0153473 
 salario_def |   .0024833   .0011958     2.08   0.038     .0001364    .0048302 
populaca~f_1 |   .0005726   .0007757     0.74   0.461    -.0009498     .002095 
populaca~f_2 |  -.0094706    .004547    -2.08   0.038    -.0183945   -.0005468 
populaca~f_3 |   .0054438   .0059806     0.91   0.363    -.0062936    .0171813 
populaca~f_4 |  -.0059165   .0079309    -0.75   0.456    -.0214816    .0096487 
populaca~f_5 |   .0006914   .0036002     0.19   0.848    -.0063744    .0077572 
wemprego_a~f |    .038242   .0037259    10.26   0.000     .0309295    .0455545 
wdensi~e_def |  -.0280046   .0096124    -2.91   0.004    -.0468699   -.0091394 
wdensi~p_def |  -.2376766    .140095    -1.70   0.090    -.5126266    .0372734 
wsalario_def |   .0178028   .0245372     0.73   0.468    -.0303537    .0659594 
wpopulac~f_1 |   .1730084    .028959     5.97   0.000     .1161735    .2298432 
wpopulac~f_2 |  -.3412232   .2073821    -1.65   0.100    -.7482309    .0657844 
wpopulac~f_3 |  -.5051863    .167302    -3.02   0.003    -.8335327   -.1768398 
wpopulac~f_4 |   .8905228   .1584165     5.62   0.000      .579615    1.201431 
wpopulac~f_5 |  -.1049073   .1311164    -0.80   0.424     -.362236    .1524215 
       _cons |   5.966248   .8223649     7.25   0.000     4.352277    7.580219 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   .1638711 
     sigma_e |  .01827277 
         rho |   .9877189   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1380 
Group variable (i): zona                        Number of groups   =       460 
 
R-sq:  within  = 0.2080                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.7320                                        avg =       3.0 
       overall = 0.6775                                        max =         3 
 
                                                F(10,910)          =     28.22 
corr(u_i, Xb)  = 0.7231                         Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
 populacao_5 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
emprego_ag~_ |   .0118844   .0158264     0.75   0.453    -.0191761     .042945 
densid~e_def |    .006515   .0225257     0.29   0.772    -.0376934    .0507233 
densid~p_def |  -.1557326   .1049481    -1.48   0.138     -.361701    .0502358 
 salario_def |  -.0489365   .0308697    -1.59   0.113    -.1095206    .0116475 
populaca~f_1 |   .0685603   .0147524     4.65   0.000     .0396076    .0975129 
populaca~f_2 |  -.0273042   .1089846    -0.25   0.802    -.2411945    .1865862 
populaca~f_3 |   .0352826   .1466774     0.24   0.810    -.2525827     .323148 
populaca~f_4 |   .0743953   .1627037     0.46   0.648    -.2449228    .3937135 
populaca~f_5 |   .2281872   .1116808     2.04   0.041     .0090053    .4473691 
wpop~o_5_hat |   .3571516   .4762827     0.75   0.454    -.5775885    1.291892 
       _cons |   2.284681   3.364444     0.68   0.497     -4.31829    8.887651 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3726525 
     sigma_e |  .33964243 
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         rho |  .94230801   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
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