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RESUMO
 

A definição das instâncias governamentais adequadas para a gestão de diferentes 

recursos e políticas públicas é tema de extensa e histórica discussão. Partindo do princípio de 

que a população de um país disfruta e exerce livre movimento no seu território, podendo 

migrar e se estabelecer em novas localidades, argumenta-se que, de acordo com as 

especificidades de cada política ou o nível central ou os níveis locais dos governos seriam 

melhores gestores/alocadores e garantiriam a maximização da utilidade dos impostos aos seus 

“consumidores”, ou seja, os habitantes de uma nação. 

O presente trabalho busca analisar esse fenômeno utilizando a política habitacional 

brasileira como indicador. Em 2009, através do Programa Minha Casa Minha Vida, denotou-

se a retomada parcial à competência federal desse tipo de política desde o fim do BNH 

(Banco Nacional de Habitação) em 1986 e, a partir dela, torna-se válido analisar se o aumento 

da centralização federal trouxe ganhos de eficiência na alocação dos recursos. A literatura e 

artigos sobre o tema apresentam teoria e evidências de que a gestão local de políticas 

habitacionais de cunho social podem causar spillover populacional entre municípios vizinhos 

advindo do welfare migration e, ao tomar isso como verdade, instaurar um jogo estratégico 

dos gestores municipais para reduzir a provisão de habitação popular (Mattos et al. 2014), o 

chamado race to the bottom. Este estudo investiga se após 2009, com o aumento da 

centralização na tomada de decisão da política, ainda é possível verificar essa interação, e 

procura encontrar indícios que a política habitacional seria uma potencial causadora de 

movimentação populacional, através de uma análise de spillover laboral entre os municípios. 

Utilizando um painel com dados anualizados de 2009 a 2014, aplicado a modelos de 

autocorrelação espacial, constatou-se que na média nacional ainda existem evidências de um 

jogo estratégico intermunicipal na alocação de recursos da política habitacional. No entanto, 

ao analisarmos a evolução quantitativa dos indicadores do Programa, sugere-se que a 

centralização da política inverteu o panorama de Race to the Bottom para um de Yardstick 

Competition, ou seja, um ganho significativo de eficiência quando comparado com a política 

local anterior. Os resultados também sugerem que há indícios de uma correlação 

estatisticamente significativa entre investimentos de política habitacional com movimentações 

laborais entre os municípios o que pode estar relacionado à teoria de Welfare Migration. 

Palavras-chave: Política habitacional; Yardstick competition; Race to the bottom; 

Autocorrelação espacial; Minha casa minha vida; Welfare migration; Spillover. 



  

 
 

ABSTRACT 

The choice of appropriate governmental instances for managing different resources 

and public policies is the subject of extensive and historical discussion. Assuming that a 

country’s population enjoys and exercises free movement within its territory, being able to 

migrate and settle in new localities, it is argued that, according to the specificities of each 

policy, the central or local levels of governments would be better managers / allocators and 

would ensure the maximization of utility of taxpayers. 

The present essay seeks to analyze this phenomenon using the Brazilian housing 

policy as an indicator. In 2009, through the establishment of the Minha Casa Minha Vida 

Program, the policy got partially back to federal government control since the end of BNH 

(National Housing Bank) in 1986 what raised the valid question of assessing if the increase of 

federal centralization brought efficiency gains on the allocation of resources. The literature 

and articles on the subject present theory and evidence that local management of social 

housing policies can cause population spillover among neighboring municipalities arising 

from Welfare Migration. This could establish a strategic game of municipal managers to 

reduce the provision of social housing when they assume the migration actually takes place 

(Mattos et al., 2014), the so-called Race to the Bottom. This study investigates if after 2009, 

with the increase of centralization in the policy decision making, it is still possible to verify 

this game, and seeks to find evidence that housing policy would be a potential cause of 

population movements through a labor spillover analysis. 

Using a panel with annualized data from 2009 to 2014 applied to spatial 

autocorrelation models, it was observed that in the national average there is still evidence of a 

strategic intermunicipal game in the allocation of housing policy resources. However, when 

analyzing the quantitative evolution of the Program indicators it is suggested that the policy 

centralization reversed the panorama from Race to the Bottom to one of Yardstick 

Competition, what is a significant gain of efficiency when compared with the previous local 

politics. The results also suggest that there is indeed evidence of a statistically significant 

correlation between housing policy investments with labor movements which, in turn, could 

be related to the Welfare Migration theory. 

Keywords: Housing policy; Yardstick competition; Race to the bottom; Spatial 

autocorrelation; Minha Casa Minha Vida; Welfare migration; Spillover 
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1. Introdução 
 

Dentro da temática da distribuição e transferência de recursos governamentais para a 

construção do pacote de serviços associados à criação do welfare state 
1
, existe uma longa 

discussão teórica e política acerca de que nível de governo deve gerir a provisão de cada bem. 

Oates (1972) argumenta em sua Teoria do Federalismo Fiscal que existem bens que seriam 

providos de maneira mais eficiente pelos governos locais (bens locais) e outros que estariam 

melhor geridos pela instância federal (bens nacionais). Nesse arcabouço, a possibilidade da 

provisão de bens no nível local teoricamente acarreta em uma importante consequência: a 

existência de migração populacional advinda da busca por governos locais que ofertam a cesta 

de bens que maximiza a utilidade do indivíduo conforme afirma Tiebout (1956), a welfare 

migration
2
. Esse fenômeno por sua vez ocasionaria uma situação competitiva entre os 

municípios. A princípio argumenta-se que os municípios teriam interesse em atrair 

contribuintes e dessa forma haveria uma competição por esses contribuintes forçando 

inovações e aumento de eficiência, a chamada yardstick competition
3
. No entanto, é teorizado 

que a incumbência de gestão local de determinados bens poderia ocasionar um movimento 

oposto. De acordo com Dahlberg & Edmark (2008), é possível observar um comportamento 

no qual os gestores e formuladores das políticas públicas, ao acreditarem na existência dessa 

migração (ocorrendo ou não), observam seus concorrentes e adotam como estratégia evitar 

um aumento de benefícios em relação a eles, objetivando controlar o influxo migratório de 

população pobre que sobrecarregaria o município. Um processo dessa natureza ocorrendo 

continuamente durante diversas iterações levaria a uma diminuição regressiva da oferta desses 

bens dentre um determinado grupo de municípios, o chamado race to the bottom
4
 (“corrida 

para o fundo”), e seria o viés negativo dessa concorrência.  

A partir desse conhecimento, torna-se relevante investigar quais são as instâncias 

governamentais adequadas de cada bem, avaliar as políticas já instauradas e seu impacto 

sobre o fenômeno migratório dos municípios buscando identificar se existem cenários reais de 

corridas para o fundo. Argumenta-se que determinados bens se designados dentro da esfera 

local, intensificam os fenômenos aqui discutidos mais que outros, deixando a população com 

                                                           
1 Welfare State: Conceito de Estado em que todo indivíduo teria direito, durante toda a vida, a um conjunto de bens e serviços, garantidos 

diretamente pelo Estado ou indiretamente através de sua regulamentação. Esses direitos incluiriam a educação, assistência médica, o auxílio 
ao desempregado, a garantia de uma renda mínima, etc.  
2 Welfare Migration: Migração por benefícios e bens públicos 
3 Yardstick Competition: Besley & Case (1995) e Salmon (1987) definem como um modelo politico de agência onde os prefeitos procuram 
imitar o padrão de gastos, impostos e políticas dos vizinhos para sinalizar aos eleitores que são tão ou mais eficientes. 
4 Race to the bottom ou Corrida para o fundo ocorre quando há uma queda dos benefícios até o mínimo possível. 
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ofertas decrescentes destes bens. Dessa forma fica evidente que deveriam ser tratados como 

nacionais e ter seu provisionamento exercido pelo governo central, o que resolveria o 

problema segundo Brueckner (2000).  

Ladd & Doolittle (1982) evidenciam que esse é o caso para programas de transferência de 

renda e assistencialismo social às classes baixas. Em seu trabalho de 1982 eles demonstram 

que a responsabilidade fiscal dessas políticas deveria ser federal uma vez que a redução da 

desigualdade e pobreza é uma preocupação nacional. Eles denotam também que existiria uma 

maior facilidade da migração de indivíduos (pobres e ricos) em face de potenciais programas 

de distribuição de renda muito discrepantes entre dois municípios, o que geraria um influxo de 

pobres em direção ao de maior assistencialismo e influxo de ricos ao de menor 

assistencialismo (devido ao aumento da população pobre em seu município de origem), em 

ultimato desestabilizando o sistema de transferência de renda ou deixando-os em estados 

ineficientes para os governos e indivíduos.  

O presente trabalho busca estudar a questão da eficiência das políticas públicas associadas 

ao respectivo nível governamental responsável traçando um paralelo a outro problema social 

teoricamente de ordem nacional - o déficit habitacional e acesso à moradia principalmente das 

classes menos favorecidas. Mattos et al. (2014) argumentam que a importância da despesa 

com habitação no orçamento familiar a torna mais capaz de induzir a migração do que outras 

categorias de despesa e apresenta uma análise da política habitacional brasileira no período de 

2004 a 2008, em que a competência de provisão e gestão da referida política estava sob o 

nível municipal. O trabalho aplicou o modelo de Brueckner (2000), adaptado de Brown & 

Oates (1987) para a área de habitação nos municípios brasileiros e encontrou evidências de 

um jogo estratégico entre municípios e indícios por autocorrelação espacial do fenômeno de 

race to the bottom dentro da política habitacional. A conclusão sugere que uma eventual 

alteração dessa estrutura para uma política habitacional sob responsabilidade do Governo 

Central poderia ser menos ineficiente e mitigar as migrações e o race to the bottom na área de 

habitação.  

Em 2009, ano imediatamente posterior ao último do período de análise do estudo de 

Mattos et. al. (2014), foi criado o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), a primeira 

política de âmbito federal de larga escala para o tema desde o fim do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) em 1986. Aplicando uma metodologia semelhante à Mattos et al. (2014), 

esse trabalho procurou avaliar se o aumento da centralização proporcionada pelo Programa 
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reduziu ou eliminou os jogos estratégicos municipais no setor de habitação popular e se a 

alteração do nível governamental responsável pela determinação da política trouxe eficiência 

em sua aplicação e melhoria nos resultados almejados por seus formuladores. Para esse 

objetivo, foi compilado um painel com dados anualizados de 5.564 municípios brasileiros no 

período de 2009 a 2014 advindos de diversos ministérios e autarquias públicas. 

Sequencialmente elaborou-se um modelo de autocorrelação espacial de efeitos fixos para dois 

indicadores principais do PMCMV (Unidades contratadas nas faixas 1 e 2), controlado por 

um vetor de 32 variáveis de controle objetivando criar um modelo reduzido de oferta de 

serviços públicos. 

Adicionalmente, parte central da discussão acadêmica sobre o fenômeno de jogos 

intermunicipais se dá sobre a incerteza se a welfare migration de fato ocorre ou se os gestores 

municipais agem simplesmente sob a crença que ela ocorre. Infelizmente, como no período de 

análise não existem dados de contagem de população, que seriam úteis na análise da migração 

populacional real, procurou-se traçar um paralelo com os movimentos laborais (vínculos 

empregatícios), visto que teoricamente quando ocorre migração de um município a outro, 

provavelmente também observaríamos a mudança de emprego destes migrantes para o novo 

município. Buscou-se identificar se há possível alteração de emprego formal (potencial 

indício de migração por beneficio), ignorando aspectos de escolha da cidade como Albouy 

(2016) elenca. Visando mitigar eventuais vieses dessa escolha, controlou-se a regressão por 

salários, e valores agregados por setor produtivo da economia. Salienta-se ainda, que a analise 

foca numa camada muito pobre da população, que seria menos sensível a amenidades urbanas 

e que as especificidades do PMCMV, que possui determinações fixas para a tipologia 

construtiva, tamanho e valor das unidades de habitação, deixa pouco espaço para 

interferências na política devido a flutuações dos mercados imobiliários (fortemente 

influenciados por amenidades) das cidades analisadas. 

Os resultados dos modelos de autocorrelação espacial confirmaram que na média nacional 

ainda existe indício de um jogo estratégico intermunicipal, ou seja, os municípios respondem 

positivamente aos investimentos do PMCMV dos seus vizinhos. No entanto, ao analisarmos a 

evolução quantitativa dos indicadores do Programa sugere-se que a centralização da política 

inverteu o panorama de Race to the Bottom para um de Yardstick Competition, ou seja, um 

ganho significativo de eficiência quando comparado com a política local anterior.  



  

14 
 

Por fim, os resultados da segunda parte do estudo sugerem que existe uma correlação 

negativa entre investimentos de política habitacional em municípios vizinhos com vínculos 

empregatícios. Essa correlação pode ser um indício de uma potencial migração ocasionada 

pelo investimento na política habitacional (welfare migration) – ao incrementar esse 

investimento em uma unidade em um determinado município, ocorre uma diminuição dos 

empregos formais nos vizinhos, o que pode significar que pessoas estão se movimentando em 

busca dos benefícios ocasionados por este incremento no município. 

O estudo foi organizado em sete capítulos além desta introdução: 2) Contextualização de 

estudos acerca do fenômeno da interação espacial na provisão de bens públicos; 3) Uma 

revisão sobre a política habitacional brasileira; 4) Apresentação dos dados; 5) Descrição da 

metodologia econométrica aplicada nas análises; 6) Apresentação e discussão dos resultados; 

e, por fim, 7) Conclusão. 
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2. Estudos sobre interações espaciais na provisão de bens 
 

Dada a fundamentação teórica da problemática aqui exposta, ou seja, a possibilidade de 

existirem jogos estratégicos entre as instâncias locais de um governo no provisionamento de 

determinados bens, foram desenvolvidos numerosos estudos ao longo das últimas décadas a 

fim de confirmar empiricamente o fenômeno e eventualmente auxiliar os governantes na 

elaboração de políticas mais eficientes. 

Um dos primeiros trabalhos que buscaram analisar a interação na provisão de programas 

de transferência de renda sob o viés de que seus parâmetros estariam sendo definidos de 

forma estratégica entre governos locais para prevenir a potencial migração de população 

pobre (o que caracterizaria o Race to the Bottom) foi Gramlich & Laren (1984). Como muitos 

outros em sua época, o foco do estudo foi o maior programa de distribuição de renda norte-

americano, o Aid to Families with Dependent Children (AFCD). Os autores inovaram ao 

investigar e encontrar evidências de que os Estados norte-americanos estavam definindo seus 

parâmetros individuais do programa baseando-se nos dos seus vizinhos, de forma a se 

tornarem marginalmente menos atrativos e então evitar um potencial influxo migratório 

teoricamente associado aos benefícios do programa. Suas conclusões alertaram que, devido a 

essa situação, esse tipo de bem estaria mal gerido dentro da competência estadual e ao 

analisar o mesmo modelo em um cenário hipotético com os parâmetros definidos pela 

instância federal, observaram melhores resultados aos constituintes. 

Mais recentemente, Liddo & Giuranno (2016) realizam uma análise interessante de um 

caso específico de interação intermunicipal caracterizada pela ocorrência de yardstick 

competition por repasses federais. Os autores propõem um modelo para analisar a existência 

de um equilíbrio de Nash na cooperação de municípios para maximizar ganhos em suas 

gestões relativos a políticas dependentes de repasses federais, utilizando essa cooperação 

como estratégia de rent-seeking e controle de opinião pública. Também são avaliados cenários 

em que não é estabelecida uma cooperação horizontal dos municípios devido ao desinteresse 

de governantes em segundo/último mandato, que acabam por não cooperar e determinar o 

menor nível possível de provisão de bens, forçando todo o respectivo grupo de municípios 

para uma nova rodada de redução no provisionamento (uma race to the bottom), para então 

reiniciar a yardstick competition a partir de um novo nível inferior. Esse comportamento pode 

ser relevante ao presente trabalho, que se propõe a estudar justamente um programa 
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notadamente de controle federal, mas ainda parcialmente dependente de atuação municipal 

para a determinação de certas condições de elegibilidade para os repasses e investimentos, 

como o cadastro de famílias, criação de legislação urbana favorável às empresas de 

construção e fomento de ambiente favorável aos agentes do programa como a Caixa 

Econômica Federal (CEF). Como esses fatos podem ser utilizados para beneficiar plataformas 

de campanha eleitoral, provavelmente ainda poderiam ser causadores de interação 

intermunicipal, com gestores respondendo positivamente a movimentos de seus vizinhos. 

Por outro lado, muitos argumentam que esse efeito pode não ser economicamente 

significativo e que as conclusões nesse sentido podem ter sido prematuras, notadamente 

devido a problemas de endogeneidade da estrutura da distribuição de recursos e da 

elasticidade da mobilidade. Donahue (1997) argumenta que estudos importantes que 

encontraram evidências nesse sentido como Brown & Oates (1987), Levine & Zimmerman 

(1999) e o já citado Gramlich & Laren (1984) analisaram um mundo com um piso federal sob 

a totalidade dos benefícios que seria mais relevante ocasionando uma grande participação 

federal no dólar marginal dos benefícios. Nesse cenário, nem os beneficiários nem os 

governantes teriam fortes incentivos para prosseguir com as estratégias que desencadeiam 

uma corrida para o fundo.  

É importante ressaltar que os diversos trabalhos sobre o tema apresentam resultados 

muitas vezes conflitantes, de modo que não é possível definir com precisão se a ideia de um 

jogo estratégico entre governos locais de fato existe por motivação do efeito migratório, e 

mais ainda, se de fato possui o viés negativo do race to the bottom devido a problemas de 

endogeneidade nos modelos econométricos. Para mitigar o problema, autores como Figlio et 

al. (1999) sugeriram a utilização de variáveis instrumentais, Saavedra (2000) modelos na 

forma reduzida e Dahlberg & Edmark (2008) também exploram vetores de variáveis 

instrumentais e métodos de máxima verossimilhança, técnica que será usada nesse trabalho. 
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3. Política Habitacional Brasileira  
 

Esta seção aborda primeiramente um histórico das políticas e programas habitacionais e 

na sequência adentra de forma detalhada sobre o Programa Minha Casa Minha vida, foco do 

trabalho. Dada a temática, também torna-se necessário realizar uma breve revisão acerca do 

déficit habitacional brasileiro no período de influência ao desenvolvimento do programa, ou 

seja, os anos imediatamente anteriores e posteriores à sua implementação, que conclui a 

seção. 

3.1. Histórico dos programas habitacionais com foco social 
 

O histórico recente do arcabouço das políticas habitacionais brasileiras inicia com a 

criação do Banco Nacional de Habitação em 1964 seguido do SFH - Sistema Financeiro de 

Habitação, em 1966. A política tinha sua base de financiamento no FGTS (Fundo de Garantia 

por tempo de serviço), na poupança privada e nos lucros dos financiamentos do próprio 

sistema, que distribuía recursos às COHABS (Companhias de Habitação) e os INOCOOPS 

(Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais), incumbidas da construção de 

moradias que por sua vez eram hipotecadas aos mutuários, totalmente ou parcialmente.  

Em 1986, com a implementação do Plano Cruzado o BNH é fechado e a CEF passou a 

assumir todas as funções estratégicas da política habitacional. Pode-se argumentar, que a 

partir desse ano até pelo menos 2003 o país ficou sem uma política habitacional centralizada, 

uma vez que a estrutura do crédito habitacional da CEF era mais próxima da de um banco 

comercial do que uma política preocupada com a diminuição do déficit habitacional e 

provisão de recursos específicos para o acesso à habitação pelas classes de menor renda. 

Durante o referido período, apesar da ausência de um programa federal de larga escala, o 

problema da habitação social era reconhecido e foram realizados diversos programas 

localizados que por fim seriam as raízes institucionais do próximo período. Talvez uma das 

mais importantes foi a alteração do FGTS para que se pudesse utilizar os recursos do mesmo 

na produção de moradias de interesse social e a consequente criação do Conselho Curador do 

FGTS. A partir dos recursos do FGTS foram criados programas para a construção de 

habitações como o PAIH (programa de ação imediata habitacional), o PROAP (programa de 
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habitação popular) e o Cooperativas, criando um novo conceito onde o setor privado passava 

a operar sob garantia de risco do Governo Federal.  

Com a criação do Plano Real foi experimentado com a contratação de recursos externos 

via BID (banco interamericano de desenvolvimento) para serem utilizados nos programas 

Habitar Brasil, para atender municípios com mais de 50 mil habitantes e Morar Município que 

viriam a ser substituídos pelo Pró Moradia, com recursos geridos pelo Ministério do Bem-

Estar Social, fora do SFH. As ações foram mais concretas para a provisão habitacional e uma 

melhora na urbanização dos assentamentos precários. Fernando Henrique Cardoso, em seu 

primeiro mandato, muda a gestão de habitação para o Ministério do Planejamento e 

Orçamento, e cria a SEPURB (secretaria de políticas urbanas) e no segundo mandato para 

outra ligada ao seu gabinete, SEDU (secretaria especial de desenvolvimento). Em sua 

primeira gestão foi criada a Carta de Crédito, permitindo a compra de imóveis novos ou 

usados a preços de mercado. O programa Pró Moradia continua, porém dependendo dos 

empréstimos dos municípios e estados. Criou-se o Sistema de Financiamentos Imobiliários 

baseado na Securitização do mercado imobiliário. 

No entanto, o alcance desses programas era restrito e, durante 1986 até 2003, as principais 

instâncias governamentais responsáveis pela gestão e provimento de políticas habitacionais 

eram os estados e municípios. Muitos estados e municípios continuaram a manter suas 

COHABs, Companhias de direito público voltadas à construção de moradia, no entanto, sob 

os rigorosos critérios de crédito da CEF, a velocidade e quantidade de habitações que eram 

construídas não eram suficientes para acompanhar o déficit habitacional. Analisando 

especificamente os programas municipais, que em sua maioria consistiam em construção e 

melhoria de unidades, oferta de lotes, regularização fundiária e urbanização de assentamentos, 

Arretche et al.(2012) mostra que entre 2007 e 2008, da totalidade dos municípios, os 

percentuais de adesão às políticas mencionadas eram baixos, sendo a política mais presente a 

construção de moradias e ainda assim feita por somente 60,5% dos municípios do país. Essa 

baixa atuação se devia à falta de capacidade técnica e administrativa dos municípios e a falta 

de instrumentos de política habitacional, visto que em 2009, somente 66,9% dos municípios 

possuíam órgão específico de políticas habitacionais, 80,8% cadastravam famílias 

interessadas em habitação, apenas 3,1% se consorciavam com outros para administrar 

programas de habitação, 42,6% tinham conselhos municipais de habitação e 42,8% tinham 

fundos municipais de habitação. É possível argumentar que parte dos municípios não tinha 

uma necessidade urgente no setor de habitação e déficits habitacionais expressivos, no 
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entanto, como mostrou Mattos et al. (2014), os baixos índices das políticas habitacionais 

estavam relacionados ao Race to the Bottom entre municípios. 

A partir de 2003, o Governo Federal cria o Ministério das Cidades com o intuito de 

proporcionar moradia de qualidade, infraestrutura e saneamento básico. Foram criadas a 

Política de Desenvolvimento Urbano e a Política Nacional de Habitação (PNH) e através do 

Plano Nacional de Habitação o Ministério buscou trazer metas concretas para o setor.  

 O Ministério seguiu usando os recursos do FGTS, incrementando a área de habitação 

social com 30 bilhões de reais entre 2003 e 2009 e 9 bilhões para habitação de classe média. 

Aumenta-se o subsidio de 468 milhões de reais (em 2002) para um bilhão de reais na área 

habitacional (em 2004), amplia-se o alcance dos programas do PAR, da PSH e da Carta de 

Crédito. O Governo também atua em conjunto ao Conselho Curador do FGTS para subsidiar 

cidadãos com renda de até 05 salários mínimos para, aquisição de material de construção e 

também operações via cooperativas, associações, sindicatos, empresas públicas, governos 

municipais e estados. 

Em 2005 após grande mobilização dos movimentos sociais a lei que criou o sistema e o 

fundo nacional de habitação de interesse social foi aprovada. Os estados e municípios 

deveriam aderir ao FNHIS (fundo nacional de habitação de interesse social) sendo 

implementado em 2006. 

Finalmente, chegamos a 2009 quando o FNHIS foi direcionado para a produção de novas 

moradias e foi transferido para o programa Minha Casa Minha Vida, que foi criado em função 

da crise do mercado financeiro de 2008 com intuito de criar um milhão de novas moradias.  

3.2. O Programa Minha Casa Minha Vida 
 

Instaurado em 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV foi criado com o 

intuito de aprimorar a política habitacional do país e propor soluções para os principais 

problemas apontados nos estudos da Política Nacional de Habitação. Notadamente, o 

programa trouxe um enfoque aos aspectos econômicos dos financiamentos habitacionais por 

meio da concessão de subsídios dados às famílias das classes sociais mais pobres e é a 

primeira política habitacional de larga escala coordenada pelo governo federal desde o BNH 

na figura do Ministério das Cidades e executada pela Caixa Econômica Federal - CEF. 
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Quantitativamente, o PMCMV visava construir um milhão de moradias distribuídas de 

acordo com a faixa de renda mensal da população: 400 mil moradias para as famílias com 

renda mensal de até três salários mínimos; 400 mil para aquelas com renda entre três e seis 

salários mínimos; e 200 mil para as famílias com renda mensal entre seis a dez salários 

mínimos. O PMCMV foi estruturado em dois subprogramas: o Programa Nacional de 

Habitação Urbana (PNHU) e o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). O programa 

tem como foco a construção e aquisição de novas moradias nas áreas rurais e urbanas, bem 

como requalificação de imóveis já existentes.  

De forma geral, é possível traçar um paralelo significativo com o BNH, visto que os 

esforços do PMCMV são fundamentalmente baseados em oferecer crédito, tanto aos 

consumidores, os futuros beneficiários das unidades habitacionais, quanto aos produtores, as 

construtoras que se candidatam a realizar as obras.  Sua estrutura foi elaborada a partir da 

definição de faixas de renda para distribuição dos recursos: a faixa 1 era composta por 

famílias com renda mensal de até R$1.395,00; a faixa 2, entre R$ 1.395,01 e R$ 2.790,00; e a 

faixa 3, entre R$ 2.790,01 e R$ 4.650,00. 

As faixas de renda são atendidas por recursos provenientes de diferentes fundos. Na 

faixa 1 são utilizados recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), através de 

empreendimentos diretamente executados pelas construtoras em cidades médias e grandes, e 

de Ofertas Públicas de Recursos (OPR), que são executadas por governos estaduais e 

municipais também em parceria com as construtoras. É importante ressaltar, que em ambos os 

casos, os governos locais têm papel importante na operacionalização da política realizando 

cadastro, seleção e realização do trabalho social com os beneficiários, atuando como agente 

no fomento de projetos, praticando medidas de desoneração tributária e até realizando doação 

de terrenos. Já para as faixas 2 e 3, são usados os recursos do FGTS. Para o atendimento a 

esse público específico, há uma prioridade para municípios integrantes de regiões 

metropolitanas, capitais estaduais e municípios com população urbana maior que 100 mil 

habitantes, já que, nessas circunstâncias, há maiores descontos cedidos pelo Conselho 

Curador do FGTS para o pagamento dos financiamentos. 

 

3.3. Déficit Habitacional Brasileiro 2007 - 2011 
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Considerando que o tema em estudo é um viés específico da eficiência de políticas 

habitacionais, torna-se relevante realizar uma breve revisão de um dos principais indicadores 

que norteiam o planejamento de tais políticas, o Déficit Habitacional. 

Dentro da esfera federal, os esforços na criação, identificação e publicação dos 

indicadores tem ficado a cargo da Fundação João Pinheiro e do Ministério das Cidades. O 

atual conceito do déficit contempla duas vertentes principais: incremento e reposição do 

estoque de domicílios. O incremento do estoque é ligado à demanda direta de novas moradias 

decorrente de (i) coabitação forçada; (ii) ônus excessivo de aluguel; e (iii) adensamento 

excessivo em imóveis alugados. Já a reposição do estoque é relativa à necessidade de 

reposição de habitações devido à precariedade e desgaste. 

Oportunamente, o déficit habitacional brasileiro que interessa a essa análise, ou seja, 

próximo do período em que o PMCMV foi elaborado e instituído (2007-2011), foi estimado 

por Furtado, Neto e Krause (2013) do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

através dos conceitos estabelecidos pela Fundação João Pinheiro e dados das PNADs 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2007, 2008, 2009 e 2011 e são sintetizados 

na Tabela 1. 

Tabela 1: Déficit habitacional brasileiro (2007 a 2011) 

 
Pré MCMV MCMV 

 
2007 2008 2009 2011 

Número de domicílios 55,918,038 57,703,161 58,684,603 61,470,054 

Crescimento absoluto - 1,785,123 981,442 2,785,451 

Crescimento relativo - 3.19% 1.70% 4.75% 

Déficit habitacional 

absoluto 
5,593,191 5,191,565 5,703,003 5,409,210 

Déficit habitacional 

relativo 
10.00% 9.00% 9.72% 8.80% 

Fonte: Furtado, Neto e Krause (2013) e elaboração própria. 

No âmbito deste estudo, a divisão por faixas salariais é a análise do déficit mais relevante. 

Observando os indicadores na Tabela 2 fica clara a extrema carência por habitação da 

população de menor poder aquisitivo (até 5 s.m.), que no período representava 83% em média 
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de todo o déficit do país, sendo 70% em média para a faixa mais carente (até 3 s.m) e 13% em 

média para a segunda faixa (3 a 5 s.m.). Vale relembrar que essas duas divisões foram 

exatamente as utilizadas para as divisões das faixas do PMCMV. 

Tabela 2: Déficit habitacional brasileiro por faixa salarial (2007 a 2011) 

 
Pré MCMV MCMV 

 
2007 2008 2009 2011 

Até 3 s.m. 3,956,846 70.7% 3,642,979 65.1% 4,062,837 72.6% 3,950,376 70.6% 

3 a 5 s.m. 733,820 13.1% 725,814 13.0% 771,410 13.8% 633,286 11.3% 

5 a 10 s.m. 581,506 10.4% 532,355 9.5% 544,789 9.7% 490,920 8.8% 

Acima de 10 

s.m. 
321,019 5.7% 290,417 5.2% 323,967 5.8% 334,628 6.0% 

Fonte: Furtado, Neto e Krause (2013) e elaboração própria. 

Também é interessante ressaltar as evoluções dos déficits entre 2009 e 2011, que denotam 

os primeiros resultados do PMCMV. Em linha com os objetivos do programa, observamos 

reduções absolutas e relativas importantes nas faixas inferiores de renda (até 3 s.m. e de 3 a 5 

s.m.), somando mais de 200.000 novos domicílios nessas faixas somente nos dois primeiros 

anos do programa. Considerando-se os longos ciclos de produção de construções, os 

primeiros resultados parecem promissores. 
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4. Dados  
 

Nessa seção descrevem-se as variáveis que compõem a base de dados utilizada na 

construção do estudo. Para melhor organização foi divido em duas subseções. A primeira 

detalha a construção da base de dados e na segunda é realizada uma análise descritiva dos 

principais indicadores do PMCMV com auxílio de gráficos e tabelas que almejam ilustrar a 

evolução quantitativa da política no período de análise. 

4.1 Bases de dados 
 

Os dados do modelo são uma compilação de painéis anuais referentes a 5.564 municípios 

brasileiros no período de 2009 a 2014 advindos de diversos ministérios e autarquias públicas. 

Nas tabelas 3 e 4, estão compiladas de forma descritiva todas as variáveis dependentes e de 

controle utilizadas no estudo.  

O vetor X de variáveis de controle utilizado nas estimações reflete um modelo de 

demanda por bens públicos tal como em Bergstrom & Goodman (1973) e Borcherding & 

Deacon (1972). Assim, temos as variáveis que buscam captar o efeito econômico tais como o 

PIB municipal e sua representatividade na micro e mesorregião, valor agregado nos setores 

agrícola, industrial e de serviços (buscando controlar as variações do perfil produtivo 

majoritário dos municípios), a quantidade de impostos arrecadados e se o município é 

exportador.  

Também foi inserido um grupo de variáveis sociodemográficas e de renda como o 

percentual de homens, de idosos e de jovens na população, o salário médio e o número de 

empregos no setor formal, o número de estabelecimentos de ensino público, a escolaridade 

média, a proporção de pessoas empregadas com ensino superior e com escolaridade até ensino 

médio. 

O modelo também contempla um grupo de variáveis políticas, que por sua vez devem 

afetar a oferta de bens públicos. Foi inserida uma variável para o partido do prefeito, variáveis 

dummy para avaliar se o prefeito é do mesmo partido do governador e do presidente (espera-

se que prefeitos com alinhamento partidário com as instâncias superiores do governo terão 

maior acesso a repasses intergovernamentais), uma dummy que indica se o prefeito tem 

maioria no legislativo (o que traria um aumento na capacidade de execução de novas políticas 
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e investimentos), uma dummy que indica se o governo é de esquerda
5
 já que estes teriam uma 

agenda social mais significativa, uma dummy que indica se o prefeito é reeleito e por fim a 

escolaridade do prefeito. 

Considerando que, em grande parte, a estrutura do PMCMV depende da existência de um 

arcabouço de regulamentação construtiva bem definida no município, também foram 

contempladas duas variáveis dummy de controle relativas à existência de legislação 

construtiva urbana: a existência de Plano Diretor e de legislação específica sobre zonas ou 

áreas especiais de interesse social (ZEISs e AEISs). 

Por fim, foi inserido um grupo de variáveis de controle do próprio Programa: números de 

unidades contratadas nas demais faixas (2 e 3 para a regressão do faixa 1 e 1 e 3 para a 

regressão do faixa 2) e a proporção de recursos do Orçamento Geral da União em relação ao 

total de recursos do MCMV investidos no município, uma vez que os investimentos do OGU 

são os destinados aos subsídios. 

Tabela 3: Variáveis dependentes 

Variável Descrição Fonte Periodicidade 

Unidades Contratadas 

Faixa 1 

Número de unidades da faixa 1 

MCMV contratadas no 

município 

MINCID Anual 

Unidades Contratadas 

Faixa 2 

Número de unidades da faixa 2 

MCMV contratadas no 

município 

MINCID Anual 

Delta Vínculos 

Empregatícios 

Absoluto 

Variação absoluta anual 

(dezembro a dezembro) no 

número de vínculos 

empregatícios formais  

CAGED - 

MTE 
Anual 

 

Tabela 4: Variáveis de controle 

Variável Descrição Fonte Periodicidade 

Controles relativos à atividade econômica 

PIB Ano (xR$1000) 
Produto interno bruto Anual do 

município 

Sidra - 

IBGE 
Anual 

                                                           
5 Partidos considerados de esqueda: PC do B, PT, PDT, PSTU, PCB, PSB, PCO, PPS e PSOL 
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% da microrregião 
Percentual representativo do PIB 

municipal na microrregião do 

município 

Sidra - 

IBGE 
Anual 

% da mesorregião 
Percentual representativo do PIB 

municipal na mesorregião do 

município 

Sidra – 

IBGE 
Anual 

Impostos 
Impostos totais arrecadados no 

município 

Sidra – 

IBGE 
Anual 

Valor Agregado Agro 
Valor adicionado bruto pelo setor 

agrícola do município 

Sidra – 

IBGE 
Anual 

Valor Agregado 

Indústria 

Valor adicionado bruto pela 

indústria do município 

Sidra – 

IBGE 
Anual 

Valor Agregado 

Serviços 

Valor adicionado bruto pelo setor 

de serviços do município 

Sidra – 

IBGE 
Anual 

Exportação 
Presença ou não de atividades de 

exportação no município 
MDIC Anual 

Controles relativos à sociodemografia 

População Estimada 

Ano 

População estimada do 

município 
IBGE Anual 

Homens Número de homens do município 
Datasus - 

Tabnet 
Anual 

Número de vínculos 

Empregatícios 

Número de vínculos 

empregatícios formais no último 

mês do ano 

CAGED - 

MTE 
Mensal 

Salário Médio Salário médio no município 
CAGED - 

MTE 
Mensal 

Número de 

estabelecimentos de 

ensino públicos 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos – rede municipal, 

estadual e federal 

MEC Anual 

% Idoso 
Percentual de população idosa 

(>65 anos) 

Datasus – 

Tabnet 
Anual 

% Jovem 
Percentual de população jovem 

(<25 anos) 

Datasus – 

Tabnet 
Anual 

Densidade 
Densidade populacional do 

município 
IBGE Anual 
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Escolaridade Média 

Adultos empregados 

Índice de escolaridade média dos 

adultos formalmente empregados 

CAGED - 

MTE 
Mensal 

% ES Adultos 

empregados 

Percentual de adultos 

formalmente empregados com 

ensino superior 

CAGED - 

MTE 
Mensal 

% Até EM Adultos 

Empregados 

Percentual de adultos 

formalmente empregados com 

educação até ensino médio 

CAGED - 

MTE 
Mensal 

Controles políticos 

Partido Pref. Partido do prefeito em exercício MUNIC Quadrienal 

Mesmo Partido GOV 
Variável dummy de verificação 

se o prefeito é do mesmo partido 

do Governador estadual 

TSE + 

Análise 

própria 

Quadrienal 

Mesmo Partido PRES 
Variável dummy de verificação 

se o prefeito é do mesmo partido 

do Presidente da República 

TSE + 

Análise 

própria 

Quadrienal 

Maioria Legislativo 

Variável dummy de verificação 

se a coligação do partido do 

prefeito possui maioria na 

assembleia legislativa municipal 

TSE + 

Análise 

própria 

Quadrienal 

Esquerda 

Variável dummy de verificação 

se o prefeito é de partido de 

esquerda 

TSE + 

Análise 

própria 

Quadrienal 

Lame Duck 

Variável dummy de verificação 

se o prefeito está no primeiro 

mandato ou se já é reeleito 

TSE + 

Análise 

própria 

Quadrienal 

Prefeito ES Escolaridade do Prefeito MUNIC Quadrienal 

Controles relativos à legislação urbana associada a empreendimentos habitacionais 

Plano diretor 
Variável dummy de existência de 

Plano Diretor no município 
MUNIC Quadrienal 

Legislação sobre zona 

ou área de interesse 

social 

Variável dummy de existência de 

legislação específica para 

zona/área de interesse social 

MUNIC Quadrienal 

Controles relativos ao Programa Minha Casa Minha Vida 

Unidades Contratadas 

Faixa 3 

Número de unidades da faixa 3 

MCMV contratadas no 

município 

MINCID Anual 
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% dos subsídios do 

OGU do total dos 

recursos do MCMV 

Percentual dos subsídios ao 

MCMV advindos do Orçamento 

Geral da União do total dos 

recursos do programa 

MINCID Anual 

 

A seguir são apresentadas as estatísticas descritivas dos controles e variáveis dependentes 

Tabela 5: Estatísticas descritivas do painel utilizado nas análises de interação espacial 

estratégica 

Variável Obs. Média 
Desvio 

Padrão 
Min Max 

PIB Ano (xR$1000) 27820 869368.40 8963164.00 -19046.00 628000000.00 

% da microrregião 27820 10.03 15.08 -1.80 100.00 

% da mesorregião 27820 2.46 6.68 -0.46 100.00 

Impostos 27820 127370.20 1684376.00 -15088.00 113000000.00 

Valor Agregado Agro 27820 37392.71 64534.18 0.00 1684343.00 

Valor Agregado Indústria 27820 190344.50 1334638.00 -2897193.00 66900000.00 

Valor Agregado Serviços 27820 393822.20 5326035.00 1207.00 411000000.00 

Exportação 27820 0.31 0.46 0.00 1.00 

População Estimada Ano 27820 35279.16 207870.30 806.00 11900000.00 

% Homens 27820 0.51 0.02 0.46 0.91 

% Idoso 27820 0.12 0.04 0.02 0.37 

% Jovem 27820 0.51 0.07 0.24 0.79 

Número de vínculos Empregatícios 27820 13031.29 133394.50 0.00 8147847.00 

Delta anual vínculos Empregatícios 27820 538.29 6245.21 -53793.00 527190.00 

Salário Médio 27820 816.27 375.10 0.00 10316.00 

Número de estabelecimentos de ensino públicos 27820 22.05 41.21 1.00 1628.00 

Escolaridade Média Adultos empregados 27820 7.74 1.33 0.00 11.00 

% ES Adultos empregados 27820 0.13 0.08 0.00 1.00 

% Até EM Adultos Empregados 27820 0.84 0.09 0.00 1.00 

Densidade Populacional 27820 111.64 589.19 0.08 13341.29 

Partido Pref. 27820 15.28 8.07 1.00 32.00 

Escolaridade Prefeito 27820 4.44 1.84 1.00 9.00 

Mesmo Partido GOV 27820 0.18 0.38 0.00 1.00 

Mesmo Partido PRES 27820 0.11 0.31 0.00 1.00 

Maioria Legislativo 27820 0.14 0.34 0.00 1.00 

Esquerda 27820 0.26 0.44 0.00 1.00 

Lame Duck 27820 0.29 0.45 0.00 1.00 

Plano diretor 27820 0.40 0.49 0.00 1.00 

Legislação sobre zona ou área de interesse social 27820 0.28 0.45 0.00 1.00 

Unidades Contratadas Faixa 1 27820 185.16 928.38 0.00 34738.00 

Unidades Contratadas Faixa 2 27820 178.69 904.16 0.00 28562.00 

Unidades Contratadas Faixa 3 27820 53.21 550.31 0.00 26928.00 

% dos subsídios do OGU nos recursos do MCMV 27820 0.34 0.39 0.00 1.00 

Fonte: Datasus, MEC, IBGE, CAGED, MUNIC, SIDRA, TSE, MINCID, MDIC. Elaboração própria. 

Tabela 6: Estatísticas descritivas do painel utilizado nas análises de spillover laboral 

Variável Obs. Média 
Desvio 

Padrão 
Min Max 

Delta Vinculo Empregatício (t-1) 21654 429.17 4623.10 -53793.00 404322.00 

ω*MCMV1 21654 1126.82 2653.31 0.00 58034.00 

ω*MCMV2 21654 1126.40 2817.32 0.00 46521.00 

PIB Ano (xR$1000) 21654 831966.10 8682725.00 -19046.00 580000000.00 

% da microrregião 21654 9.99 15.07 -1.80 100.00 

% da mesorregião 21654 2.46 6.71 -0.46 100.00 
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Impostos 21654 124004.30 1659015.00 -15088.00 110000000.00 

Valor Agregado Agro 21654 34871.14 59143.47 0.00 1600000.00 

Valor Agregado Indústria 21654 186113.50 1323896.00 -2900000.00 67000000.00 

Valor Agregado Serviços 21654 372647.00 5111260.00 1207.00 370000000.00 

Exportação 21654 0.31 0.46 0.00 1.00 

População Estimada Ano 21654 35200.66 208735.70 806.00 12000000.00 

% Homens 21654 0.51 0.02 0.46 0.87 

Número de vínculos empregatícios 21654 12977.96 133819.90 1.00 8100000.00 

Salário Médio 21654 777.13 358.84 0.00 10316.00 

Número de estabelecimentos de ensino públicos 21654 22.41 41.72 1.00 1628.00 

% Idoso 21654 0.12 0.03 0.02 0.32 

% Jovem 21654 0.51 0.07 0.27 0.79 

Densidade Populacional 21654 111.04 589.05 0.08 13341.30 

Mesmo Partido GOV 21654 0.17 0.38 0.00 1.00 

Mesmo Partido PRES 21654 0.11 0.31 0.00 1.00 

Maioria Legislativo 21654 0.11 0.31 0.00 1.00 

Esquerda 21654 0.26 0.44 0.00 1.00 

Lame Duck 21654 0.31 0.46 0.00 1.00 

% ES Adultos Empregados 21654 0.13 0.08 0.00 1.00 

% Até EM Adultos Empregados 21654 0.84 0.09 0.00 1.00 

Plano diretor 21654 0.38 0.48 0.00 1.00 

Legislação sobre zona ou área de interesse social 21654 0.24 0.43 0.00 1.00 

Unidades Contratadas Faixa 1 21654 152.48 812.04 0.00 33376.00 

Unidades Contratadas Faixa 2 21654 149.91 782.52 0.00 26668.00 

Unidades Contratadas Faixa 3 21654 46.17 495.83 0.00 24045.00 

Unidades Contratadas em todas as Faixas 21654 (omitted) 
   

Partido Prefeito 21654 15.10 8.16 1.00 31.00 

Escolaridade Prefeito 21654 4.41 1.83 1.00 8.00 

Escolaridade Média Adultos empregados 21654 7.70 1.39 1.00 11.00 

% dos subsídios do OGU nos recursos do 

MCMV 
21654 0.30 0.38 0.00 1.00 

Fonte:Datasus, MEC, IBGE, CAGED, MUNIC, SIDRA, TSE, MINCID, MDIC. Elaboração própria. 

 

4.2 Análises descritivas PMCMV 
 

A análise descritiva busca sumarizar em gráficos e tabelas os principais indicadores do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Esse panorama tem o intuito de nortear a construção do 

modelo econométrico e identificar pontos de destaque na distribuição dos dados que irão 

auxiliar na elaboração dos testes de robustez do modelo. Também espera-se evidenciar as 

variáveis de controle que teoricamente tem a maior correlação com as variáveis dependentes 

elegidas e, portanto, trariam o maior viés caso estivessem omitidas. 

O painel 1 mostra a evolução anual do total de unidades contratadas do MCMV bem 

como a participação de cada faixa do programa no total de cada ano. É possível observar que 

as duas primeiras faixas do programa, destinadas as famílias com renda mensal de até 

R$2.790,00 (6 salários mínimos em 2009) abarcam a maior parte do volume de unidades 

contratadas, denotando de maneira clara que nos seus 5 primeiros anos os esforços executados 
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foram alinhados com o objetivo principal do Programa de ser uma política habitacional com 

foco nos estratos com maior déficit habitacional, ou seja as classes de menor renda. É 

importante ressaltar, no entanto, que os números de unidades das duas faixas ficaram bastante 

próximos durante o período de análise, o que em primeira instância parece desalinhado com o 

déficit relativo a cada faixa, já que na época da constituição do programa esse valor relativo à 

faixa 1 era mais de 5 vezes maior ao da faixa 2. 

                                        

Painel 1: Evolução anual do número de unidades contratadas do MCMV no país 

 

Fonte: Ministério das Cidades e elaboração própria 

 

Fonte: Ministério das Cidades e elaboração própria 
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Fonte: Ministério das Cidades e elaboração própria 

O painel 2 mostra a evolução anual das unidades contratadas do MCMV por região do 

Brasil no total das 3 faixas bem como a discriminação para cada faixa. Considerando o 

agregado das 3 faixas do programa a distribuição das unidades contratadas no país apresenta 

uma proporcionalidade às populações de cada região, ou seja o maior número de unidades 

contratadas se concentrou na região Sudeste seguida da região Nordeste, Sul, Norte e Centro 

Oeste. 

Ao analisarmos a distribuição das unidades contratadas em cada uma das faixas do 

programa podemos observar algumas variações em relação à distribuição nacional. Dentro da 

faixa 1 do programa, destinada às famílias com renda de até R$1.395,00, nota-se que a região 

Nordeste teve a participação mais expressiva, refletindo o elevado número de cidadãos dentro 

dessa faixa de renda na região e seu respectivo déficit habitacional. Como discorrido 

anteriormente, o elevado percentual dessa classe nessa região (superior às demais) e seu 

déficit habitacional associado pode estar relacionado à existência do fenômeno de Race to the 

bottom na política anterior, ou seja, os gestores municipais dessa região, conhecendo a 

distribuição de renda dos seus vizinhos poderiam estar reduzindo os investimentos 

habitacionais para mitigar influxos migratórios de cidadãos de baixa renda. O fato de o 

PMCMV ter um elevado número de contratações nessa região pode ser um primeiro indício 

da diminuição da interação intermunicipal relativa à provisão de recursos habitacionais. 

 Ao passarmos para a faixa 2, o ponto de destaque é a região sul, que apesar de possuir 

quase a metade da população da região nordeste, desponta como a segunda região com maior 
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número de unidades contratadas na faixa, fato que pode estar relacionado com sua condição 

de segundo maior PIB regional do país.  

Por fim, na análise da faixa 3, a de maior renda, com famílias com rendimentos de até 

R$4.650,00 mensais, podemos observar uma elevada concentração de contratações de 

unidades na região Sudeste, em todos os anos com o total dessa região superando a soma de 

todas as demais. Essa situação também pode ter relação com a produção econômica da região, 

que não só é a maior do país como também supera a soma de todas as outras.                                            

Painel 2: Evolução anual do número de unidades contratadas do MCMV por região 

 

Fonte: Ministério das Cidades e elaboração própria 
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Fonte: Ministério das Cidades e elaboração própria 

 

Fonte: Ministério das Cidades e elaboração própria 
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No último painel, realizou-se uma análise da distribuição das contratações de unidades 

adotando-se como indicador a classificação do município de acordo com seu salário médio, 

dividindo-os em dois grupos: acima e abaixo da mediana de salário do país.  

Destaca-se o maior número total de unidades contratadas em municípios cujo salário 

médio está acima da mediana nacional, fato que provavelmente está ligado à 

desproporcionalidade associada às grandes regiões metropolitanas. Essas cidades possuem os 

maiores salários médios, mas também os maiores déficits habitacionais uma vez que possuem 

elevadas taxas de crescimento vegetativo. Outro ponto de destaque, também alinhado com o 

embasamento teórico, é a presença mais expressiva de unidades do faixa 1 nos municípios 

abaixo da mediana de renda e números mais significativos do faixa 2 na sua contraparte, bem 

como um percentual significativamente maior do faixa 3 também.  

Painel 3: Evolução anual do número de unidades contratadas do MCMV por média 

municipal de renda 

 

Fonte:Ministério das Cidades e elaboração própria 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2010 2011 2012 2013 2014

Evolução anual das unidades contratadas por média municipal de 

salário 

Acima da mediana Abaixo da Mediana



  

34 
 

  
Fonte:Ministério das Cidades e elaboração própria 

                           

 
Fonte: Ministério das Cidades e elaboração própria 

62.81% 
52.37% 59.64% 62.44% 59.21% 

31.54% 
41.85% 

35.71% 32.65% 36.34% 

5.65% 5.78% 4.65% 4.91% 4.45% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

Distribuição percentual das unidades contratadas em cada faixa nos 

municípios com salário médio abaixo da mediana nacional 

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3

37% 31% 35% 40% 38% 

43% 53% 49% 44% 46% 

20% 16% 16% 17% 16% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

Distribuição percentual das unidades contratadas em cada faixa nos 

municípios com salário médio acima da mediana nacional 

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3



  

35 
 

5. Metodologia  
 

Nos itens subsequentes será explorada a metodologia utilizada para investigar a interação 

espacial estratégica intermunicipal bem como a existência de spillover no emprego formal 

motivadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida. 

5.1. Estratégia – Interação estratégica intermunicipal  
 

De forma teórica, se houvesse uma centralização completa da política habitacional no 

nível federal deveríamos observar uma mitigação total de qualquer tipo de interação 

estratégica intermunicipal, uma vez que sem atuação municipal na política não seria possível 

haver concorrência. No entanto, vale ressaltar que o PMCMV não é 100% centralizado e 

depende de uma estrutura complexa que também possui participação ativa das instâncias 

municipais. De forma simples, pode-se dizer que o nível federal é o formulador estratégico da 

política e provedor do arcabouço legal e ferramental, a CEF (também federal) é a executora e 

operacionalizadora no âmbito financeiro, realizando a análise, aprovação e financiamento das 

construções e aquisição pelos munícipes, e os municípios são agentes de fomento, 

responsáveis por criar um ambiente favorável à implementação da política através de 

levantamento e cadastro de famílias, criação de legislação construtiva adequada, criação de 

incentivos fiscais para o segmento, etc – ações que de fato podem fazer uma grande diferença 

nos resultados almejados. Espera-se, portanto, que ainda exista espaço para uma interação 

estratégica entre os municípios, que podem definir e executar essas ações de acordo com o 

comportamento dos seus vizinhos. 

Considerando o intuito de analisar a interação espacial entre municípios em relação à 

política habitacional, partiu-se da premissa que somente municípios vizinhos 

(geograficamente) poderiam se auto influenciar. Para tanto, será utilizado um modelo espacial 

de efeitos fixos associado a uma matriz de pesos espaciais criada segundo o critério de 

Queen
6
, e normalizada por linha. Espera-se que os efeitos fixos espaciais e temporais 

capturem a heterogeneidade específica de cada município de modo a reduzir a endogeneidade 

da especificação do modelo. No entanto, conforme elucidado anteriormente, somente a 

utilização de efeitos fixos não seria suficiente para mitigar satisfatoriamente esse problema. 

Para tanto, adotou-se a estratégia de um modelo de máxima verossimilhança controlado por 

                                                           
6 Matriz de pesos espaciais adotando-se como vizinhos todos os municípios que possuem fronteira com o município observado 
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um vetor de variáveis de controle que refletem a forma reduzida de um modelo de oferta de 

serviços de habitação. 

Nesse sentido, foram realizados dois modelos com as variáveis explicativas escolhidas 

para avaliar a existência de interação estratégica intermunicipal relacionado à política 

habitacional: 

𝑀𝐶𝑀𝑉1𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜌 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑀𝐶𝑀𝑉1𝑗𝑡

𝑗≠𝑖

+ 𝜇𝑖 + λ 𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

𝑀𝐶𝑀𝑉2𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜌 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑀𝐶𝑀𝑉2𝑗𝑡

𝑗≠𝑖

+ 𝜇𝑖 + λ 𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

em que MCMV1it e MCMV2it são o número de unidades contratadas respectivamente no 

faixa 1 e 2 (faixas de menor renda e maior proporção de subsídios públicos) do PMCMV do 

município i no tempo t, MCMV1jt e MCMV2jt são o número de unidades da faixa 1 e 2 do 

município j no tempo t, ωij é a matriz de pesos espaciais igual a 1/J (sendo J o número total de 

vizinhos do município analisado) para vizinhos e 0 para demais, e Xit é o vetor de variáveis de 

controle que caracterizam um modelo de oferta por bens públicos, tal como em Borcherding 

& Deacon (1972) e Bergstrom & Goodman (1973). O termo µi representa a heterogeneidade 

não observável dos municípios que se mantém fixa no tempo e está potencialmente 

correlacionada com os regressores. Por fim, o termo λt representa o efeito comum ao longo do 

tempo, captado por dummies de ano, e o termo ϵit representa o termo de erro, que pode ou não 

apresentar correlação espacial. Caso apresente correlação espacial, uma forma de representar 

esse erro pode ser dada por ϵit = θωit + uit, em que uit, representa um termo aleatório de erro. 

 Para os coeficientes α, β e ρ, assumem-se as hipóteses nulas usuais dos testes de 

hipótese, ou seja, de que são iguais à zero. A rejeição das hipóteses nulas a um nível de 

significância de no máximo 10% permite concluir que tais coeficientes são estatisticamente 

diferentes de zero. O coeficiente ρ indica a autocorrelação espacial da variável dependente e 

caso observe-se sua significância estatística, chega-se à conclusão de que a política do 

município i é afetada pela política dos vizinhos (Somatório dos municípios j ponderados pela 

matriz de pesos ωij), ou seja, há interação estratégica entre os municípios na decisão da 

política. Como mencionado, isto pode ocorrer, por exemplo, devido à competição entre os 

prefeitos para prover menores níveis de benefícios habitacionais (race to the bottom), ou 

devido à competição para prover melhores serviços e conquistar o eleitor mediano (yardstick 

competition). 
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Para avaliar se o modelo proposto de fato descreve o processo de autocorrelação 

espacial e não um modelo de Spatial Error, foram realizados testes de Multiplicadores de 

Lagrange Robustos (LM robust) para as hipóteses nulas de que não existe autocorrelação na 

variável dependente, e de que não existe correlação espacial no termo de erro
7
. Também foi 

realizado um teste de Hausman
8
 a fim de verificar se o modelo de Efeitos Fixos Espacial é de 

fato o mais adequado vis a vis o modelo de efeitos aleatórios espaciais. 

5.2. Estratégia – Spillover laboral 
 

Como anteriormente elucidado, existe uma questão central no fenômeno de jogos 

intermunicipais que é a incerteza se welfare migration de fato ocorre ou se os gestores 

municipais agem simplesmente sob a crença que ela ocorre. Idealmente, essa questão poderia 

ser respondida utilizando a variação anual real da população dos municípios como variável 

dependente de um modelo similar ao descrito na seção anterior. No entanto essa informação 

não está disponível dentro dos painéis utilizados, uma vez que depende de dados de contagem 

de população (Censos, contagens e recenseamentos). No período de análise só há esse dado 

no ano de 2010, enquanto os demais anos apresentam a população estimada dos municípios, 

que por sua vez é incapaz de capturar movimentos migratórios motivados por externalidades 

significativas como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Buscando encontrar indícios da existência de uma welfare migration associada pelo 

Minha Casa Minha Vida, procurou-se traçar um paralelo com os movimentos laborais 

(vínculos empregatícios), visto que teoricamente quando ocorre migração de um município a 

outro, provavelmente também observaríamos a mudança de emprego destes migrantes para o 

novo município – um spillover de emprego. Especialmente nesse caso, como um dos pré-

requisitos para ser contemplado no Programa é comprovar uma fonte estável de renda, muitas 

vezes associada a um emprego formal, os eventuais migrantes provavelmente estariam 

contemplados nas estatísticas de emprego formal dos municípios. Nessa linha, propôs-se 

utilizar a variação anual (a fim de evitar efeitos sazonais) de vínculos empregatícios formais 

dos municípios como variável dependente de um modelo reduzido de demanda e oferta de 

serviços de habitação, similar ao da seção anterior:  

𝛥𝑉𝑖𝑛𝑐𝑖𝑡 = 𝛼 + ∑ [𝛽𝑋𝑖(𝑡−𝑡′) + 𝜑 ∑ 𝜔𝑖𝑗(𝑀𝐶𝑀𝑉1𝑗(𝑡−𝑡′) + 𝑀𝐶𝑀𝑉2𝑗(𝑡−𝑡′))

𝑗≠𝑖

+ 𝜇𝑖 + λ 𝑡−𝑡′ + 𝜖𝑖(𝑡−𝑡′)]

4

𝑡′=1

 

                                                           
7 Ver Anselin et. al. (1996) 
8 Ver Elhorst (2003, 2010) 
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em que ΔVincit é a variação (absoluta e relativa) de vínculos empregatícios no município i no 

tempo t e MCMV1j(t-t’) + MCMV2j(t-t’) é o número de unidades contratadas da faixa 1 e 2 do 

município j no tempo t-t’, sendo t’ a defasagem temporal, variando de 1 a 4, já que, dado os 

longos ciclos construtivos das habitações (podendo variar desde 1 ano para condomínios 

horizontais até 3 anos em empreendimentos com maior verticalização) espera-se que possíveis 

spillovers de contratação de unidades do MCMV possam ocorrer até 4 anos após a 

contratação de fato. Como o objetivo é avaliar se existe correlação espacial da oferta de 

habitação social dos vizinhos com a variação de emprego no município i, o agregado dos 

indicadores do faixa 1 e faixa 2 (MCMV1j(t-t’) e MCMV2j(t-t’)) são ponderados pela matriz de 

pesos espaciais ωij. Todas as demais variáveis são análogas às da seção anterior. 

O coeficiente φ indica a correlação espacial da variável dependente (variação de 

empregos) com a oferta habitacional. Se o coeficiente for estatisticamente significativo, 

chega-se à conclusão de que a variação anual no emprego formal i é afetada pelos 

investimentos em habitação social dos vizinhos (Somatório dos municípios j ponderados pela 

matriz de pesos ωij), ou seja, há spillover espacial da política habitacional no emprego. Caso 

essa correlação seja negativa, ou seja, um aumento da oferta habitacional dos vizinhos 

ocasiona uma diminuição do emprego no município de análise, isso pode ser um indício de 

uma evasão de pessoas do município em busca dos benefícios da política dos vizinhos, ou 

seja, uma welfare migration. Analogamente ao modelo anterior, também foi realizado um 

teste de Hausman a fim de verificar se o modelo de Efeitos Fixos Espacial é de fato o mais 

adequado. 
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6. Resultados  
 

6.1. Interação estratégica intermunicipal - Resultados dos 

modelos espaciais  
 

Iniciou-se pela execução dos testes LM-Lag robustos para avaliar a existência de 

autocorrelação espacial e, bem como do Teste de Hausman para avaliação do estimador de 

efeitos fixos frente ao de efeitos aleatórios. Ambos os testes tiveram suas hipóteses nulas 

rejeitadas, indicando respectivamente a rejeição de que não há autocorrelação espacial nas 

variáveis dependentes e que os coeficientes obtidos pelo método de efeitos fixos (estimador 

consistente) são estatisticamente diferentes dos coeficientes estimados pelo método de efeitos 

aleatórios (estimador eficiente), indicando o estimador de efeitos fixos como mais adequado 

para o caso.  

Dados os resultados dos testes, na sequência foi utilizado o modelo de Spatial Lag com 

efeitos fixos espaciais e matriz de pesos dos municípios brasileiros utilizando o critério de 

Queen. Tomando por base as distribuições observadas nas análises descritivas, bem como a 

estratégia empírica delineada, foram realizadas regressões utilizando o número de unidades 

contratadas da faixa 1 e da faixa 2 como variáveis dependentes do modelo, uma vez que são 

um indicador direto do investimento em habitação popular nos municípios advindo do 

PMCMV. 

Ao analisarmos os resultados dos modelos da faixa 1 dispostos na tabela 6 abaixo, é 

possível observar que na média nacional ainda há evidência estatística de uma interação 

correlacionada positivamente entre os municípios dentro da esfera de política habitacional. 

Foram realizados sete testes de heterogeneidade na análise buscando avaliar se o efeito 

persiste dentre as diferentes regiões geográficas do Brasil, bem como distinguindo os 

municípios que se estabelecem acima e abaixo da mediana de renda do país. Constatou-se que 

não é possível encontrar evidências de interação estratégica intermunicipal nas regiões norte, 

nordeste e centro-oeste, bem como no grupo de municípios com renda per capita acima da 

mediana nacional. Esse comportamento é congruente com a especificidade geográfica e 

econômica dos municípios presentes nas amostras bem como com o poder aquisitivo das 

famílias dessa faixa. Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste observa-se uma média de área 

municipal 56,3% a 1544% maior que na região sudeste, por exemplo. Esse fato está 
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diretamente atrelado às distâncias dos centros municipais das cidades vizinhas, e isso 

teoricamente mitiga a predisposição de seus habitantes à migração intermunicipal, 

principalmente nas famílias com as menores rendas, que não possuiriam capital disponível 

suficiente para deslocamentos para municípios vizinhos muito distantes. Adicionalmente, 

temos que essas distâncias acabam por impor um menor grau de interação entre os habitantes 

de municípios fronteiriços, portanto esperamos também um menor grau de conhecimento a 

respeito de políticas capazes de provocar o desejo de migração. No tocante à análise do grupo 

de municípios com renda média per capita acima da mediana nacional, temos que 

provavelmente a proporção de famílias com renda de até 3 salários mínimos, alvo da faixa 1, 

é significativamente menor, evitando assim uma interação intermunicipal nessa faixa. No 

entanto, dentro dessa análise também fica um alerta. Ao selecionar os municípios com renda 

acima da mediana, também foram sub selecionados somente os vizinhos destes que também 

possuem renda acima da mediana, portanto o que podemos afirmar é que não há interação 

entre municípios vizinhos “ricos”, mas a estrutura da análise executada não demonstra 

informações sobre a interação de um município rico com um vizinho pobre. 

Na tabela 7 são apresentados s resultados da faixa 2, que da mesma forma, indicam na 

média nacional que existe uma interação intermunicipal positivamente correlacionada. As 

análises de robustez, no entanto, trazem considerações interessantes face aos resultados do 

faixa 1.Com exceção da região norte, todas as análises apresentaram evidências de interação 

estratégica com alta significância. Esse comportamento é congruente com os pontos 

levantados anteriormente. Ao analisarmos uma faixa do programa de maior poder aquisitivo 

(no entanto ainda considerado baixo), passamos a contemplar um cenário onde as famílias 

têm mais recursos para efetuar migrações motivadas por benefícios dos municípios vizinhos. 

No entanto, o mesmo argumento que mitigaria essa migração na faixa anterior, o tamanho 

médio dos municípios (e a distância intermunicipal associada), ainda é observado na zona de 

maior área média (Norte), evitando a interação intermunicipal mesmo no faixa 2. 

Resta saber se essa interação se caracteriza ainda como race to the bottom ou se com o 

PMCMV passou-se a ter o fenômeno oposto, o yardstick competition. Como já exposto 

anteriormente, o race to the bottom representa um fenômeno de diminuições regressivas na 

provisão de bens pelos gestores municipais, buscando evitar influxos migratórios. No capítulo 

5.2, pudemos facilmente observar que esse comportamento não ocorre, já que desde 2009, 

com o início do PMCMV , todos os indicadores desfrutaram de um crescimento estável, o que 

sugere que a interação intermunicipal encontrada nos resultados tem um caráter de Yardstick 
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Competition. Em outras palavras, após a implementação do PMCMV, a competição dos 

gestores municipais passou a ser para trazer mais recursos e investimentos na esfera 

habitacional de seus municípios, e não o inverso. Esse fenômeno poderia ser interpretado 

como um forte indicador que a Política Habitacional é de fato um bem nacional e que a 

centralização federal desse tipo de política é de fato benéfica a uma nação. 
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Tabela 7: Resultados do coeficiente de autocorrelação espacial para unidades contratadas do Faixa 1 do MCMV 

ρ 
 

Brasil 
 

Norte 
 

Nordeste 
 

Sudeste 
 

Centro-Oeste 
 

Sul 
 

Acima da 

mediana  

Abaixo da 

mediana 

                                  

Controles MCMV 
 

0.0921657*** 

 

0.0246961 

 

0.0063486 

 

0.2352432*** 

 

-0.264341** 

 

0.0565968*** 

 

0.0328799 

 

0.18503*** 

 

(0.0304681) 

 

(0.048345) 

 

(0.0455542) 

 

(0.0617319) 

 

(0.1119719) 

 

(0.0509396) 

 

(0.0234913) 

 

(0.046243) 

                 
+ Controles Econômicos 

 

0.0892003*** 

 

0.0355949 

 

-0.0190205 

 

0.1590419*** 

 

-0.1224338** 

 

0.0966179** 

 

0.0331563 

 

0.0653481** 

 

(0.0280441) 

 

(0.0423973) 

 

(0.0377465) 

 

(0.0548372) 

 

(0.0525237) 

 

(0.0417222) 

 

(0.0223592) 

 

(0.0301872) 

                 + Controles 

Demográficos  

0.1225384*** 

 

0.0152439 

 

0.0196818 

 

0.14418** 

 

-0.0405003 

 

0.1037824*** 

 

0.0239176 

 

0.0579511* 

 

(0.028268) 

 

(0.0285927) 

 

(0.0319608) 

 

(0.0567314) 

 

(0.0371159) 

 

(0.0381777) 

 

(0.0230975) 

 

(0.0312919) 

                 
+ Controles Políticos 

 

0.0932208*** 

 

0.0205268 

 

0.0184618 

 

0.1424897** 

 

-0.0442801 

 

0.1036461*** 

 

0.0240609 

 

0.0573015* 

 

(0.0284084) 

 

(0.0286893) 

 

(0.0319148) 

 

(0.0564103) 

 

(0.0360437) 

 

(0.0382042) 

 

(0.0229065) 

 

(0.0312506) 

                 
Total  

(com Controles 

Legislação Urbana) 

 0.0928068*** 

 

0.0206861 

 

0.0178089 

 

0.1421562*** 

 

-0.0458501 

 

0.1031972*** 

 

0.0227993 

 

0.0578375* 

 

(0.0283863)  (0.0287243)  (0.0320128)  (0.0563674)  (0.0356163)  (0.038112)  (0.0226691)  (0.0312171) 

Observações  27820  2245  8965  8340  2330  5940  9375  18445 

Área media municipal 

(km²) 
 1528.312830  8564.090849  866.3830028  554.3218549  3439.474231  483.4734124  N/A  N/A 

                 

 

 

*** 

 

Significativo a 1% 

          

 

** 

 

Significativo a 5% 

          

  

* 

 

Significativo a 10% 
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Tabela 8: Resultados do coeficiente de autocorrelação espacial para unidades contratadas do Faixa 2 do MCMV 

ρ 
 

Brasil 
 

Norte 
 

Nordeste 
 

Sudeste 
 

Centro-Oeste 
 

Sul 
 

Acima da 

mediana  

Abaixo da 

mediana 

                                  

Controles MCMV 
 

0.2024572*** 

 

0.0489854 

 

0.1376661*** 

 

0.0635544*** 

 

0.3458134*** 

 

0.2302025** 

 

0.053757*** 

 

0.1859251*** 

 

(0.0354305) 

 

(0.0506395) 

 

(0.0424212) 

 

(0.0218048) 

 

(0.0970455) 

 

(0.08169) 

 

(0.0198741) 

 

(0.0526974) 

                 
+ Controles Econômicos 

 

0.1958273*** 

 

0.0207572 

 

0.1145285** 

 

0.0604891*** 

 

0.3403743*** 

 

0.2070232** 

 

0.0595419*** 

 

0.180169*** 

 

(0.0373827) 

 

(0.0436892) 

 

(0.0477592) 

 

(0.0199977) 

 

(0.0985328) 

 

(0.0894971) 

 

(0.0195921) 

 

(0.0541362) 

                 
+ Controles Demográficos 

 

0.1955506*** 

 

-0.0134584 

 

0.0922169** 

 

0.075974*** 

 

0.2037174*** 

 

0.1867062** 

 

0.0585048*** 

 

0.175771*** 

 

(0.0364367) 

 

(0.0353226) 

 

(0.0452908) 

 

(0.0211353) 

 

(0.0762019) 

 

(0.0880434) 

 

(0.0220635) 

 

(0.0532958) 

                 
+ Controles Políticos 

 

0.1946493*** 

 

-0.0160802 

 

0.091191** 

 

0.0751799*** 

 

0.204025*** 

 

0.1861651** 

 

0.0575646*** 

 

0.175436*** 

 

(0.036344) 

 

(0.0354238) 

 

(0.0447501) 

 

(0.0212431) 

 

(0.0760182) 

 

(0.0883554) 

 

(0.0219302) 

 

(0.0532586) 

                 Total  

(com Controles Legislação 

Urbana) 

 0.1934734*** 

 

-0.012678 

 

0.0908814** 

 

0.0749624*** 

 

0.2038123*** 

 

0.1845714** 

 

0.056781*** 

 

0.1738788*** 

 
(0.0362751)  (0.034557)  (0.0445528)  (0.0212642)  (0.0758221)  (0.0884352)  (0.0218519)  (0.0530558) 

Observações 
 

27820 
 

2245 
 

8965 
 

8340 
 

2330 
 

5940 
 

9375 
 

18445 

Área media municipal (km²)  1528.312830  8564.090849  866.3830028  554.3218549  3439.474231  483.4734124  N/A  N/A 

                 

 

 

*** 

 

Significativo a 1% 

          

 

** 

 

Significativo a 5% 

          

  

* 

 

Significativo a 10% 
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6.2. Resultados da análise de spillover laboral 
 

De forma análoga ao modelo anterior, incialmente executou-se o Teste de Hausman para 

avaliação do estimador de efeitos fixos frente ao de efeitos aleatórios. O teste teve sua 

hipótese nula rejeitada, portanto indicando o estimador de efeitos fixos para essa análise. 

Em seguida foram realizadas as regressões em painel de efeitos fixos para o Delta vínculo 

empregatício formal dos municípios. Conforme elucidado anteriormente, espera-se que se 

houver qualquer spillover advindo da contratação de unidades do Programa, este 

provavelmente será constatado no momento da finalização e entrega das unidades, ou seja, 

pelo menos 1 ano após a contratação, podendo se estender a até 4 anos. Seguindo esse 

raciocínio todos os regressores do modelo foram defasados de 1 a 4 períodos (anos) no painel 

para avaliar o possível impacto na variação do emprego. 

Os resultados dos coeficientes relativos à política habitacional dos vizinhos sobre a 

variação de emprego são apresentados na tabela 8 a seguir. Encontraram-se correlações 

significativas e negativas para as contratações de unidades em vizinhos nas faixas 1 e 2 do 

Programa 3 e 4 anos antes. Também constatamos a mesma correlação negativa para as 

unidades do faixa 2 com defasagem de 1 ano.  Esses resultados parecem estar alinhados à 

possibilidade da existência de uma migração de pessoas em direção a municípios com maior 

investimento habitacional. Considerando que os modelos de empreendimentos do Programa 

são ou condomínios horizontais com prazo de entrega inferior a 1 ano ou condomínios 

verticais com prazo de 3 a 4 anos, temos reduções em emprego causadas pelo aumento de 

unidades contratadas em vizinhos exatamente nesses períodos, o que poderia ser alinhado com 

a hipótese de habitantes do município analisado se mudando para os vizinhos, e 

consequentemente deixando também seu emprego.  

Tabela 9: Resultados dos regressores dos investimentos de municipalidades vizinhas em 

Minha Casa Minha Vida sobre Delta Vinculo Empregatício 

ϕ    
  ω*MCMV1 ω*MCMV2   

     
t-1  

0.0502486*** -0.1530104*** 
 

 
(0.0142421) (0.0159369) 

 
     

t-2  
-0.0459501 0.0279859 

 

 
(0.0315744) (0.0270133) 

 
     t-3 

 
-0.1812796** -0.3607904*** 
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(0.0781483) (0.0448639) 

 
     

t-4  
-0.0711321*** -0.0946682*** 

 

 
(0.0209803) (0.0260124) 

 

     

  
*** Significativo a 1% 

 

  
** Significativo a 5% 

  
* Significativo a 10% 

  
  

Em face aos dados disponíveis e a estratégia adotada para investigar os possíveis indícios 

da existência real de migração, que por sua vez é uma análise bastante indireta do fenômeno 

estudado, os resultados encontrados parecem estar alinhados com a teoria de welfare 

migration. Considerando o grande grupo de controles utilizado, muitos deles 

reconhecidamente correlacionados com a variação de emprego formal, espera-se ter eliminado 

ao máximo o viés de especificação do modelo de modo que os resultados realmente 

representariam o impacto da contratação de unidades habitacionais do Programa Minha Casa 

Minha Vida de municípios vizinhos no emprego formal do município observado, 

caracterizando um spillover importante causado pelo Programa. 
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7. Conclusões  
 

Este trabalho investiga se a criação do Programa Minha Casa Minha Vida em 2009 - um 

programa federal de habitação - trouxe eficiência na execução da política habitacional 

brasileira. Dentro desse arcabouço, o estudo foca especificamente na investigação da 

persistência da interação estratégica para provisão de recursos destinados à habitação popular 

entre gestores municipais que, segundo Mattos et. Al. (2014), constituíam um cenário de Race 

to The Bottom (Corrida para o fundo) na política anterior baseada na gestão local desses 

esforços, o que teria agravado o déficit habitacional do país. Em sua segunda parte, o trabalho 

também procura encontrar indícios que suportariam a teoria de Welfare Migration, ou seja, 

um movimento migratório em direção à locais com maior oferta de benefícios em relação aos 

impostos pagos por seus habitantes. Para testar essas teorias foram utilizados modelos 

econométricos espaciais. 

Os resultados dos modelos de autocorrelação espacial confirmaram que na média nacional 

ainda existe indício de um jogo estratégico intermunicipal, ou seja, os municípios respondem 

positivamente aos investimentos do PMCMV dos seus vizinhos. No entanto, ao analisarmos a 

evolução quantitativa dos indicadores do Programa sugere-se que a centralização da política 

inverteu o panorama de Race to the Bottom para um de Yardstick Competition, ou seja, um 

ganho significativo de eficiência quando comparado com a política local anterior. Os 

resultados da segunda parte do estudo sugerem que existe uma correlação negativa entre 

investimentos de política habitacional em municípios vizinhos com vínculos empregatícios. 

Essa correlação pode ser um indício de uma potencial migração ocasionada pelo investimento 

na política habitacional (welfare migration) – ao incrementar esse investimento em uma 

unidade em um determinado município, ocorre uma diminuição dos empregos formais nos 

vizinhos, o que pode significar que pessoas estão se movimentando em busca dos benefícios 

ocasionados por este incremento no município. 

Merecem destaque, entretanto, algumas limitações do modelo utilizado. Tanto a matriz de 

pesos espaciais como as variáveis explicativas são tomadas como exógenas, o que pode não 

ser necessariamente verdade. Para a verificação do efeito causal de cada variável explicativa 

seria necessário ter instrumentos ou explorar descontinuidades, o que não é factível em face 

dos dados disponíveis. 
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Dentro dos objetivos ao que o trabalho se propôs, de avaliar comparativamente a 

eficiência de uma política habitacional federal frente a uma local, os resultados mostraram 

que o PMCMV levou a uma competição dos gestores municipais para trazer mais (Yardstick 

Competition) recursos e investimentos na esfera habitacional de seus municípios, e não o 

inverso (Race to the Bottom). Esse fenômeno poderia ser interpretado como um forte 

indicador que a Política Habitacional é de fato um bem nacional e que a centralização federal 

desse tipo de política é de fato benéfica a uma nação. 
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Anexos 
 

Tabela A 1: Teste LM-Lag Robusto do Modelo de Interação Espacial 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

  
Var sd = sqrt(Var) 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

861895.6 928.3833 

ϵ 
 

111373.5 333.7267 

μ 
 

158120.6 397.6438 

�̅�² 
 

16214.51 
 

Prob. > �̅�² 
 

0.0000 
 

 

Tabela A 2:Teste de Hausman do Modelo de Interação Espacial 

  
(b) (B) (b-B) 

sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

  
fe re Difference S.E. 

PIB Ano (xR$1000) 
 

0.000873 0.000121 0.0007521 2.44E-05 

% da microrregião 
 

1.481109 0.329641 1.151468 2.161649 

% da mesorregião 
 

-15.6783 7.460287 -23.13861 5.48601 

Impostos 
 

-0.00096 -0.0002 -0.0007616 3.32E-05 

Valor Agregado Agro 
 

-0.00011 0.000555 -0.0006622 8.18E-05 

Valor Agregado Indústria 
 

-0.00079 -0.00012 -0.0006731 2.87E-05 

Valor Agregado Serviços 
 

-0.00108 -0.0002 -0.0008727 2.76E-05 

Exportação 
 

-7.4946 -16.0826 8.588005 6.507117 

População Estimada Ano 
 

0.011081 0.004352 0.0067292 0.000628 

% Homens 
 

-2129.19 -1247.73 -881.4688 1146.32 

Número de vínculos empregatícios 
 

0.008248 -0.00285 0.0110983 0.000795 

Delta anual vínculos empregatícios 
 

-0.01081 -0.02022 0.0094115 0.000372 

Salário Médio 
 

0.00403 0.015542 -0.0115124 0.001491 

Número de estabelecimentos de ensino públicos 
 

-10.4409 1.984624 -12.42552 1.046149 

% Idoso 
 

-3294.66 -1117.03 -2177.625 602.5872 

% Jovem 
 

-2774.37 -810.682 -1963.686 350.59 

Densidade Populacional 
 

-0.51939 -0.10551 -0.4138766 0.127966 

Mesmo Partido GOV 
 

23.26521 26.83748 -3.572274 2.181043 

Mesmo Partido PRES 
 

-57.2047 -51.6215 -5.583272 4.109073 

Maioria Legislativo 
 

-34.2636 -23.142 -11.1216 1.81203 

Esquerda 
 

4.727436 9.366019 -4.638583 2.342384 

Lame Duck 
 

-6.62641 -9.45082 2.824406 . 

% ES Adultos Empregados 
 

-46.1197 17.54242 -63.66214 24.53523 

% Até EM Adultos Empregados 
 

-8.23232 -7.56626 -0.6660679 36.02507 

Plano diretor 
 

-21.7372 -28.6474 6.910169 4.401885 

Legislação sobre zona ou área de interesse social 
 

28.09619 36.37973 -8.283546 1.358596 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

0.247932 0.307379 -0.0594473 0.004877 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

0.539855 0.655201 -0.1153461 0.009155 

Partido Prefeito 
 

-0.63641 -0.40368 -0.2327235 0.126882 

Escolaridade Prefeito 
 

2.467692 3.382491 -0.9147987 0.438171 

Escolaridade Média Adultos empregados 
 

-2.90216 -3.91024 1.008087 0.601864 

% dos subsídios do OGU nos recursos do MCMV 
 

74.2918 172.4379 -98.14615 4.878751 

Obs. 
 

27820 
   

χ² 
 

852.52 
   

Prob. > χ² 
 

0.0000 
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Tabela A 3:Teste de Hausman do Modelo de Spillover laboral 

  
(b) (B) (b-B) 

sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

  
fe re Difference S.E. 

ω*MCMV1 
 

0.050249 0.0061828 0.0440658 0.0093707 

ω*MCMV2 
 

-0.15301 -0.0499858 -0.1030247 0.0117016 

PIB Ano (xR$1000) 
 

0.009551 0.000402 0.0091489 0.000227 

% da microrregião 
 

-11.78247 -1.630963 -10.15151 14.90648 

% da mesorregião 
 

42.58235 42.6605 -0.0781494 37.42034 

Impostos 
 

0.000713 0.0009465 -0.0002338 0.000311 

Valor Agregado Agro 
 

-0.010179 -0.0005156 -0.0096638 0.0006796 

Valor Agregado Indústria 
 

-0.008278 -0.0004375 -0.0078407 0.0002466 

Valor Agregado Serviços 
 

-0.011911 -0.0013713 -0.0105398 0.00025 

Exportação 
 

-14.97957 -48.06125 33.08169 58.86428 

População Estimada Ano 
 

-0.013985 0.0294613 -0.0434465 0.004054 

% Homens 
 

-4249.627 -465.8075 -3783.82 9284.957 

Número de vínculos empregatícios 
 

-0.625498 0.0084583 -0.6339566 0.005915 

Salário Médio 
 

-0.015225 -0.0886014 0.0733767 . 

Número de estabelecimentos de ensino públicos 
 

-33.97321 -8.735286 -25.23792 6.94373 

% Idoso 
 

7555.356 -3948.601 11503.96 5551.73 

% Jovem 
 

3785.21 -1883.43 5668.639 3216.751 

Densidade Populacional 
 

1.324226 -0.4782873 1.802514 0.8520527 

Mesmo Partido GOV 
 

59.18098 41.59663 17.58435 30.73194 

Mesmo Partido PRES 
 

-121.3447 89.15518 -210.4999 57.25318 

Maioria Legislativo 
 

7.746978 30.72153 -22.97455 . 

Esquerda 
 

-35.34601 -85.00206 49.65605 33.3179 

Lame Duck 
 

30.09744 47.51383 -17.4164 . 

% ES Adultos Empregados 
 

127.6398 -644.3604 772.0002 . 

% Até EM Adultos Empregados 
 

1034.509 -580.9898 1615.499 51.83438 

Plano diretor 
 

49.60384 -54.03748 103.6413 50.10862 

Legislação sobre zona ou área de interesse social 
 

-78.28382 12.71586 -90.99968 . 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

-0.201753 -0.8923944 0.6906418 0.1303668 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

0.131514 -0.1983978 0.3299113 0.1523243 

Partido Prefeito 
 

3.145317 -8.293771 11.43909 1.83958 

Escolaridade Prefeito 
 

2.142432 -13.21493 15.35736 6.189511 

Escolaridade Média Adultos empregados 
 

5.972114 17.31996 -11.34784 5.09659 

% dos subsídios do OGU nos recursos do MCMV 
 

-33.46572 87.33289 -120.7986 . 

Obs. 
 

21654 
   

χ² 
 

39.49 
   

Prob. > χ² 
 

0.0038 
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Tabela A 4: Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 1 – Brasil com 

todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

0.0008563 0.0003639 2.35 0.019 0.000143 0.0015695 

% da microrregião 
 

1.694571 4.821352 0.35 0.725 -7.755106 11.14425 

% da mesorregião 
 

-15.86203 21.8183 -0.73 0.467 -58.62511 26.90104 

Impostos 
 

-0.0009631 0.0004547 -2.12 0.034 -0.0018544 -0.0000718 

Valor Agregado Agro 
 

-0.0001533 0.0003702 -0.41 0.679 -0.0008789 0.0005723 

Valor Agregado Indústria 
 

-0.0007776 0.0003866 -2.01 0.044 -0.0015353 -0.00002 

Valor Agregado Serviços 
 

-0.0010597 0.0003628 -2.92 0.003 -0.0017707 -0.0003487 

Exportação 
 

-8.952066 7.181897 -1.25 0.213 -23.02833 5.124194 

População Estimada Ano 
 

0.0113928 0.0050765 2.24 0.025 0.001443 0.0213427 

% Homens 
 

-1455.926 727.4081 -2 0.045 -2881.619 -30.23202 

Número de vínculos 

empregatícios  
0.0091426 0.0127539 0.72 0.473 -0.0158546 0.0341398 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-0.0110919 0.0078276 -1.42 0.156 -0.0264337 0.0042499 

Salário Médio 
 

-0.0016908 0.0032259 -0.52 0.6 -0.0080134 0.0046318 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-10.45126 4.428304 -2.36 0.018 -19.13058 -1.771947 

% Idoso 
 

-2570.548 792.447 -3.24 0.001 -4123.715 -1017.38 

% Jovem 
 

-872.8394 850.73 -1.03 0.305 -2540.24 794.5607 

Densidade Populacional 
 

-0.8114589 0.6570265 -1.24 0.217 -2.099207 0.4762894 

Mesmo Partido GOV 
 

21.7938 18.05785 1.21 0.227 -13.59895 57.18654 

Mesmo Partido PRES 
 

-52.22965 38.61461 -1.35 0.176 -127.9129 23.45359 

Maioria Legislativo 
 

-40.23734 6.958798 -5.78 0 -53.87634 -26.59835 

Esquerda 
 

3.061827 16.92693 0.18 0.856 -30.11435 36.238 

Lame Duck 
 

-3.211768 8.273747 -0.39 0.698 -19.42801 13.00448 

% ES Adultos Empregados 
 

-39.05422 38.50001 -1.01 0.31 -114.5128 36.40441 

% Até EM Adultos 

Empregados  
28.98644 52.89163 0.55 0.584 -74.67924 132.6521 

Plano diretor 
 

-29.39906 11.45716 -2.57 0.01 -51.85469 -6.943426 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
14.86836 12.00817 1.24 0.216 -8.667225 38.40395 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

0.2372433 0.0538115 4.41 0 0.1317747 0.3427119 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

0.5356974 0.1731559 3.09 0.002 0.1963181 0.8750768 

Partido Prefeito 
 

-0.8255097 0.6725682 -1.23 0.22 -2.143719 0.4926998 

Escolaridade Prefeito 
 

2.546652 2.71471 0.94 0.348 -2.774082 7.867386 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-2.979408 1.469369 -2.03 0.043 -5.859319 -0.0994968 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
69.53237 12.42503 5.6 0 45.17977 93.88497 

        

Spatial ρ 
 

0.0928068 0.0283863 3.27 0.001 0.0371707 0.1484429 

        

Variance σ²_e 
 

87964.75 15616.52 5.63 0 57356.93 118572.6 

Obs. 
 

27820 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-197900.00 
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Tabela A 5:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 1 – Região norte 

com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0058238 .0011252 5.18 0.000 .0036185 .0080291 

% da microrregião 
 

-1,909,705 1,129,843 -0.17 0.866 -2,405,421 202,348 

% da mesorregião 
 

2,444,352 4,681,164 0.52 0.602 -6,730,561 1,161,926 

Impostos 
 

-.0117696 .0011217 -10.49 0.000 -.0139681 -.009571 

Valor Agregado Agro 
 

-.0050149 .0012477 -4.02 0.000 -.0074604 -.0025694 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0058597 .001127 -5.20 0.000 -.0080685 -.0036508 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0050313 .0015368 -3.27 0.001 -.0080433 -.0020193 

Exportação 
 

-1,602,843 2,766,713 -0.06 0.954 -5,582,943 5,262,374 

População Estimada Ano 
 

.0080002 .008137 0.98 0.326 -.007948 .0239484 

% Homens 
 

1,915,581 2,871,342 0.67 0.505 -3,712,146 7,543,308 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0205866 .0198608 1.04 0.300 -.0183398 .059513 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0483868 .0152734 -3.17 0.002 -.0783222 -.0184515 

Salário Médio 
 

-.0037039 .0087058 -0.43 0.671 -.020767 .0133591 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-4,500,284 3,461,755 -1.30 0.194 -112,852 2,284,632 

% Idoso 
 

5,069,856 2,667,169 1.90 0.057 -1,576,997 10297.41 

% Jovem 
 

-4,629,424 1,650,938 -0.28 0.779 -3,698,721 2,772,836 

Densidade Populacional 
 

1,545,116 2,816,764 5.49 0.000 9,930,409 2,097,192 

Mesmo Partido GOV 
 

.3054237 2,226,136 0.01 0.989 -4,332,604 4,393,689 

Mesmo Partido PRES 
 

-6,565,572 7,073,323 -0.93 0.353 -2,042,903 7,297,886 

Maioria Legislativo 
 

4,202,275 2,232,575 0.19 0.851 -3,955,539 4,795,994 

Esquerda 
 

7,408,257 4,253,934 1.74 0.082 -9,292,993 1,574,581 

Lame Duck 
 

523,926 1,592,013 3.29 0.001 2,118,971 8,359,548 

% ES Adultos Empregados 
 

-176,412 1,468,411 -1.20 0.230 -4,642,152 1,113,913 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-3,236,355 1,407,783 -2.30 0.022 -5,995,559 -4,771,519 

Plano diretor 
 

-1,985,514 2,178,718 -0.91 0.362 -6,255,722 2,284,694 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
3,496,866 2,777,271 1.26 0.208 -1,946,485 8,940,217 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

.7268912 .3350858 2.17 0.030 .0701351 1,383,647 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.7469351 .9941284 0.75 0.452 -1,201,521 2,695,391 

Partido Prefeito 
 

1,720,822 1,504,662 1.14 0.253 -1,228,261 4,669,905 

Escolaridade Prefeito 
 

-7,834,969 5,459,666 -1.44 0.151 -1,853,572 2,865,778 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-2,253,245 728,519 -0.31 0.757 -1,653,196 1,202,547 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
1,023,002 3,619,917 2.83 0.005 3,135,116 1,732,493 

        
Spatial ρ 

 
.0206861 .0287243 0.72 0.471 -.0356126 .0769847 

        
Variance σ²_e 

 
54661.01 13112.42 4.17 0.000 28961.14 80360.87 

Obs. 
 

2245 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-15430.00 
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Tabela A 6: Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 1 – Região 

nordeste com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0067769 .0036926 1.84 0.066 -.0004605 .0140143 

% da microrregião 
 

-7,868,444 8,685,203 -0.91 0.365 -2,489,113 9,154,241 

% da mesorregião 
 

2,576,109 3,806,269 0.68 0.499 -488,404 1,003,626 

Impostos 
 

-.0045607 .003547 -1.29 0.199 -.0115126 .0023912 

Valor Agregado Agro 
 

-.0061653 .0037239 -1.66 0.098 -.0134641 .0011335 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0068656 .0038309 -1.79 0.073 -.014374 .0006429 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0079274 .0044168 -1.79 0.073 -.0165842 .0007295 

Exportação 
 

-5,123,492 1,793,506 -0.29 0.775 -4,027,555 3,002,857 

População Estimada Ano 
 

.0343753 .0083953 4.09 0.000 .0179209 .0508298 

% Homens 
 

-2,586,929 1,943,505 -1.33 0.183 -6,396,129 1,222,271 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0226165 .0220792 1.02 0.306 -.0206579 .0658908 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0160119 .013041 -1.23 0.220 -.0415718 .0095481 

Salário Médio 
 

-.0036299 .0044027 -0.82 0.410 -.012259 .0049992 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-2,294,112 4,798,733 -0.48 0.633 -1,169,946 7,111,232 

% Idoso 
 

-2,069,236 2,456,381 -0.84 0.400 -6,883,655 2,745,183 

% Jovem 
 

-1,808,845 1,948,742 -0.93 0.353 -5,628,308 2,010,619 

Densidade Populacional 
 

-9,230,069 2,876,702 -3.21 0.001 -148,683 -3,591,836 

Mesmo Partido GOV 
 

5,790,979 3,400,972 0.17 0.865 -6,086,685 7,244,881 

Mesmo Partido PRES 
 

-144,906 5,215,911 -0.28 0.781 -1,167,206 8,773,937 

Maioria Legislativo 
 

-3,954,995 1,773,112 -2.23 0.026 -7,430,231 -4,797,585 

Esquerda 
 

-1,502,858 2,386,435 -0.63 0.529 -6,180,184 3,174,468 

Lame Duck 
 

6,301,245 130,787 0.48 0.630 -1,933,254 3,193,503 

% ES Adultos Empregados 
 

-2,437,424 3,939,245 -0.62 0.536 -101,582 5,283,355 

% Até EM Adultos 

Empregados  
2,225,614 3,798,734 0.59 0.558 -5,219,767 9,670,996 

Plano diretor 
 

4,880,677 2,803,854 0.17 0.862 -5,007,386 5,983,521 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
1,209,495 288,285 0.42 0.675 -4,440,787 6,859,776 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

.1812671 .1543941 1.17 0.240 -.1213397 .483874 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.7684409 .5408711 1.42 0.155 -.291647 1,828,529 

Partido Prefeito 
 

-.4307158 .953187 -0.45 0.651 -2,298,928 1,437,496 

Escolaridade Prefeito 
 

2,381,723 3,892,948 0.61 0.541 -5,248,314 1,001,176 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
459,965 4,802,341 0.96 0.338 -4,812,766 1,401,207 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
3,737,283 3,159,404 1.18 0.237 -2,455,035 9,929,601 

        
Spatial ρ 

 
.0178089 .0320128 0.56 0.578 -.044935 .0805528 

        
Variance σ²_e 

 
92991.94 21764.49 4.27 0.000 50334.32 135649.6 

Obs. 
 

8965 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-64000.00 
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Tabela A 7:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 1 – Região 

centro-oeste com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0002068 .0002987 0.69 0.489 -.0003787 .0007923 

% da microrregião 
 

9,307,309 6,426,897 1.45 0.148 -3,289,177 2,190,379 

% da mesorregião 
 

-1,064,736 4,302,444 -2.47 0.013 -190.8 -2,214,725 

Impostos 
 

.0009396 .0004502 2.09 0.037 .0000572 .001822 

Valor Agregado Agro 
 

.0001827 .0003188 0.57 0.567 -.0004421 .0008074 

Valor Agregado Indústria 
 

.000219 .0002639 0.83 0.407 -.0002982 .0007363 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0007149 .0004929 -1.45 0.147 -.0016809 .0002511 

Exportação 
 

-870,025 3,822,711 -2.28 0.023 -1,619,263 -1,207,874 

População Estimada Ano 
 

.0488836 .0082022 5.96 0.000 .0328075 .0649597 

% Homens 
 

-1,124,879 1,815,144 -0.62 0.535 -4,682,497 2,432,738 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0168181 .0147947 1.14 0.256 -.012179 .0458151 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0002591 .0125171 -0.02 0.983 -.0247921 .024274 

Salário Médio 
 

-.0193092 .0118411 -1.63 0.103 -.0425173 .003899 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
1,823,199 156,654 1.16 0.244 -1,247,163 4,893,562 

% Idoso 
 

1,261,972 1,124,433 1.12 0.262 -9,418,759 3,465,819 

% Jovem 
 

-494,981 7,838,655 -0.63 0.528 -2,031,329 1,041,367 

Densidade Populacional 
 

-1,253,066 318,533 -3.93 0.000 -187,738 -6,287,531 

Mesmo Partido GOV 
 

905,036 2,362,572 0.38 0.702 -372,552 5,535,592 

Mesmo Partido PRES 
 

-2,500,539 3,876,685 -0.65 0.519 -100,987 5,097,624 

Maioria Legislativo 
 

-1,462,545 1,561,775 -0.94 0.349 -4,523,568 1,598,479 

Esquerda 
 

72,044 4,063,371 1.77 0.076 -7,596,611 1,516,846 

Lame Duck 
 

2,038,948 1,860,894 1.10 0.273 -1,608,338 5,686,233 

% ES Adultos Empregados 
 

-1,522,553 4,025,384 -0.04 0.970 -8,041,863 7,737,352 

% Até EM Adultos 

Empregados  
258,919 6,501,769 0.40 0.690 -1,015,404 1,533,242 

Plano diretor 
 

-1,767,584 2,064,141 -0.86 0.392 -5,813,227 2,278,058 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
3,585,173 2,525,093 1.42 0.156 -1,363,918 8,534,264 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

.254778 .0712447 3.58 0.000 .1151409 .394415 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.0249069 .1132956 0.22 0.826 -.1971484 .2469621 

Partido Prefeito 
 

-1,748,461 1,311,212 -1.33 0.182 -431,839 .8214672 

Escolaridade Prefeito 
 

.0151173 7,444,364 0.00 0.998 -1,457,557 146,058 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-5,375,328 2,256,814 -2.38 0.017 -9,798,602 -.9520544 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
5,271,956 1,659,537 3.18 0.001 2,019,322 852,459 

        
Spatial ρ 

 
-.0458501 .0356163 -1.29 0.198 -.1156568 .0239567 

        
Variance σ²_e 

 
34013.84 10405.34 3.27 0.001 13619.75 54407.94 

Obs. 
 

2330 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-15460.00 
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Tabela A 8:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 1 – Região 

Sudeste  com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 1  Coef. Std. Err. z P>|z| [95% 

Conf. 

Interval] 

PIB Ano (xR$1000)  .0018109 .0005066 3.57 0.000 .0008181 .0028038 

% da microrregião  3,502,603 4,332,485 0.81 0.419 -4,988,912 1,199,412 

% da mesorregião  -6,544,623 1,873,836 -0.35 0.727 -4,327,114 301,819 

Impostos  -.0017171 .0006436 -2.67 0.008 -.0029785 -.0004557 

Valor Agregado Agro  -.0015367 .0006199 -2.48 0.013 -.0027516 -.0003218 

Valor Agregado Indústria  -.001795 .0005247 -3.42 0.001 -.0028235 -.0007666 

Valor Agregado Serviços  -.0018947 .000518 -3.66 0.000 -.00291 -.0008795 

Exportação  1,155,621 7,576,462 1.53 0.127 -3,293,386 264,058 

População Estimada Ano  -.0042976 .0055656 -0.77 0.440 -.0152059 .0066107 

% Homens  1,297,459 723,576 0.18 0.858 -1,288,437 1,547,929 

Número de vínculos 

empregatícios 

 -.0133302 .0044825 -2.97 0.003 -.0221156 -.0045447 

Delta anual vínculos 

empregatícios 

 -.0038949 .005837 -0.67 0.505 -.0153352 .0075455 

Salário Médio  .0021283 .0049956 0.43 0.670 -.0076629 .0119195 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos 

 -5,193,697 8,291,899 -0.63 0.531 -2,144,552 1,105,813 

% Idoso  2,306,713 1,033,765 2.23 0.026 280.57 4,332,856 

% Jovem  3,422,038 1,120,279 3.05 0.002 1226.33 5,617,745 

Densidade Populacional  .1107771 .4723729 0.23 0.815 -.8150568 1,036,611 

Mesmo Partido GOV  2,241,513 2,337,126 0.96 0.338 -2,339,169 6,822,196 

Mesmo Partido PRES  -23,078 318,664 -0.72 0.469 -8,553,499 3,937,898 

Maioria Legislativo  -8,548,351 8,617,816 -0.99 0.321 -2,543,896 8,342,259 

Esquerda  -1,489,313 1,501,685 -0.99 0.321 -4,432,561 1,453,934 

Lame Duck  -1,842,725 1,306,425 -1.41 0.158 -4,403,271 7,178,218 

% ES Adultos Empregados  -1,859,855 2,460,006 -0.76 0.450 -6,681,379 2,961,668 

% Até EM Adultos 

Empregados 

 1,771,599 2,651,643 0.67 0.504 -3,425,526 6,968,723 

Plano diretor  -1,181,823 1,648,744 -0.72 0.473 -4,413,303 2,049,656 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social 

 -3,915,289 1,387,902 -0.28 0.778 -3,111,767 232,871 

Unidades Contratadas Faixa 2  .4459705 .0956905 4.66 0.000 .2584207 .6335204 

Unidades Contratadas Faixa 3  .1275936 .1169347 1.09 0.275 -.1015941 .3567814 

Partido Prefeito  -1,494,579 1,161,583 -1.29 0.198 -3,771,241 .7820816 

Escolaridade Prefeito  -1,899,937 3,274,987 -0.58 0.562 -8,318,794 4,518,919 

Escolaridade Média Adultos 

empregados 

 -4,265,429 1,548,126 -2.76 0.006 -72,997 -1,231,157 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV 

 2,437,072 2,608,427 9.34 0.000 192,583 2,948,314 

        
Spatial ρ  .1421562 .0563674 2.52 0.012 .0316781 .2526343 

 
       

Variance σ²_e  56515.59 11872.11 4.76 0.000 33246.69 79784.49 

Obs.  8340      

Log-pseudolikelihood  -57470.00      
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Tabela A 9:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 1 – Região Sul  

com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0010714 .0007107 1.51 0.132 -.0003216 .0024645 

% da microrregião 
 

-1,943,337 4,906,462 -0.40 0.692 -1,155,983 7,673,152 

% da mesorregião 
 

-398,082 2,816,024 -0.14 0.888 -5,917,388 5,121,224 

Impostos 
 

-.0017207 .0007717 -2.23 0.026 -.0032332 -.0002081 

Valor Agregado Agro 
 

-.0004349 .0009561 -0.45 0.649 -.0023088 .0014391 

Valor Agregado Indústria 
 

-.001147 .0007565 -1.52 0.129 -.0026297 .0003358 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0004936 .0006467 -0.76 0.445 -.001761 .0007739 

Exportação 
 

-8,705,259 4,593,044 -1.90 0.058 -1,770,746 .2969424 

População Estimada Ano 
 

-.0023121 .0044813 -0.52 0.606 -.0110953 .0064711 

% Homens 
 

4,775,871 567.73 0.84 0.400 -6,351,433 1,590,318 

Número de vínculos 

empregatícios  
-.012806 .0109504 -1.17 0.242 -.0342684 .0086563 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
.0180105 .0088516 2.03 0.042 .0006618 .0353593 

Salário Médio 
 

-.0012795 .0055317 -0.23 0.817 -.0121214 .0095624 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-2,711,949 553,267 -0.49 0.624 -1,355,578 8,131,884 

% Idoso 
 

6,531,105 5,230,164 1.25 0.212 -3,719,827 1,678,204 

% Jovem 
 

6,844,077 3,720,069 1.84 0.066 -4,471,231 1,413,528 

Densidade Populacional 
 

-.839649 .4854789 -1.73 0.084 -179,117 .1118722 

Mesmo Partido GOV 
 

-1,565,791 1,737,732 -0.90 0.368 -4,971,684 1,840,101 

Mesmo Partido PRES 
 

-1,122,297 1,832,691 -0.61 0.540 -4,714,305 2,469,711 

Maioria Legislativo 
 

-3,470,179 5,591,784 -0.62 0.535 -1,442,987 7,489,517 

Esquerda 
 

1,060,459 1,150,109 0.92 0.357 -1,193,713 3,314,632 

Lame Duck 
 

9,054,769 4,903,842 1.85 0.065 -.5565846 1,866,612 

% ES Adultos Empregados 
 

3,963,626 7,733,725 0.05 0.959 -1,476,146 1,555,419 

% Até EM Adultos 

Empregados  
1,104,962 8,986,147 1.23 0.219 -6,562,901 2,866,215 

Plano diretor 
 

-7,588,587 6,834,829 -1.11 0.267 -2,098,461 5,807,431 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
6,544,189 7,076,039 0.92 0.355 -7,324,593 2,041,297 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

.0546592 .0482389 1.13 0.257 -.0398873 .1492058 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.3010064 .1917491 1.57 0.116 -.074815 .6768278 

Partido Prefeito 
 

.4148533 .6850918 0.61 0.545 -.927902 1,757,609 

Escolaridade Prefeito 
 

2,017,592 1,506,941 1.34 0.181 -.9359591 4,971,142 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
.6079869 190,758 0.32 0.750 -3,130,801 4,346,775 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
9,990,165 1,293,815 7.72 0.000 7,454,334 125.26 

        
Spatial ρ 

 
.1031972 .038112 2.71 0.007 .028499 .1778955 

        
Variance σ²_e 

 
10722.23 2,430,941 4.41 0.000 5,957,676 15486.79 

Obs. 
 

5940 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-35990.00 
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Tabela A 10:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 1 – Municípios 

acima da mediana de renda  com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0007592 .0002923 2.60 0.009 .0001863 .0013321 

% da microrregião 
 

1,628,855 6,630,939 2.46 0.014 3,292,153 2,928,495 

% da mesorregião 
 

-6,211,351 2,891,656 -2.15 0.032 -1,187,889 -5,438,106 

Impostos 
 

-.0007905 .0003799 -2.08 0.037 -.001535 -.0000459 

Valor Agregado Agro 
 

-.0004195 .0003102 -1.35 0.176 -.0010275 .0001885 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0006825 .0003103 -2.20 0.028 -.0012906 -.0000744 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0009403 .0002891 -3.25 0.001 -.001507 -.0003736 

Exportação 
 

-1,279,099 1,040,772 -1.23 0.219 -3,318,974 7,607,757 

População Estimada Ano 
 

.0106104 .0054376 1.95 0.051 -.0000472 .0212679 

% Homens 
 

6,745,239 2,016,833 0.33 0.738 -3,278,395 4,627,443 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0056093 .0130026 0.43 0.666 -.0198754 .0310939 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0112046 .0077542 -1.44 0.148 -.0264026 .0039933 

Salário Médio 
 

-.0093832 .0169334 -0.55 0.579 -.0425721 .0238056 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-290,818 2,992,409 -0.97 0.331 -8,773,195 2,956,835 

% Idoso 
 

-9,485,603 2427.83 -3.91 0.000 -14244.06 -4,727,144 

% Jovem 
 

-8,685,635 2,752,368 -3.16 0.002 -14080.18 -3,291,092 

Densidade Populacional 
 

-.3683012 .7276285 -0.51 0.613 -1,794,427 1,057,824 

Mesmo Partido GOV 
 

389,568 4,328,639 0.90 0.368 -4,588,297 1,237,966 

Mesmo Partido PRES 
 

-1,315,713 117,198 -1.12 0.262 -3,612,751 9,813,252 

Maioria Legislativo 
 

-5,966,466 1,716,099 -3.48 0.001 -9,329,958 -2,602,973 

Esquerda 
 

6,821,544 6,095,899 1.12 0.263 -5,126,199 1,876,929 

Lame Duck 
 

-1,278,246 1,843,387 -0.69 0.488 -4,891,219 2,334,727 

% ES Adultos Empregados 
 

488,386 5,744,627 0.85 0.395 -6,375,401 1,614,312 

% Até EM Adultos 

Empregados  
9,306,091 7,296,946 1.28 0.202 -4,995,661 2,360,784 

Plano diretor 
 

-1,027,967 2,077,379 -4.95 0.000 -1,435,126 -620,808 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
3,193,011 2,213,451 1.44 0.149 -1,145,273 7,531,295 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

.2719175 .058501 4.65 0.000 .1572577 .3865773 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.4950222 .1684823 2.94 0.003 .1648029 .8252415 

Partido Prefeito 
 

-.1368686 1,691,388 -0.08 0.936 -3,451,928 3,178,191 

Escolaridade Prefeito 
 

3,386,017 7,652,436 0.44 0.658 -1,161,248 1,838,452 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-1,372,899 4,642,829 -2.96 0.003 -2,282,877 -4,629,216 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
3,133,134 4,540,007 6.90 0.000 2,243,309 4,022,959 

        
Spatial ρ 

 
.0227993 .0226691 1.01 0.315 -.0216313 .06723 

        
Variance σ²_e 

 
177222.6 42125.34 4.21 0.000 94658.5 259786.8 

Obs. 
 

9375 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-69950.00 
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Tabela A 11: Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 1 – Municípios 

abaixo da mediana de renda  com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0044482 .0021067 2.11 0.035 .0003191 .0085773 

% da microrregião 
 

-1,101,064 4,644,546 -2.37 0.018 -2,011,378 -1,907,495 

% da mesorregião 
 

324,413 3,243,251 1.00 0.317 -3,112,525 9,600,786 

Impostos 
 

-.0037311 .0028646 -1.30 0.193 -.0093456 .0018834 

Valor Agregado Agro 
 

-.0041152 .0022727 -1.81 0.070 -.0085697 .0003393 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0049856 .0021066 -2.37 0.018 -.0091145 -.0008567 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0038087 .0025146 -1.51 0.130 -.0087373 .0011199 

Exportação 
 

-1,752,278 9,039,189 -0.19 0.846 -1,946,876 1,596,421 

População Estimada Ano 
 

.0160158 .0095553 1.68 0.094 -.0027123 .034744 

% Homens 
 

-1,156,527 5,624,285 -2.06 0.040 -2,258,866 -5,418,704 

Número de vínculos 

empregatícios  
.030392 .0150331 2.02 0.043 .0009277 .0598563 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0205261 .0111882 -1.83 0.067 -.0424546 .0014024 

Salário Médio 
 

-.0032376 .0025451 -1.27 0.203 -.0082259 .0017508 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-370,841 1,728,447 -2.15 0.032 -7,096,105 -.320715 

% Idoso 
 

-7,958,062 8,757,236 -0.91 0.363 -2,512,193 9,205,806 

% Jovem 
 

-1,801,704 5,863,813 -3.07 0.002 -2950.99 -6,524,173 

Densidade Populacional 
 

-1,607,897 1,194,951 -1.35 0.178 -3,949,957 .734163 

Mesmo Partido GOV 
 

1,433,425 1,051,778 1.36 0.173 -6,280,212 3,494,871 

Mesmo Partido PRES 
 

1,249,992 170,728 0.73 0.464 -2,096,216 45,962 

Maioria Legislativo 
 

.4275422 6,559,476 0.07 0.948 -124,288 1,328,388 

Esquerda 
 

-2,284,076 1,199,618 -1.90 0.057 -4,635,284 .6713257 

Lame Duck 
 

.3072489 5,948,278 0.05 0.959 -1,135,116 1,196,566 

% ES Adultos Empregados 
 

-18,648 2,380,604 -0.78 0.433 -6,530,698 2,801,098 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-1,519,778 2,626,633 -0.58 0.563 -6,667,885 3,628,329 

Plano diretor 
 

1,458,853 1,431,099 1.02 0.308 -1,346,049 4,263,756 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
-1,313,586 1,292,023 -1.02 0.309 -3,845,904 1,218,732 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

-.0230382 .080498 -0.29 0.775 -.1808114 .1347349 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.2226754 .6242805 0.36 0.721 -1,000,892 1,446,243 

Partido Prefeito 
 

-.9265968 .5159906 -1.80 0.073 -193,792 .0847262 

Escolaridade Prefeito 
 

1,208,006 170,079 0.71 0.478 -2,125,481 4,541,492 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
1,153,324 1,672,862 0.69 0.491 -2,125,425 4,432,074 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
5,928,448 1,172,608 5.06 0.000 3,630,178 8,226,718 

        
Spatial ρ 

 
.0578375 .0312171 1.85 0.064 -.0033469 .1190218 

        
Variance σ²_e 

 
29706 5,715,585 5.20 0.000 18503.66 40908.34 

Obs. 
 

18445 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-121200.00 
     

  



  

58 
 

Tabela A 12:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 2 – Brasil com 

todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0003709 .0002407 1.54 0.123 -.0001008 .0008426 

% da microrregião 
 

.0032357 2,370,369 0.00 0.999 -4,642,602 4,649,073 

% da mesorregião 
 

1,132,071 1,443,799 0.78 0.433 -1,697,723 3,961,864 

Impostos 
 

-.0006203 .0001796 -3.45 0.001 -.0009723 -.0002682 

Valor Agregado Agro 
 

-.0000432 .000327 -0.13 0.895 -.0006842 .0005978 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0003645 .0002162 -1.69 0.092 -.0007883 .0000594 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0004728 .0002682 -1.76 0.078 -.0009984 .0000529 

Exportação 
 

1,013,165 7,435,603 1.36 0.173 -444,186 2,470,517 

População Estimada Ano 
 

.0048964 .0042277 1.16 0.247 -.0033897 .0131826 

% Homens 
 

-5,816,103 6,729,386 -0.09 0.931 -1,377,096 1,260,774 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0190797 .0046711 4.08 0.000 .0099246 .0282349 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0027177 .0026625 -1.02 0.307 -.0079362 .0025007 

Salário Médio 
 

-.0042779 .0023368 -1.83 0.067 -.0088578 .0003021 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
1,431,622 1,925,186 0.74 0.457 -2,341,674 5,204,917 

% Idoso 
 

-1,655,114 6,168,413 -2.68 0.007 -2,864,101 -4,461,272 

% Jovem 
 

1,537,736 4,910,763 3.13 0.002 5,752,438 2,500,228 

Densidade Populacional 
 

-.0037508 .4610419 -0.01 0.994 -.9073764 .8998748 

Mesmo Partido GOV 
 

-2,307,098 1,332,161 -1.73 0.083 -4,918,085 3,038,889 

Mesmo Partido PRES 
 

3,130,446 2,207,425 1.42 0.156 -1,196,027 745,692 

Maioria Legislativo 
 

-2,008,254 4,846,173 -4.14 0.000 -2,958,086 -1,058,421 

Esquerda 
 

-5,568,158 1,077,591 -0.52 0.605 -2,668,855 1,555,223 

Lame Duck 
 

4,111,377 6,214,495 0.66 0.508 -8,068,809 1,629,156 

% ES Adultos Empregados 
 

-2,642,797 4,442,134 -0.59 0.552 -1,134,922 6,063,626 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-1,934,224 3,981,217 -0.49 0.627 -9,737,265 5,868,818 

Plano diretor 
 

-2,908,695 6,876,588 -4.23 0.000 -4,256,481 -1,560,908 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
2,333,586 8,156,602 2.86 0.004 7,349,211 393,225 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

.1426251 .0362756 3.93 0.000 .0715262 .2137241 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.7461323 .127442 5.85 0.000 .4963507 .995914 

Partido Prefeito 
 

.5504854 .4868325 1.13 0.258 -.4036887 1,504,659 

Escolaridade Prefeito 
 

-.6168862 1,758,958 -0.35 0.726 -406,438 2,830,608 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-4,142,873 1,135,599 -3.65 0.000 -6,368,607 -191,714 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-1,251,778 -9,326,553 13.42 0.000 -1,434,575 -1,068,981 

        
Spatial ρ 

 
.1934734 .0362751 5.33 0.000 .1223755 .2645714 

        
Variance σ²_e 

 
49964.54 6,525,371 7.66 0.000 37175.05 62754.03 

Obs. 
 

27820 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-190100.00 
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Tabela A 13: Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 2 – Região 

Norte com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

-.0013806 .0008608 -1.60 0.109 -.0030678 .0003066 

% da microrregião 
 

-3,534,271 4,640,323 -0.76 0.446 -1,262,914 5,560,595 

% da mesorregião 
 

-252,049 1,668,224 -1.51 0.131 -5,790,149 7,491,692 

Impostos 
 

.0014974 .0009672 1.55 0.122 -.0003982 .003393 

Valor Agregado Agro 
 

.0015107 .0008666 1.74 0.081 -.0001879 .0032093 

Valor Agregado Indústria 
 

.0014774 .0008612 1.72 0.086 -.0002106 .0031654 

Valor Agregado Serviços 
 

.0015122 .0010556 1.43 0.152 -.0005567 .0035812 

Exportação 
 

9,025,121 6,673,208 1.35 0.176 -4,054,126 2,210,437 

População Estimada Ano 
 

.0007039 .0032126 0.22 0.827 -.0055927 .0070005 

% Homens 
 

5,175,138 8,071,599 0.64 0.521 -1,064,491 2,099,518 

Número de vínculos 

empregatícios  
.008421 .0052979 1.59 0.112 -.0019627 .0188046 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
.0130568 .0061387 2.13 0.033 .0010252 .0250884 

Salário Médio 
 

-.0023818 .0026724 -0.89 0.373 -.0076196 .0028559 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
1,311,092 .9156053 1.43 0.152 -.483461 3,105,646 

% Idoso 
 

-330,122 8,464,921 -0.39 0.697 -1,989,216 1,328,972 

% Jovem 
 

1,692,975 424.72 0.04 0.968 -8,155,062 8,493,657 

Densidade Populacional 
 

.8454061 1,987,638 0.43 0.671 -3,050,293 4,741,106 

Mesmo Partido GOV 
 

1,628,092 8,093,683 2.01 0.044 .4175906 3,214,424 

Mesmo Partido PRES 
 

-.9091568 1,878,792 -0.05 0.961 -3,773,281 359,145 

Maioria Legislativo 
 

-1,241,464 6,104,695 -2.03 0.042 -2,437,963 -.4496619 

Esquerda 
 

7,147,752 1,024,358 0.70 0.485 -1,292,929 2,722,479 

Lame Duck 
 

-2,073,665 1,268,087 -1.64 0.102 -4,559,069 4,117,402 

% ES Adultos Empregados 
 

-1,131,474 3,477,684 -0.33 0.745 -794,761 5,684,662 

% Até EM Adultos 

Empregados  
6,847,045 4,172,521 1.64 0.101 -1,330,945 1,502,504 

Plano diretor 
 

-1,562,592 7,750,206 -2.02 0.044 -3,081,604 -.4357895 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
260,652 1,554,625 1.68 0.094 -4,404,894 5,653,529 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

.1182656 .0576768 2.05 0.040 .0052212 .2313101 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

1,169,052 .4469528 2.62 0.009 .2930401 2,045,063 

Partido Prefeito 
 

-.3858808 .5959833 -0.65 0.517 -1,553,987 .782225 

Escolaridade Prefeito 
 

.3309285 1,679,757 0.20 0.844 -2,961,335 3,623,192 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
.1118741 156,136 0.07 0.943 -2,948,336 3,172,084 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-6,231,245 2,154,151 -2.89 0.004 -104,533 -2,009,186 

        
Spatial ρ 

 
-.012678 .034557 -0.37 0.714 -.0804084 .0550525 

        
Variance σ²_e 

 
8,869,057 4,234,635 2.09 0.036 5,693,246 17168.79 

Obs. 
 

2245 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-13390.00 
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Tabela A 14: Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 2 – Região 

Nordeste com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0058229 .0019753 2.95 0.003 .0019513 .0096946 

% da microrregião 
 

-4,793,128 3,017,024 -1.59 0.112 -1,070,639 112,013 

% da mesorregião 
 

2,401,451 1,094,532 2.19 0.028 2,562,081 4,546,694 

Impostos 
 

-.0058232 .0017917 -3.25 0.001 -.0093348 -.0023116 

Valor Agregado Agro 
 

-.0056704 .0019537 -2.90 0.004 -.0094996 -.0018412 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0057758 .0019523 -2.96 0.003 -.0096023 -.0019493 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0075232 .0023964 -3.14 0.002 -.0122201 -.0028263 

Exportação 
 

2,173,636 1,462,974 1.49 0.137 -6,937,413 5,041,013 

População Estimada Ano 
 

.0060472 .0041473 1.46 0.145 -.0020813 .0141758 

% Homens 
 

-1,694,765 1,430,908 -1.18 0.236 -4,499,293 1,109,763 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0391022 .0101787 3.84 0.000 .0191524 .0590521 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0143663 .0059165 -2.43 0.015 -.0259624 -.0027701 

Salário Médio 
 

-.0061071 .0023221 -2.63 0.009 -.0106584 -.0015559 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
1,074,901 1,505,965 0.71 0.475 -1,876,736 4,026,539 

% Idoso 
 

2,388,545 1,992,037 1.20 0.231 -1,515,775 6,292,865 

% Jovem 
 

3,112,314 1,189,515 2.62 0.009 7,809,072 5,443,721 

Densidade Populacional 
 

.6999771 169,961 0.41 0.680 -2,631,198 4,031,153 

Mesmo Partido GOV 
 

-2,064,742 2,285,952 -0.90 0.366 -6,545,125 2,415,641 

Mesmo Partido PRES 
 

4,586,526 3,315,881 1.38 0.167 -1,912,481 1,108,553 

Maioria Legislativo 
 

-1,160,649 9,191,017 -1.26 0.207 -2,962,055 6,407,576 

Esquerda 
 

-1,801,182 1,357,254 -1.33 0.184 -4,461,352 8,589,877 

Lame Duck 
 

1,856,922 7,508,202 2.47 0.013 385,341 3,328,502 

% ES Adultos Empregados 
 

-1,925,595 3,647,743 -0.05 0.958 -7,342,005 6,956,886 

% Até EM Adultos 

Empregados  
3,599,879 3,549,721 1.01 0.311 -3,357,445 105,572 

Plano diretor 
 

-1,850,956 1,566,191 -1.18 0.237 -4,920,634 1,218,722 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
1,346,831 1,597,862 0.84 0.399 -178,492 4,478,583 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

.066579 .0501487 1.33 0.184 -.0317106 .1648685 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.8526078 .2283405 3.73 0.000 .4050687 1,300,147 

Partido Prefeito 
 

.9650511 .6956492 1.39 0.165 -.3983962 2,328,499 

Escolaridade Prefeito 
 

-6,286,434 2,920,972 -2.15 0.031 -1,201,143 -.5614333 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
.7816701 1,587,491 0.49 0.622 -2,329,755 3,893,095 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-9,530,703 2,271,347 -4.20 0.000 -1,398,246 -5,078,946 

        
Spatial ρ 

 
.0908814 .0445528 2.04 0.041 .0035595 .1782034 

        
Variance σ²_e 

 
33027.44 7,312,291 4.52 0.000 18695.62 47359.27 

Obs. 
 

8965 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-59370.00 
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Tabela A 15:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 2 – Região 

Centro-Oeste com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

-.0009027 .0002753 -3.28 0.001 -.0014423 -.0003632 

% da microrregião 
 

-3,125,599 5,399,342 -0.58 0.563 -1,370,811 7,456,916 

% da mesorregião 
 

1,022,911 4,869,818 0.21 0.834 -8,521,757 1,056,758 

Impostos 
 

.0007185 .0004343 1.65 0.098 -.0001327 .0015696 

Valor Agregado Agro 
 

.0003316 .0002678 1.24 0.216 -.0001933 .0008565 

Valor Agregado Indústria 
 

.0007794 .0005968 1.31 0.192 -.0003903 .001949 

Valor Agregado Serviços 
 

.0017789 .0004373 4.07 0.000 .0009219 .002636 

Exportação 
 

1,740,879 9,065,559 1.92 0.055 -3,593,821 3,517,696 

População Estimada Ano 
 

-.0167234 .0272229 -0.61 0.539 -.0700792 .0366325 

% Homens 
 

2910.85 2525.44 1.15 0.249 -2,038,921 7,860,621 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0388204 .0153767 2.52 0.012 .0086825 .0689582 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
.0095699 .0115341 0.83 0.407 -.0130366 .0321763 

Salário Médio 
 

-.0129961 .0188212 -0.69 0.490 -.049885 .0238927 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
1,654,077 1,571,383 1.05 0.293 -1,425,778 4,733,932 

% Idoso 
 

-2,269,337 2,968,451 -0.76 0.445 -8,087,394 3,548,719 

% Jovem 
 

7,454,904 1,400,141 0.53 0.594 -1,998,735 3,489,716 

Densidade Populacional 
 

2,329,202 3,505,254 6.64 0.000 1,642,185 3,016,219 

Mesmo Partido GOV 
 

-4,770,391 4,116,603 -1.16 0.247 -1,283,878 3,298,003 

Mesmo Partido PRES 
 

-2,610,695 3,793,693 -0.69 0.491 -100,462 4,824,807 

Maioria Legislativo 
 

-127,038 1,525,168 -0.83 0.405 -4,259,653 1,718,894 

Esquerda 
 

-4,331,514 3,618,818 -1.20 0.231 -1,142,427 276,124 

Lame Duck 
 

-3,459,908 2,090,112 -0.17 0.869 -4,442,535 3,750,553 

% ES Adultos Empregados 
 

3,730,732 4,510,824 0.83 0.408 -511,032 1,257,179 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-1,806,425 5,768,455 -0.31 0.754 -1,311,239 949,954 

Plano diretor 
 

-4,503,129 2,296,432 -1.96 0.050 -9,004,054 -.0220436 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
339,734 2,229,288 0.15 0.879 -402,959 4,709,058 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

.4446603 .1188055 3.74 0.000 .2118059 .6775148 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.0228175 .2632435 0.09 0.931 -.4931303 .5387652 

Partido Prefeito 
 

2,370,878 1,726,897 1.37 0.170 -1,013,778 5,755,534 

Escolaridade Prefeito 
 

-7,052,355 5,726,126 -1.23 0.218 -1,827,535 4,170,645 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-7,403,786 496,275 -1.49 0.136 -171,306 2,323,026 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-7,943,326 2,324,984 -3.42 0.001 -1,250,021 -338,644 

        
Spatial ρ 

 
.2038123 .0758221 2.69 0.007 .0552038 .3524208 

        
Variance σ²_e 

 
55610.71 16923.09 3.29 0.001 22442.05 88779.36 

Obs. 
 

2330 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-16040.00 
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Tabela A 16:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 2 – Região 

Sudeste com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

-.0008333 .0002251 -3.70 0.000 -.0012745 -.0003921 

% da microrregião 
 

5,840,531 357,048 1.64 0.102 -115,748 1,283,854 

% da mesorregião 
 

-8,449,858 1,785,917 -0.47 0.636 -4,345,318 2,655,347 

Impostos 
 

.0007504 .000246 3.05 0.002 .0002682 .0012327 

Valor Agregado Agro 
 

.0014139 .0006183 2.29 0.022 .000202 .0026258 

Valor Agregado Indústria 
 

.0008699 .0002322 3.75 0.000 .0004149 .001325 

Valor Agregado Serviços 
 

.0008497 .0002415 3.52 0.000 .0003765 .001323 

Exportação 
 

-1,428,913 6,650,328 -2.15 0.032 -2,732,353 -1,254,726 

População Estimada Ano 
 

.0022639 .0037 0.61 0.541 -.0049879 .0095157 

% Homens 
 

-1,141,144 7,656,974 -1.49 0.136 -2,641,884 359,595 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0134143 .00409 3.28 0.001 .005398 .0214305 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0060069 .0019435 -3.09 0.002 -.0098162 -.0021977 

Salário Médio 
 

.0049814 .0048508 1.03 0.304 -.004526 .0144889 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
2,823,193 7,037,215 0.40 0.688 -109,695 1,661,588 

% Idoso 
 

-1,888,375 1,081,949 -1.75 0.081 -4,008,956 2,322,055 

% Jovem 
 

835.6 7,570,405 1.10 0.270 -648,172 2,319,372 

Densidade Populacional 
 

-.2882937 .2349173 -1.23 0.220 -.7487231 .1721357 

Mesmo Partido GOV 
 

-3,117,355 143,917 -0.22 0.829 -3,132,457 2,508,986 

Mesmo Partido PRES 
 

2,838,361 331,279 0.86 0.392 -3,654,588 933,131 

Maioria Legislativo 
 

-4,098,769 7,076,684 -5.79 0.000 -5,485,774 -2,711,765 

Esquerda 
 

-1,385,904 1,340,662 -1.03 0.301 -4,013,554 1,241,746 

Lame Duck 
 

7,746,386 9,650,889 0.80 0.422 -1,116,901 2,666,178 

% ES Adultos Empregados 
 

-3,072,834 1,535,809 -2.00 0.045 -6,082,965 -6,270,345 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-383,864 1,626,668 -2.36 0.018 -702,685 -6,504,299 

Plano diretor 
 

-1,807,875 1,056,312 -1.71 0.087 -3,878,209 2,624,586 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
3,097,765 1,360,415 2.28 0.023 4,314,001 5,764,131 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

.338582 .0450101 7.52 0.000 .2503639 .4268001 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.6025702 .1488004 4.05 0.000 .3109269 .8942136 

Partido Prefeito 
 

.9224601 .7586962 1.22 0.224 -.5645571 2,409,477 

Escolaridade Prefeito 
 

5,921,005 2,951,383 2.01 0.045 .1363992 1,170,561 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-4,231,183 1,982,059 -2.13 0.033 -8,115,948 -.3464183 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-1,744,886 1,787,452 -9.76 0.000 -209,522 -1,394,552 

        
Spatial ρ 

 
.0749624 .0212642 3.53 0.000 .0332854 .1166394 

        
Variance σ²_e 

 
43469.07 11868.08 3.66 0.000 20208.07 66730.07 

Obs. 
 

8340 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-56360 
     

   



  

63 
 

Tabela A 17:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 2 – Região Sul 

com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0008059 .0015971 0.50 0.614 -.0023243 .0039361 

% da microrregião 
 

-5,390,276 9,328,558 -0.58 0.563 -2,367,391 1,289,336 

% da mesorregião 
 

-8,025,149 8,117,768 -0.10 0.921 -1,671,305 1,510,802 

Impostos 
 

-.0002656 .0016165 -0.16 0.869 -.0034338 .0029026 

Valor Agregado Agro 
 

.0000286 .0018087 0.02 0.987 -.0035163 .0035736 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0004035 .0016015 -0.25 0.801 -.0035424 .0027354 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0009135 .001724 -0.53 0.596 -.0042925 .0024655 

Exportação 
 

-7,039,774 5,984,331 -1.18 0.239 -1,876,885 4,689,298 

População Estimada Ano 
 

.0158489 .0117732 1.35 0.178 -.0072262 .0389241 

% Homens 
 

-1840.13 1,402,441 -1.31 0.189 -4,588,865 9,086,044 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0123684 .0146532 0.84 0.399 -.0163514 .0410882 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
.000566 .0098128 0.06 0.954 -.0186667 .0197987 

Salário Médio 
 

-.0014984 .0104202 -0.14 0.886 -.0219216 .0189249 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
.5632724 1,069,464 0.05 0.958 -2,039,783 2,152,438 

% Idoso 
 

-4,890,556 1,118,659 -4.37 0.000 -7,083,088 -2,698,025 

% Jovem 
 

-1613.28 7,797,569 -2.07 0.039 -3,141,575 -8,498,441 

Densidade Populacional 
 

-.7717716 1,694,351 -0.46 0.649 -4,092,639 2,549,095 

Mesmo Partido GOV 
 

2,594,675 3,707,806 0.70 0.484 -4,672,492 9,861,841 

Mesmo Partido PRES 
 

-3,530,114 364,156 -0.97 0.332 -1,066,744 3,607,212 

Maioria Legislativo 
 

-1,259,283 8,488,936 -1.48 0.138 -2,923,084 4,045,182 

Esquerda 
 

1,006,989 2,490,026 0.40 0.686 -3,873,373 5,887,351 

Lame Duck 
 

-5,823,108 108,827 -0.54 0.593 -2,715,281 155,066 

% ES Adultos Empregados 
 

-2,962,483 1,333,833 -2.22 0.026 -5,576,748 -3,482,184 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-3,370,289 1,845,493 -1.83 0.068 -6,987,389 246,811 

Plano diretor 
 

-2,549,674 1,232,933 -2.07 0.039 -4,966,179 -1,331,701 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
6,813,643 1,416,626 0.48 0.631 -2,095,171 34,579 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

.2415858 .1644837 1.47 0.142 -.0807964 .5639679 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.7276871 .2474762 2.94 0.003 .2426427 1,212,732 

Partido Prefeito 
 

-.897692 1,150,411 -0.78 0.435 -3,152,456 1,357,072 

Escolaridade Prefeito 
 

-.2314079 3,794,521 -0.06 0.951 -7,668,531 7,205,716 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-6,054,801 2,550,728 -2.37 0.018 -1,105,414 -1,055,465 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-1,862,599 2,655,787 -7.01 0.000 -2,383,124 -1,342,075 

        
Spatial ρ 

 
.1845714 .0884352 2.09 0.037 .0112416 .3579013 

        
Variance σ²_e 

 
39638.48 10221.09 3.88 0.000 19605.52 59671.44 

Obs. 
 

5940 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-39890.00 
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Tabela A 18:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 2 – Municípios 

acima da mediana de renda  com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.0003915 .0002405 1.63 0.103 -.0000798 .0008628 

% da microrregião 
 

4,362,529 3,854,359 1.13 0.258 -3,191,876 1,191,693 

% da mesorregião 
 

1,086,672 2,171,178 0.50 0.617 -3,168,757 5,342,102 

Impostos 
 

-.0006067 .0001821 -3.33 0.001 -.0009636 -.0002498 

Valor Agregado Agro 
 

-.0000592 .0003705 -0.16 0.873 -.0007853 .000667 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0004064 .0002191 -1.86 0.064 -.0008357 .000023 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0004811 .0002648 -1.82 0.069 -.0010002 .0000379 

Exportação 
 

-1,125,156 8,127,532 -1.38 0.166 -2,718,123 4,678,113 

População Estimada Ano 
 

.0040778 .0045247 0.90 0.367 -.0047905 .0129461 

% Homens 
 

434,507 1,689,935 0.26 0.797 -2,877,705 3,746,719 

Número de vínculos 

empregatícios  
.0197034 .0048806 4.04 0.000 .0101376 .0292692 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.0018024 .0026588 -0.68 0.498 -.0070136 .0034089 

Salário Médio 
 

-.007427 .0117564 -0.63 0.528 -.0304691 .0156151 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-5,710,005 1,289,853 -0.44 0.658 -3,099,065 1,957,065 

% Idoso 
 

-3,256,044 1,433,693 -2.27 0.023 -6,066,032 -4,460,571 

% Jovem 
 

3,475,757 1,584,339 0.22 0.826 -2,757,673 3,452,824 

Densidade Populacional 
 

-.0022145 .4724766 -0.00 0.996 -.9282516 .9238227 

Mesmo Partido GOV 
 

-5,632,462 3,396,396 -1.66 0.097 -1,228,928 1,024,352 

Mesmo Partido PRES 
 

6,886,397 6,817,087 1.01 0.312 -6,474,848 2,024,764 

Maioria Legislativo 
 

-5,613,933 12,188 -4.61 0.000 -8,002,738 -3,225,129 

Esquerda 
 

-2,280,175 3,750,865 -0.61 0.543 -9,631,735 5,071,385 

Lame Duck 
 

-.9515028 1,463,587 -0.07 0.948 -2,963,727 2,773,427 

% ES Adultos Empregados 
 

-1,432,644 776.02 -1.85 0.065 -2,953,615 8,832,753 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-1,345,118 6,332,547 -2.12 0.034 -2,586,274 -1,039,613 

Plano diretor 
 

-4,553,341 1,278,222 -3.56 0.000 -7,058,609 -2,048,072 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
8,785,065 1,644,824 0.53 0.593 -234,529 4,102,303 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

.1599458 .0505195 3.17 0.002 .0609294 .2589621 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

.6466702 .1232421 5.25 0.000 .4051202 .8882203 

Partido Prefeito 
 

.430109 1,292,559 0.33 0.739 -210,326 2,963,478 

Escolaridade Prefeito 
 

6,289,772 4,420,004 1.42 0.155 -2,373,276 1,495,282 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-9,078,026 4,234,385 -2.14 0.032 -1,737,727 -.7787826 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-2,853,623 -2,416,949 11.81 0.000 -3,327,336 -237,991 

        
Spatial ρ 

 
.056781 .0218519 2.60 0.009 .0139521 .0996098 

        
Variance σ²_e 

 
104458.9 17410.65 6.00 0.000 70334.61 138583.1 

Obs. 
 

9375 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-67470.00 
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Tabela A 19:Resultados do SARFE para unidades contratadas no Faixa 2 – Municípios 

abaixo da mediana de renda  com todos os controles 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

Coef. Std. Err. z P>|z| 
[95% 

Conf. 
Interval] 

PIB Ano (xR$1000) 
 

.000665 .0011045 0.60 0.547 -.0014998 .0028299 

% da microrregião 
 

-3,170,563 1,881,714 -1.68 0.092 -6,858,654 .5175283 

% da mesorregião 
 

2,349,448 1,685,593 1.39 0.163 -9,542,527 5,653,149 

Impostos 
 

.0015852 .0026256 0.60 0.546 -.0035609 .0067312 

Valor Agregado Agro 
 

-.0008052 .001204 -0.67 0.504 -.0031649 .0015546 

Valor Agregado Indústria 
 

-.0011248 .0011109 -1.01 0.311 -.0033022 .0010525 

Valor Agregado Serviços 
 

-.0004415 .0014061 -0.31 0.754 -.0031974 .0023144 

Exportação 
 

2,094,175 1,063,855 1.97 0.049 .0905705 4,179,293 

População Estimada Ano 
 

.0100364 .0058881 1.70 0.088 -.0015041 .0215769 

% Homens 
 

-6,075,282 5,184,902 -1.17 0.241 -1623.75 408,694 

Número de vínculos 

empregatícios  
.005564 .0084937 0.66 0.512 -.0110834 .0222113 

Delta anual vínculos 

empregatícios  
-.019905 .0107506 -1.85 0.064 -.0409758 .0011659 

Salário Médio 
 

-.0016938 .0016084 -1.05 0.292 -.0048462 .0014586 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
1,861,338 .7134661 2.61 0.009 .4629704 3,259,706 

% Idoso 
 

-1599.7 7,167,405 -2.23 0.026 -3,004,485 -1,949,144 

% Jovem 
 

4,530,401 4,226,484 1.07 0.284 -3,753,356 1,281,416 

Densidade Populacional 
 

.6846245 .8780965 0.78 0.436 -1,036,413 2,405,662 

Mesmo Partido GOV 
 

-4,456,028 7,577,599 -0.59 0.556 -1,930,785 1,039,579 

Mesmo Partido PRES 
 

1,347,868 111,301 1.21 0.226 -8,335,922 3,529,327 

Maioria Legislativo 
 

-6,852,801 4,334,761 -1.58 0.114 -1,534,878 1,643,175 

Esquerda 
 

-5,345,528 7,694,796 -0.69 0.487 -2,042,705 9,735,995 

Lame Duck 
 

3,590,463 4,579,109 0.78 0.433 -5,384,426 1,256,535 

% ES Adultos Empregados 
 

3,026,494 2,305,755 1.31 0.189 -1,492,703 7,545,691 

% Até EM Adultos 

Empregados  
3,191,607 2,751,994 1.16 0.246 -2,202,202 8,585,416 

Plano diretor 
 

-126,811 9,192,624 -1.38 0.168 -3,069,831 5,336,117 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
2,104,486 9,451,688 2.23 0.026 2,519,893 3,956,983 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

-.0102661 .0506256 -0.20 0.839 -.1094904 .0889583 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

1,679,551 .432742 3.88 0.000 .8313924 252,771 

Partido Prefeito 
 

.1976857 .441859 0.45 0.655 -.668342 1,063,713 

Escolaridade Prefeito 
 

-3,585,471 1,547,878 -2.32 0.021 -6,619,256 -.5516854 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-1,781,159 .7929825 -2.25 0.025 -3,335,376 -.2269417 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-6,655,025 1,228,072 -5.42 0.000 -9,062,002 -4,248,047 

        
Spatial ρ 

 
.1738788 .0530558 3.28 0.001 .0698914 .2778662 

        
Variance σ²_e 

 
18499.81 3,720,401 4.97 0.000 11207.96 25791.66 

Obs. 
 

18445 
     

Log-pseudolikelihood 
 

-116900.00 
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Tabela A 20: Resultados regressão do Delta Vinculo Empregatício - Regressores em t-1 

Delta Vinculo Empregatício  

(t-1)  
Coef. Std. Err. t P>|t| 

[95% 

Conf. 
Interval] 

ω*MCMV1 
 

0.0502486 0.0142421 3.53 0 0.022333 0.078165 

ω*MCMV2 
 

-0.1530104 0.0159369 -9.6 0 -0.18425 -0.12177 

PIB Ano (xR$1000) 
 

0.0095509 0.0002292 41.66 0 0.009102 0.01 

% da microrregião 
 

-11.78247 15.0553 -0.78 0.434 -41.2926 17.7276 

% da mesorregião 
 

42.58235 37.82383 1.13 0.26 -31.5566 116.7213 

Impostos 
 

0.0007127 0.0003247 2.19 0.028 7.63E-05 0.001349 

Valor Agregado Agro 
 

-0.0101794 0.0007857 -12.96 0 -0.01172 -0.00864 

Valor Agregado Indústria 
 

-0.0082783 0.00025 -33.11 0 -0.00877 -0.00779 

Valor Agregado Serviços 
 

-0.0119111 0.0002531 -47.05 0 -0.01241 -0.01142 

Exportação 
 

-14.97957 79.86175 -0.19 0.851 -171.518 141.5584 

População Estimada Ano 
 

-0.0139852 0.0041172 -3.4 0.001 -0.02206 -0.00591 

% Homens 
 

-4249.627 9400.863 -0.45 0.651 -22676.4 14177.11 

Número de vínculos 

empregatícios  
-0.6254983 0.0060227 -103.86 0 -0.6373 -0.61369 

Salário Médio 
 

-0.0152247 0.0528813 -0.29 0.773 -0.11888 0.088429 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-33.97321 7.052166 -4.82 0 -47.7962 -20.1502 

% Idoso 
 

7555.356 5770.771 1.31 0.19 -3756 18866.71 

% Jovem 
 

3785.21 3318.29 1.14 0.254 -2719.01 10289.43 

Densidade Populacional 
 

1.324226 0.8532518 1.55 0.121 -0.34824 2.996695 

Mesmo Partido GOV 
 

59.18098 64.14647 0.92 0.356 -66.5532 184.9152 

Mesmo Partido PRES 
 

-121.3447 107.7994 -1.13 0.26 -332.644 89.95408 

Maioria Legislativo 
 

7.746978 61.37611 0.13 0.9 -112.557 128.051 

Esquerda 
 

-35.34601 66.76424 -0.53 0.597 -166.211 95.51934 

Lame Duck 
 

30.09744 38.93866 0.77 0.44 -46.2267 106.4216 

% ES Adultos Empregados 
 

127.6398 520.9072 0.25 0.806 -893.396 1148.676 

% Até EM Adultos 

Empregados  
1034.509 546.8949 1.89 0.059 -37.4662 2106.484 

Plano diretor 
 

49.60384 72.70756 0.68 0.495 -92.9111 192.1188 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
-78.28382 52.8622 -1.48 0.139 -181.9 25.33198 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

-0.2017526 0.1367426 -1.48 0.14 -0.46978 0.066278 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

0.1315135 0.1589346 0.83 0.408 -0.18002 0.443043 

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

0 (omitted) 
    

Unidades Contratadas em 

todas as Faixas  
0.2070796 0.1192754 1.74 0.083 -0.02671 0.440873 

Partido Prefeito 
 

3.145317 3.454088 0.91 0.363 -3.62508 9.915713 

Escolaridade Prefeito 
 

2.142432 13.05721 0.16 0.87 -23.4512 27.73603 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
5.972114 16.24557 0.37 0.713 -25.871 37.81525 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-33.46572 57.23384 -0.58 0.559 -145.65 78.71898 

Constante 
 

6389.303 5232.438 1.22 0.222 -3866.86 16645.46 

        
Obs 

 
21654 

     
R² 

 
0.5001 

     
F 

 
1108.2 

     
Prob> F 

 
0.0000 
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Tabela A 21:Resultados regressão do Delta Vinculo Empregatício - Regressores em t-2 

Delta Vinculo Empregatício  

(t-2)  
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

ω*MCMV1 
 

-0.04595 0.031574 -1.46 0.146 -0.10784 0.015941 

ω*MCMV2 
 

0.027986 0.027013 1.04 0.3 -0.02497 0.080937 

PIB Ano (xR$1000) 
 

0.012719 0.000454 28.04 0 0.01183 0.013609 

% da microrregião 
 

-32.2153 22.82728 -1.41 0.158 -76.9609 12.53021 

% da mesorregião 
 

232.896 68.22266 3.41 0.001 99.16742 366.6247 

Impostos 
 

-0.0232 0.000648 -35.79 0 -0.02448 -0.02193 

Valor Agregado Agro 
 

-0.00997 0.001262 -7.9 0 -0.01245 -0.0075 

Valor Agregado Indústria 
 

-0.01351 0.000477 -28.33 0 -0.01445 -0.01258 

Valor Agregado Serviços 
 

-0.0125 0.00049 -25.53 0 -0.01346 -0.01154 

Exportação 
 

52.78251 123.5237 0.43 0.669 -189.346 294.911 

População Estimada Ano 
 

0.066572 0.006426 10.36 0 0.053975 0.079168 

% Homens 
 

-13457.5 16947.45 -0.79 0.427 -46677.5 19762.59 

Número de vínculos 

empregatícios  
-0.18845 0.011232 -16.78 0 -0.21047 -0.16644 

Salário Médio 
 

-0.03917 0.086753 -0.45 0.652 -0.20922 0.130885 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
35.47384 12.63393 2.81 0.005 10.70907 60.23861 

% Idoso 
 

-679.302 10666.17 -0.06 0.949 -21586.9 20228.29 

% Jovem 
 

-4686.1 5915.737 -0.79 0.428 -16282 6909.807 

Densidade Populacional 
 

-0.12614 1.418084 -0.09 0.929 -2.90584 2.65356 

Mesmo Partido GOV 
 

0 (omitted) 
   

Mesmo Partido PRES 
 

0 (omitted) 
   

Maioria Legislativo 
 

0 (omitted) 
   

Esquerda 
 

0 (omitted) 
   

Lame Duck 
 

0 (omitted) 
   

% ES Adultos Empregados 
 

-246.813 729.7986 -0.34 0.735 -1677.35 1183.723 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-419.637 849.5899 -0.49 0.621 -2084.99 1245.712 

Plano diretor 
 

0 (omitted) 
   

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
0 (omitted) 

   

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

1.722167 0.171023 10.07 0 1.386931 2.057404 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

0 (omitted) 
   

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

6.444627 0.299272 21.53 0 5.858001 7.031253 

Unidades Contratadas em 

todas as Faixas  
-1.82294 0.114412 -15.93 0 -2.0472 -1.59867 

Partido Prefeito 
 

0 (omitted) 
   

Escolaridade Prefeito 
 

0 (omitted) 
   

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
-10.4321 23.94207 -0.44 0.663 -57.3629 36.4986 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-140.099 84.4897 -1.66 0.097 -305.714 25.51564 

Constante 
 

9141.447 9056.783 1.01 0.313 -8611.47 26894.36 

Obs 
 

16587 
     

R² 
 

0.157 
     

F 
 

274.27 
     

Prob> F 
 

0.0000 
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Tabela A 22:Resultados regressão do Delta Vinculo Empregatício - Regressores em t-3 

Delta Vinculo Empregatício  

(t-3)  
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

ω*MCMV1 
 

-0.18128 0.078148 -2.32 0.02 -0.33448 -0.02808 

ω*MCMV2 
 

-0.36079 0.044864 -8.04 0 -0.44874 -0.27284 

PIB Ano (xR$1000) 
 

-0.01792 0.000557 -32.16 0 -0.01901 -0.01683 

% da microrregião 
 

-6.63013 37.76476 -0.18 0.861 -80.664 67.40372 

% da mesorregião 
 

-44.4722 105.1442 -0.42 0.672 -250.597 161.652 

Impostos 
 

0.018113 0.000919 19.71 0 0.016312 0.019915 

Valor Agregado Agro 
 

0.015952 0.002075 7.69 0 0.011883 0.02002 

Valor Agregado Indústria 
 

0.017354 0.000586 29.62 0 0.016206 0.018503 

Valor Agregado Serviços 
 

0.024184 0.000798 30.31 0 0.02262 0.025748 

Exportação 
 

348.337 166.0781 2.1 0.036 22.75844 673.9156 

População Estimada Ano 
 

-0.12151 0.007163 -16.96 0 -0.13556 -0.10747 

% Homens 
 

7178.318 29023.92 0.25 0.805 -49720 64076.66 

Número de vínculos 

empregatícios  
-0.317 0.01857 -17.07 0 -0.35341 -0.2806 

Salário Médio 
 

0.092903 0.123774 0.75 0.453 -0.14974 0.335549 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos  
-7.58323 17.24534 -0.44 0.66 -41.3909 26.22444 

% Idoso 
 

-32345.3 18746.11 -1.73 0.085 -69095.1 4404.506 

% Jovem 
 

-23513.1 9769.681 -2.41 0.016 -42665.6 -4360.69 

Densidade Populacional 
 

7.395899 1.571882 4.71 0 4.31439 10.47741 

Mesmo Partido GOV 
 

0 (omitted) 
   

Mesmo Partido PRES 
 

0 (omitted) 
   

Maioria Legislativo 
 

0 (omitted) 
   

Esquerda 
 

0 (omitted) 
   

Lame Duck 
 

0 (omitted) 
   

% ES Adultos Empregados 
 

-163.572 851.1841 -0.19 0.848 -1832.23 1505.085 

% Até EM Adultos 

Empregados  
0 (omitted) 

   

Plano diretor 
 

0 (omitted) 
   

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
0 (omitted) 

   

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

2.621107 0.356788 7.35 0 1.921662 3.320552 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

0 (omitted) 
   

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

8.156825 0.737425 11.06 0 6.711181 9.60247 

Unidades Contratadas em 

todas as Faixas  
-0.43498 0.208073 -2.09 0.037 -0.84288 -0.02707 

Partido Prefeito 
 

0 (omitted) 
   

Escolaridade Prefeito 
 

0 (omitted) 
   

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
5.839631 31.75577 0.18 0.854 -56.4142 68.09349 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-377.802 285.7768 -1.32 0.186 -938.037 182.4335 

Constante 
 

20018.31 14028.45 1.43 0.154 -7482.99 47519.61 

Obs 
 

11058 
     

R² 
 

0.3566 
     

F 
 

99.77 
     

Prob> F 
 

0.0000 
     



  

69 
 

Tabela A 23:Resultados regressão do Delta Vinculo Empregatício - Regressores em t-4 

Delta Vinculo Empregatício  

(t-4)  
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

ω*MCMV1 
 

-0.071132 0.020980 -3.39 0.00 -0.11226 -0.03000 

ω*MCMV2 
 

-0.094668 0.026012 -3.64 0.00 -0.14566 -0.04367 

PIB Ano (xR$1000) 
 

-0.000201 0.000046 -4.38 0.00 -0.00029 -0.00011 

% da microrregião 
 

-6.148432 2.531011 -2.43 0.02 -11.11022 -1.18665 

% da mesorregião 
 

30.894510 6.604782 4.68 0.00 17.94652 43.84250 

Impostos 
 

0.002256 0.000146 15.46 0.00 0.00197 0.00254 

Valor Agregado Agro 
 

-0.000772 0.000666 -1.16 0.25 -0.00208 0.00053 

Valor Agregado Indústria 
 

-0.000771 0.000059 -13.16 0.00 -0.00089 -0.00066 

Valor Agregado Serviços 
 

-0.000100 0.000058 -1.72 0.09 -0.00021 0.00001 

Exportação 
 

-63.632430 65.652560 -0.97 0.33 -192.33740 65.07257 

População Estimada Ano 
 

0.024623 0.000888 27.72 0.00 0.02288 0.02636 

% Homens 
 

837.883400 1870.465000 0.45 0.65 -2828.96900 4504.73500 

Número de vínculos 

empregatícios  
-0.029981 0.001431 -20.94 0.00 -0.03279 -0.02717 

Salário Médio 
 

0.021345 0.093062 0.23 0.82 -0.16109 0.20378 

Número de estabelecimentos de 

ensino públicos 
-7.936552 1.441101 -5.51 0.00 -10.76168 -5.11142 

% Idoso 
 

-3404.3930 1987.941000 -1.71 0.09 -7301.54400 492.75770 

% Jovem 
 

-1873.3880 971.407600 -1.93 0.05 -3777.73100 30.95572 

Densidade Populacional 
 

-0.536521 0.056642 -9.47 0.00 -0.64756 -0.42548 

Mesmo Partido GOV 
 

118.484700 70.219900 1.69 0.09 -19.17407 256.14350 

Mesmo Partido PRES 
 

169.906800 112.785300 1.51 0.13 -51.19713 391.01070 

Maioria Legislativo 
 

2.606656 108.300500 0.02 0.98 -209.70530 214.91860 

Esquerda 
 

-55.561140 71.117320 -0.78 0.44 -194.97920 83.85696 

Lame Duck 
 

22.113050 52.635640 0.42 0.67 -81.07364 125.29980 

% ES Adultos Empregados 
 

-104.585000 513.473700 -0.20 0.84 -1111.19700 902.02660 

% Até EM Adultos 

Empregados  
-623.705400 478.473800 -1.30 0.19 -1561.70300 314.29260 

Plano diretor 
 

40.401680 64.774260 0.62 0.53 -86.58152 167.38490 

Legislação sobre zona ou área 

de interesse social  
53.609320 71.178860 0.75 0.45 -85.92942 193.14810 

Unidades Contratadas Faixa 1 
 

2.645853 0.141988 18.63 0.00 2.36750 2.92421 

Unidades Contratadas Faixa 2 
 

0.000000 (omitted) 
    

Unidades Contratadas Faixa 3 
 

2.371291 0.252875 9.38 0.00 1.87556 2.86703 

Unidades Contratadas em 

todas as Faixas  
-1.420091 0.109299 -12.99 0.00 -1.63436 -1.20582 

Partido Prefeito 
 

-10.326320 3.515565 -2.94 0.00 -17.21822 -3.43442 

Escolaridade Prefeito 
 

-2.759366 14.160340 -0.19 0.85 -30.51923 25.00050 

Escolaridade Média Adultos 

empregados  
5.688471 16.191030 0.35 0.73 -26.05235 37.42930 

% dos subsídios do OGU nos 

recursos do MCMV  
-822.109500 129.795900 -6.33 0.00 -1076.56100 -567.65820 

Constante 
 

1657.815000 1415.468000 1.17 0.24 -1117.06200 4432.69200 

Obs 
 

5529 
     

R² 
 

0.535900 
     

F 
 

186.57 
     

Prob> F 
 

0.00000 
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