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Resumo 

Os programas sociais constituem, nos últimos dez anos, uma das respostas mais freqüentes 

aos problemas de desigualdade social. No Brasil, o Programa Bolsa Família (PBF) tem 

adquirido ampla relevância nacional tanto devido ao seu objetivo principal - reduzir a pobreza 

e desigualdade presente e futura – como também pelo seu tamanho e abrangência. A eficácia 

e a qualidade do PBF, porém, só podem ser medidas por meio de mecanismos corretos de 

avaliação. Considerando as características do programa, foram selecionadas da Pnad de 2006 

subamostras de grupos demográficos (famílias compostas por casais e/ou mães não casadas 

com filhos menores de 15 anos) com a finalidade de avaliar se o tratamento fornecido pelo 

PBF afetou a alocação de tempo dos membros da família beneficiária. Utilizando métodos 

apropriados de separação dos grupos de tratamento e controle, como o desenho de regressão 

descontínua, verificou-se que há redução da oferta de trabalho em suas margens intensiva e 

extensiva. Controlando o fator “manipulação” da regra de seleção, a partir da identificação de 

episódios de desocupação dos indivíduos ao longo do período de um ano, observou-se, ainda, 

que o PBF proporcionou impactos negativos na margem intensiva de trabalho dos adultos, 

principalmente das mães. Além disso, constatou-se que o PBF foi pouco eficaz na queda da 

participação das crianças de seis até quinze anos na força de trabalho, embora tenha 

proporcionado uma redução nas horas trabalhadas remuneradas em substituição por 

freqüência à escola. 

 

Palavras-chave: avaliação de programas sociais; oferta de trabalho; Programa Bolsa Família; 

regressão descontínua; trabalho infantil. 
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Apresentação 

A economia brasileira apresenta uma das distribuições de renda mais concentradas em 

todo o mundo, com um índice de Gini para a renda domiciliar per capita em torno de 0,56.1 

Além do alto grau de desigualdade de renda, o Brasil apresenta níveis significantes de 

pobreza e extrema pobreza. Em 2005, por volta de 34,1% e 13,2% da população eram, 

respectivamente, pobres e extremamente pobres (Barros et al., 2006b). Sabe-se também que a 

desigualdade na distribuição de renda é o principal determinante do alto nível de pobreza no 

país. Um segundo determinante para o alto nível de pobreza advém do nível de renda média 

auferido pela população. Barros et al. (2001) destaca, por exemplo, que o nível de pobreza 

não tende a se reduzir de modo significante mesmo que o país cresça, pois a renda auferida 

com o crescimento é mal distribuída, sendo apropriada, em geral, por famílias não-pobres. 

Logo, a queda da desigualdade na distribuição de renda tende a produzir efeitos mais 

significativos nos níveis de pobreza do que no crescimento econômico. 

Recentes estudos evidenciaram que, embora os indicadores de desigualdade ainda 

estejam em um nível elevado, eles têm declinado de modo expressivo, acelerado e contínuo 

nos últimos anos. Entre 2001 e 2005 a queda no índice de Gini foi de aproximadamente 4,6% 

(Barros et al., 2006a). Investigando os determinantes do declínio deste indicador entre 2001 e 

2005, Barros et al. (2006c) estimaram que aproximadamente 1/3 desta queda deveu-se aos 

programas de transferência governamentais. Neste sentido, permanecendo tudo o mais 

constante, sem tais programas, a desigualdade medida pelo índice de Gini cairia apenas 

2,67%. Somente o Programa Bolsa Família foi responsável por 11,8% desta redução, 

enquanto outros programas de transferência pública, incluindo o pagamento de pensões e 

aposentadorias, representaram 36,2% desta queda. 

De acordo com Barros et al. (2006c), as transferências públicas representaram a 

principal fonte de renda não derivada do trabalho nos últimos anos. Segundo os autores, em 

2005, 43,7% das pessoas viviam em famílias que recebiam transferências públicas. Entre as 

transferências públicas, as de maior cobertura são as pensões e aposentadorias, que atendiam, 

em 2005, 29,5% da população. Além disso, 16,2% da população viviam em famílias atendidas 

                                                 
1 Cf. Barros et al. (2006a) e Hoffman (2006). 
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pelo PBF, que apresentou, entre 2001 e 2005, crescimento de 9,8% na cobertura deste 

programa.  

Alguns estudos − como os de Barros et al. (2006c), Soares et al. (2006) e Cury et al. 

(2009) − diagnosticaram impactos positivos do PBF na redução da desigualdade e da pobreza 

no Brasil. Ferro e Kassouf (2003), Cardoso e Souza (2004) e Bourguignon et al. (2004) 

desenvolveram trabalhos que mostram o efeito de programas de transferência de renda 

condicionada no aumento da freqüência escolar das crianças pertencentes às famílias 

beneficiárias.  

Os programas de transferência de renda condicionada, tais como o PBF, tendem a 

modificar certas estruturas comportamentais, como, por exemplo, possíveis reduções na oferta 

de trabalho dos adultos (Buddelmeyer e Skoufias, 2004 e Skoufias e di Maro, 2006). Estas 

reduções são motivadas por diversas razões. Se o lazer é considerado um bem normal, então 

um efeito renda puro associado à transferência resultaria em uma destinação de tempo maior 

ao lazer do que ao trabalho. Os beneficiários dos programas de transferência de renda 

condicionada podem, também, ser incentivados (consciente ou inconscientemente) a ofertar 

menos trabalho (ou deixar de trabalhar) e, assim, manterem-se “pobres” para continuar sendo 

elegíveis ao programa. Ou ainda, os adultos podem ser obrigados a se afastar do trabalho para 

atender as condicionalidades do programa como, por exemplo, levar as crianças à escola ou 

ao posto de vacinação. 

Fundamentação do Problema 

A implementação de programas de transferência de renda tem gerado um considerável 

interesse entre policy makers e acadêmicos, no sentido de se avaliar o efeito social destes 

programas sobre diversas variáveis de impacto. Dois tipos de abordagem são citados 

normalmente na literatura para determinar os efeitos destes programas sob os vários aspectos 

do bem-estar das famílias: a ex-post e a ex-ante. A abordagem ex-post consiste em comparar 

as famílias favorecidas pelo programa com aquelas que não participam, de modo a se avaliar 

impactos de bem-estar entre os contemplados. Nesse caso, quando não existem amostras 

constituídas de candidatos ao programa distribuídos aleatoriamente entre participantes (grupo 

de tratamento) e não-participantes (grupo de controle), há a necessidade de se controlar o viés 

de seleção tanto do primeiro quanto do segundo grupo, a partir de informações monitoradas 

ou variáveis instrumentais. Há uma extensa literatura a respeito dessa técnica, bem como de 
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suas aplicações na avaliação de programas sociais.2 Os métodos ex-ante, por sua vez, são 

essencialmente prospectivos, uma vez que analisam uma série de hipóteses sobre o 

comportamento das famílias, quando estas sofrem a influência do programa. Essas avaliações 

também permitem a análise de um conjunto de critérios que podem determinar os custos do 

programa, a eficácia e o grau de vazamento. As abordagens ex-ante, portanto, tornam-se 

importantes quando se está projetando ou reformulando um programa já existente.3 

Muitos estudos procuraram avaliar os impactos dos programas de transferência direta de 

renda sobre distribuição de renda e pobreza no Brasil. Rocha (2005), por exemplo, simulou os 

impactos que esses programas teriam se fossem aplicados à totalidade da população, 

considerando as regras de cada programa. Ela conclui que os programas criados mais 

recentemente são mais eficientes na redução de pobreza, uma vez que tanto seus valores de 

transferência quanto a população atingida são muito maiores que os programas anteriores. 

Hoffman (2006), por sua vez, calculou os impactos de programas de transferência nos 

indicadores de pobreza e distribuição de renda em níveis nacional e regional. Este estudo 

mostrou que houve 31% de declínio na distribuição de renda no Brasil entre 2002 e 2004 

devido, sobretudo, aos benefícios promovidos por esses programas.  

Os efeitos de incentivo de programas de bem-estar sobre a oferta de trabalho também 

tem sido objeto de estudos minuciosos, principalmente nos Estados Unidos e Reino Unido. 

(e.g., Moffitt, 1992; Blundell e MaCurdy, 1999; e Eissa et al., 2006). Recentemente, vários 

estudos procuraram diagnosticar os efeitos do PBF e de outros programas de transferência de 

renda condicionadas sobre a oferta de trabalho dos indivíduos adultos no Brasil (e.g., Soares 

et al., 2007; Ferro e Nicollela, 2007; Tavares, 2008; Teixeira, 2008; Covre et al., 2008; e 

Fogel e Barros, 2008). Tais resultados, entretanto, diferem tanto na magnitude dos efeitos 

sobre a taxa de participação e horas trabalhadas, quanto na sua significância, como pode ser 

observado no Quadro 1.1. De modo geral, é demonstrado que os programas induzem a 

redução na oferta de trabalho das mulheres, principalmente daquelas que são chefes de 

família. 

  

                                                 
2 Para uma análise recente da aplicação da técnica ex-post para avaliação de programas sociais ver Ravallion (2003), 
Heckman e Smith (1999) e Heckman e Vytlacil (2002). 
3 Em geral, modelos de análise ex-ante integram simulações efetuadas em uma base de microdados à matrizes de 
contabilidade social, de modo que se possam avaliar os impactos futuros das transferências, quer seja na oferta de trabalho 
quer seja na redução da pobreza. A esse respeito ver Browning et al. (1999), Bourguignon et al. (2003) e Müller (2004). 
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Quadro 1.1 Avaliações de impacto de programas de transferência de renda 
condicionada sobre a oferta de trabalho PBF 

Programa  Ano Fonte Variável de 
impacto Características Impacto  Método de 

avaliação Referência 

PBF 2005 AIBF Participação Homens e mulheres + (S) 
Matching, 
Propensity 

Score 

Cedeplar 
(2007) 

PBE 2003 PNAD 

Participação 

Homens e mulheres 
(urbanos) + (NS) 

Heckit Ferro e 
Nicollela (2007) 

Homens e mulheres (rurais) - (NS) 

Horas 
Trabalhadas 

Homens e mulheres 
(urbanos) - (S) 

Homens e mulheres (rurais) - (S) 

PBF 2004 PNAD 

Participação Mulheres + (S) 
Matching, 

Heckit 
Tavares (2008) Horas 

Trabalhadas Mulheres - (S) 

PBF 2006 PNAD 
Horas 

Trabalhadas 

Homens - (S) 
ATT Teixeira (2008) 

Mulheres - (S) 

PBE 
2002-

03 POF Ocupação 
Homens - (NS) 

RDD 
Covre et al 

(2008) Mulheres + (S) 

Diversos 2001-
05 

PNAD 

Participação 
Homens + (S) 

Diversos Foguel e Barros 
(2008) 

Mulheres + (S) 

Horas 
Trabalhadas 

Homens + (NS) 

Mulheres - (S) 

Notas: +: Impacto positivo; -: Impacto negativo: (S): Significativo a mais de 95%; (NS): Não significativo; ATT: 
Average Treatment Effect on the Treated; RDD: Regression Discontinuity Design. 

Além dos diversos resultados estimados, é encontrada, também, uma enorme variedade 

de estratégias empíricas para investigar o impacto ex-post dos programas de transferência de 

renda condicionada na oferta de trabalho dos adultos. De modo geral, estes estudos procuram 

empregar métodos não-experimentais, uma vez que, em programas como o PBF, a seleção de 

famílias beneficiárias é de caráter não-aleatório. A partir de dados de corte transversais, estes 

estudos procuram identificar grupos de controle comparáveis ao grupo de tratados 

(beneficiários do programa) e, desta forma, estabelecer uma relação causal entre a 

participação no tratamento e possíveis alterações na variável de interesse.  

O Quadro 1.2 apresenta a evolução histórica do corte de renda mensal familiar per 

capita utilizada como critério de elegibilidade ao PBF e do valor dos benefícios transferidos 

às famílias beneficiárias. Observa-se que o critério de elegibilidade ao PBF, que define quais 

grupos de famílias pode participar do programa (ou não), apresentou variações ao longo dos 

anos, o que torna possível uma avaliação de impacto a partir de desenhos quase-

experimentais.  
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Quadro 1.2 Evolução dos critérios de elegibilidade e benefícios do PBF, 
2004-2009, em R$ 

Critérios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Elegibilidade 
(renda familiar mensal 

per capita) 

Extremamente 
Pobres 

50,00 50,00 60,00 60,00 60,00 70,00 

Pobres 100,00 100,00 120,00 120,00 120,00 140,00 

Benefício 

Básico 

Extremamente 
Pobres 

50,00 50,00 50,00 58,00 62,00 68,00 

Variável 15,00 15,00 15,00 18,00 20,00 22,00 

BVJ - - - - - 33,00 

Básico 

Pobres 

- - - - - - 

Variável 15,00 15,00 15,00 18,00 20,00 22,00 

 BVJ - - - - - 33,00 

Fonte: Dados extraídos do site do Ministério do Desenvolvimento Social, disponível em 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/. 

A maioria dos estudos de efeitos do PBF sobre a oferta de trabalho emprega análise dos 

microdados da Pnad para um período apenas, 2004 ou 2006, anos em que foram publicados 

suplementos específicos sobre programas de transferência de renda. Uma exceção é o estudo 

de Fogel e Barros (2008) que explora um painel de municípios cobertos pela PNAD para o 

período entre 2001 e 2005. Por ora, nenhum trabalho explora as diferentes alterações dos 

critérios de elegibilidade e nos valores dos benefícios de um programa. Particularmente, desde 

a implantação do PBF em 2003, ocorreram duas alterações tanto no critério de renda familiar 

per capita utilizado para selecionar as famílias beneficiárias (2006 e 2009) como nos valores 

dos benefícios (2007 e 2008) e uma mudança na composição da unidade familiar (2008). 

Desta forma, é importante questionar se: (a) as regras do PBF levam a uma mudança 

comportamental na decisão de ofertar trabalho; ou (b) o efeito do PBF pode perseverar ao 

longo do tempo, mesmo com a alteração dos critérios. 

As evidências mencionadas devem levar em conta os efeitos sistêmicos impulsionados 

por programas de transferência de renda condicionais, bem como os impactos sobre a renda 

domiciliar. Um efeito sistêmico positivo decorre da elevação nos rendimentos das famílias 

pobres, ao receberem uma transferência monetária do governo, que induziria a um aumento 

no consumo familiar. Isto motivaria as firmas a produzir mais e, por extensão, a empregar 
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mais. Quando estes novos empregados passarem a receber salários, uma nova rodada de 

efeitos adicionais é gerada induzindo novos gastos. Logo, a quantidade de recursos 

originalmente transferida pode ser capaz de beneficiar não apenas as famílias pobres 

beneficiárias dos programas como também o restante da economia a partir dos efeitos 

secundários da transferência original. 

É possível identificar, entretanto, outros dois importantes efeitos. Em primeiro lugar, se 

supõem que haja redução da oferta de trabalho dos beneficiários em função do incremento de 

renda dado pelo benefício. A redução do trabalho individual como decorrência do 

recebimento de um benefício social pode ser vista como uma mudança de comportamento 

indesejável, uma vez que a família atendida pelo programa se submeteria a um maior grau de 

dependência do benefício, dada a redução da renda proveniente do trabalho. Por outro lado, 

caso os indivíduos tenham algum grau de escolha sobre sua oferta de trabalho, as 

características de um sistema de benefícios deste tipo acarretariam em implicações sobre o 

total de horas ofertadas no mercado de trabalho. Logo, assumindo que o lazer seja um bem 

normal, um programa de transferência de renda proporcionaria um efeito renda puro negativo 

sobre a intensidade e a participação no mercado de trabalho. 

Em segundo lugar, como as condicionalidades estão associadas, entre outras, à 

freqüência escolar dos filhos menores de 15 anos, isto implicaria em redução nas horas de 

trabalho destes − tanto no mercado de trabalho quanto domesticamente. Este fato induziria os 

membros adultos da família beneficiária a ofertar mais trabalho para compensar a redução do 

orçamento. Um impacto adicional adverso pode ser observado nas horas de trabalho ofertadas 

pelas mulheres que, devido às condicionalidades ligadas à educação, nutrição e saúde dos 

filhos, levaria a uma redução do tempo disponível para o trabalho destas. 

Em princípio, portanto, o impacto de programas como o PBF sobre a oferta de trabalho 

seria resultado: (i) de um efeito renda associado à transferência; (ii) de um efeito substituição 

ligado às condicionalidades; ou (iii) de ambos os efeitos. De modo geral, espera-se que estes 

efeitos se mostrem mais significativos para as mulheres − principalmente para as mães chefes 

de família − pois estas, além de serem as receptoras do benefício, são as principais 

responsáveis pelos cuidados de saúde e educação dos filhos. 

São vastos os estudos empíricos sobre os desincentivos ao trabalho devido à 

participação em programas de transferência de renda condicionada aplicados em países em 
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desenvolvimento. Os resultados encontrados, porém, têm sido no máximo modestos. Parker e 

Skoufias (2000) e Skoufias e Di Maro (2006), por exemplo, examinaram o programa 

mexicano Oportunidades e não encontraram efeitos de desincentivo na oferta de trabalho dos 

adultos. No mesmo sentido, Edmonds e Schady (2008) também sugerem que o programa 

Bono de Desarrollo Humano (BDH) no Equador não acarretou efeitos sobre a taxa de 

participação dos adultos no mercado de trabalho. Maluccio e Flores (2005), no entanto, 

mostraram que o programa nicaragüense Red de Protección Social (RPS) resultou em uma 

significante redução nas horas trabalhadas dos homens adultos, mas não apresentou efeito 

sobre as mulheres adultas. 

No Brasil, os estudos empíricos sobre incentivos adversos de programas de 

transferência de renda condicionada também apresentam conclusões díspares. Porém, as 

estratégias empíricas utilizada nestes são variadas e, por isso, a interpretação dos resultados 

deve ser vista com cautela. O primeiro problema encontrado em estudos empíricos deste tipo 

deve-se ao fato de que critérios de elegibilidade associados à renda familiar levariam o 

candidato (ou participante) a burlar as regras do programa para participar do programa. Neste 

caso, pode existir um grupo de indivíduos que reduz voluntariamente a taxa de participação 

ou o volume de horas trabalhadas para se manter no programa ou obter o rendimento extra. 

Logo, não necessariamente consegue-se estabelecer uma relação causal válida entre a 

participação no programa e as mudanças na oferta de trabalho dos indivíduos. 

O segundo problema deve-se à obtenção de diferenciais captados em apenas um 

momento no tempo. Neste caso, o efeito de modificações no critério de elegibilidade ou nos 

valores dos benefícios não pode ser observado. Para resolução deste problema, deve-se lançar 

mão de uma base de dados longitudinal, de modo que se possa verificar o efeito do tempo de 

exposição dos beneficiários, bem como os efeitos de alterações das regras de elegibilidade e 

dos benefícios durante a vigência do programa. 

Um terceiro problema é relacionado à condicionalidade. A exigência de que filhos de 

famílias beneficiárias, entre 6 e 15 anos, sejam obrigados a freqüentar a escola geraria efeitos 

diferenciados, em termos de oferta de trabalho, em relação às famílias que possuam crianças 

em idade pré-escolar ou adolescentes não sujeitos a matrícula escolar. Particularmente, a 

presença de filhos em idade pré-escolar influenciaria mais fortemente na alocação de tempo 

das mães do que a existência de filhos sujeitos a obrigatoriedade da matrícula. 
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Objetivos 

Os efeitos sobre a oferta de trabalho devido à crescente participação do PBF na renda é 

o foco da análise deste estudo. Conforme apontado na formulação do problema, após a 

implantação do PBF houve uma alteração significativa nos montantes de gastos e no número 

de beneficiários. Ademais, ocorreram mudanças nos critérios de elegibilidade e nos valores 

dos benefícios. As referências preliminares apresentadas na formulação do problema indicam 

a importância de se avaliar adequadamente o desenho do PBF, com intuito de conhecer seu 

verdadeiro impacto e promover alternativas de políticas públicas quanto à focalização e 

condicionalidade. 

Face ao exposto até aqui, o objetivo geral da pesquisa é a obtenção de respostas às 

seguintes perguntas: 

i) Como o PBF pode influenciar a taxa de participação e a intensidade da oferta de 

trabalho dos indivíduos?  

ii)  A alteração dos valores correspondentes ao critério de renda familiar para 

elegibilidade ao programa pode influenciar na probabilidade do indivíduo em 

participar do PBF e, com isso, interferir na oferta de trabalho deste? 

iii)  Se condicionalidade do PBF altera a alocação de tempo dos membros adultos da 

família, isto de alguma forma também modifica alocação de tempo dos filhos 

menores de 15 anos, em termos de freqüência escolar relativa e oferta de 

trabalho? 

A metodologia a ser empregada na avaliação destes três objetivos específicos deve ser 

aplicada, também, na resolução de problemas não especificados na seção precedente ligados 

às crianças e adolescentes em idade escolar que pertençam às famílias beneficiárias. Neste 

caso, podem ser enquadradas, a partir do efeito do critério de elegibilidade e de sua variação 

no tempo, extensões relacionadas à freqüência relativa e atraso escolar, bem como a oferta de 

trabalho infantil. Este estudo, portanto, possui uma proposta de contribuir para a análise do 

impacto das transferências e condicionalidades do PBF na decisão de alocação de tempos dos 

indivíduos, adultos ou não, considerando as diversas alterações do programa ao longo do 

tempo. A tese está organizada na forma de três ensaios que procuram caracterizar as perguntas 

efetuadas acima problemas, os objetivos específicos e a metodologia de trabalho a ser 

empregada nesta pesquisa.  
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Capítulo 1. O critério de elegibilidade a um programa 

de transferência de renda pode influenciar na oferta de 

trabalho individual? 

1.1. Introdução 

Nas duas últimas décadas, a avaliação de impacto de programas sociais tem atraído 

grande repercussão por tratar-se de um componente essencial para acompanhamento de seus 

objetivos e determinação da efetividade das políticas sociais executadas. Uma avaliação de 

impacto confiável não só pode conduzir a uma maior eficácia na execução do programa, 

contribuindo para uma melhor relação custo-benefício na utilização dos recursos públicos, 

como também permite um aumento na responsabilidade financeira, econômica e social das 

localidades com pouca experiência em tais práticas (Buddelmeyer e Skoufias, 2004). 

Em geral, os modelos de avaliação de impacto mais robusto são constituídos a partir de 

desenhos experimentais ou experimentos sociais (Heckman, 1992; Cameron e Trivedi, 2005). 

Este modelo envolve a seleção aleatória tanto do conjunto de beneficiários - que sofrem o 

efeito do programa - como dos não beneficiários - que servirão como grupo de comparação 

por não sofrerem os efeitos do programa. O grupo formado por beneficiários de programas é 

classificado como grupo de tratamento (T), enquanto que o grupo constituído pelos não 

beneficiários de programas é denominado de grupo de controle (C). A seleção aleatorizada 

dos grupos T e C assegura, em média, que não haja correlação entre o tratamento observado e 

a variável de resposta ao tratamento observada de participantes dos programas. Deste modo, 

as diferenças existentes entre os dois grupos decorrem apenas do fato de participar ou não no 

programa avaliado, pois a aleatorização assegura que a distribuição de probabilidades das 

variáveis observadas e não-observadas seja a mesma entre os dois grupos (Lee, 2005). Em 

outras palavras, esta característica permite que o grupo de comparação forneça informação do 

que teria acontecido aos beneficiários se estes não participassem do programa (Heckman et. 

al., 1999). 

Os experimentos sociais, entretanto, possuem diversas limitações. Em geral, tais 

experimentos podem ter sua implementação inviabilizada devido aos altos custos que 
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envolvem a sua administração (Heckman e Smith, 1995). Mesmo que os custos sejam baixos, 

a aplicação de um programa piloto em uma escala menor pode não ser abrangente o suficiente 

para avaliar o impacto do tratamento. Além disso, o tempo decorrente entre o inicio e o fim 

do experimento pode ser grande o suficiente para que ocorra um potencial viés, devido à 

interferência dos ambientes econômico e político (Cameron e Trivedi, 2005). Por fim, o 

experimento social pode ser impossível de ser realizado tanto por razões éticas quanto 

políticas que impedem a exclusão aleatória de um grupo do tratamento para fazer parte do 

grupo de controle. 

Um conjunto alternativo de métodos para a avaliação de programas sociais pode ser 

obtido a partir de uma diversidade de experimentos naturais ou quase-experimentais.4 As 

técnicas de avaliação de impacto que utilizam tais desenhos são várias, podendo ser 

destacados os métodos de diferenças-em-diferença, variáveis instrumentais, propensity score 

matching e regressão descontínua. Do mesmo modo que no caso dos experimentos sociais, os 

métodos quase-experimentais procuram compensar o viés de seleção presente nos grupos T e 

C a partir da produção de estimativas não viesadas de parâmetros para avaliação de impacto 

do programa. Estes métodos, contudo, não selecionam aleatoriamente os grupos de 

beneficiários e não beneficiários. Devido à ausência de seleção aleatória, é possível que as 

diferenças apontadas na experiência sejam devidas às características dos grupos e não ao 

tratamento. Portanto, os métodos quase-experimentais devem identificar grupos de indivíduos 

que não participaram do programa, mas que atendam os critérios de seleção e que sejam 

equivalentes àqueles que formam parte do grupo de tratamento em relação às variáveis 

relevantes que poderiam incidir na variável de impacto e na decisão dos indivíduos de 

participar ou não no programa (Moffit, 2003). 

Feitas estas considerações iniciais, neste capítulo será feito uso de um conjunto de 

dados coletados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2006 para fins de 

avaliação de impacto da regra de seleção ao programa Bolsa Família (PBF) na oferta de 

trabalho dos membros das famílias beneficiárias. O impacto do PBF e outros programas de 

transferência de renda aplicados no Brasil sobre uma variedade de indicadores de bem-estar 

têm sido extensivamente analisados. No entanto, as diversas avaliações dos incentivos 

                                                 
4 Na literatura os termos “quase-experimento” e “experimento natural” são usados indistintamente (e.g. Cameron & Trivedi, 
2005). Porém, neste trabalho os termos serão tratados diferentemente. Mais especificamente, um quase-experimento ocorre 
quando a independência entre a variável de tratamento e a variável de impacto é assegurada por uma lei ou uma regra 
administrativa (Lee, 2005). 
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adversos sobre a oferta de trabalho, em decorrência da existência programas de transferência 

de renda condicionada, apresentaram conclusões díspares.5  

As estratégias empíricas utilizada nos estudos realizados no Brasil são variadas e, por 

isso, a interpretação dos resultados deve ser vista com cautela. Nos estudos usuais sobre o 

efeito de um programa sobre os tratados, o tratamento, em geral, é auto-selecionado pelos 

indivíduos. Mas em alguns casos, o tratamento é imposto aos indivíduos por uma lei ou regra 

administrativa. O critério de seleção de famílias elegíveis para os benefícios do PBF, por 

exemplo, é baseado em um corte associado à renda mensal familiar per capita definida pela 

regra do programa. Foi observado no Quadro 1.2 que a regra de elegibilidade do PBF, que 

define quais famílias podem ser tratadas ou não pelo programa, apresentou variações ao longo 

dos anos, o que torna possível uma avaliação de impacto a partir de desenhos quase-

experimentais. 

Face ao exposto até aqui, o objetivo geral deste capítulo é o entendimento de como o a 

participação em um programa de transferência de renda condicionada pode influenciar a taxa 

de participação e a intensidade da oferta de trabalho dos indivíduos. Mais especificamente 

será avaliado se o critério de renda mensal familiar per capita para elegibilidade ao PBF 

influencia na participação do programa e, com isso, os indivíduos alterariam sua oferta de 

trabalho. Nas próximas seções serão descritos o marco teórico e a estratégia empírica que 

procura resolver o problema de auto-seleção aos programas de transferência, bem como os 

resultados provenientes do método de estimação escolhido. 

1.2. Referencial Teórico 

1.2.1 Margem Intensiva e Extensiva de Trabalho 

Os efeitos sobre a oferta de trabalho devido à crescente participação do PBF na renda da 

população é o foco da análise microeconômica que será apresentada neste estudo. Os 

programas de transferência de renda, conhecidos também como programas de “bem estar” ou 

“programa de renda mínima” têm o objetivo geral de elevar a renda dos indivíduos pobres até 

algum nível mínimo aceitável. Já que a pobreza constitui, em geral, um conceito relativo à 

                                                 
5 Ver por exemplo Cedeplar (2007), Ferro e Nicollela (2007), Teixeira (2008), Covre et al. (2008) e Fogel e Barros (2008). 
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renda, o valor dos benefícios pagos sob os programas de transferência são condicionados ao 

nível da renda efetiva do beneficiário ou da família. Uma questão essencial para a Teoria 

Econômica, entretanto, é a possibilidade de se inferir se programas de transferência 

desincentivam a participação dos indivíduos no mercado de trabalho e aumentam a 

dependência dos participantes em relação ao governo. 

Uma possível resposta passa pela análise das curvas de indiferença da escolha entre 

lazer e renda. Em geral, um sistema de transferências de renda afeta a oferta de trabalho tanto 

em sua margem intensiva (horas trabalhadas) quanto em sua margem extensiva (entrada e 

saída do mercado de trabalho). Um resultado comum encontrado na literatura é o de que as 

elasticidades de oferta de trabalho são baixas na margem intensiva (Heckman, 1993; Blundell 

e MaCurdy, 1999).  

Há consenso, também, de que as respostas da oferta de trabalho quando analisada em 

sua margem extensiva são mais fortes do que na margem intensiva (Heckman, 1993). Em 

particular, as elasticidades de participação são vistas como muito altas para determinados 

subgrupos da população, tipicamente indivíduos que pertençam aos estratos mais baixos de 

renda ou mulheres não casadas com filhos (Blundell e MaCurdy, 1999). Torna-se importante, 

deste modo, analisar as respostas da oferta de trabalho tanto em sua margem extensiva quanto 

em sua margem intensiva. Entretanto, as respostas discretas que a margem extensiva impõe 

não podem ser capturadas pelo modelo padrão de oferta de trabalho. 

Os gráficos da Figura 1.1 ilustram o modelo convexo clássico hicksiano de escolha 

entre trabalho e lazer.6 Nesta figura, são considerados dois indivíduos que se defrontam com a 

mesma restrição orçamentária. �� é a renda do não-trabalho, �� (i =1,2) é a renda diária do 

trabalho líquida de benefícios b provenientes de transferência de renda, w é a taxa de salário e �1 � ��	 é a taxa marginal de salário líquida de impostos. As curvas de indiferença dos dois 

indivíduos estão dispostas de tal forma que o indivíduo 2 atribui, relativamente ao indivíduo 

1, mais valor ao lazer do que o trabalho. Conseqüentemente, é ótimo para o primeiro 

indivíduo trabalhar mais horas (ponto A1), enquanto que o segundo indivíduo escolhe ficar 

fora do mercado de trabalho (ponto A2), uma vez que seu ponto de tangência é exatamente em 

zero hora trabalhada. 

                                                 
6 Para uma discussão mais aprofundada da teoria neoclássica de determinação da oferta de trabalho ver os surveys publicados 
por Killigsworth (1983), Pencavel (1986) e Moffit (1992), pelas quais esta demonstração foi inspirada. 
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Figura 1.1 Respostas de oferta de trabalho em um modelo com convexidade: margem 
intensiva e extensiva  

Seja agora uma pequena redução na alíquota de imposto � (ou um subsídio), de tal sorte 

que haja um aumento na inclinação da linha de orçamento. Sob a hipótese de que o lazer é um 

bem normal, este deslocamento induz o indivíduo 1 a aumentar suas horas de trabalho do 

ponto A1 para o ponto B1. Esta resposta pode ser entendida como um aumento na margem 

intensiva. Para o indivíduo 2, por outro lado, o aumento no salário líquido propicia uma 

solução interior que faz com que ele decida participar do mercado de trabalho. Este resultado 

representa um aumento na margem extensiva.  

Deve-se notar que a resposta extensiva envolve uma variação discreta na oferta de horas 

de trabalho de zero para qualquer número positivo. Logo, a resposta em termos de 

participação prevista neste modelo é igual à unidade na margem. Os indivíduos, no entanto, 

não entram no mercado de trabalho a partir de um valor infinitesimal de horas de trabalho, 

mas são contratados para trabalhar um número discreto determinado de horas (20, 30, 40 ou 

44, por exemplo). Portanto, para capturar a variação na participação de um modo mais 

realista, é necessário adotar um modelo que incorpora algum tipo de não-convexidade. 

Na literatura empírica, não-convexidades são tipicamente introduzidas por meio de um 

custo fixo do trabalho (Cogan, 1981; Blundell et al, 1998). Tais custos fixos podem ser 

monetários (por exemplo, cuidados dos filhos ou gastos com transporte) ou eles tomam a 

forma de perda de tempo para o lazer (Cogan, 1981). A análise das escolhas de oferta de 

trabalho com a incorporação de custos fixos pode ser verificada na Figura 1.2.  
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Figura 1.2 Respostas de oferta de trabalho em um modelo com custos fixos de 
trabalho 

Um indivíduo que escolhe ficar fora do mercado de trabalho recebe renda do não 

trabalho igual a ��. Caso este indivíduo decida participar da força de trabalho, ele perderá ∆�� na renda do não-trabalho (ou de benefícios de um programa de transferência de renda) e ∆� em horas de lazer. Portanto, a decisão de participar do mercado de trabalho leva a criação 

de uma descontinuidade no conjunto orçamentário. Como na Figura 1.1, o indivíduo 1 

continua trabalhando relativamente mais horas (ponto A1), enquanto o indivíduo 2 não 

trabalha (ponto A2). Com uma pequena redução em �, o indivíduo 1 responde novamente com 

uma mudança marginal em suas horas de trabalho de A1 para B1. Em contrapartida, o 

indivíduo 2 reage com um salto discreto de A2 para C, para daí em diante ser escolher a 

quantidade de horas que irá trabalhar (provavelmente, uma quantidade parecida com a do 

indivíduo 1). Deste modo, a incorporação de custos fixos permite a criação de um modelo 

mais realista para a participação na força de trabalho, pois demonstra claramente o efeito 

desincentivo ao trabalho. Em outras palavras, a renda do não-trabalho reduz o desejo de 

maximização da utilidade do indivíduo a taxas salariais muito baixas. 

1.2.2 Efeitos renda e substituição 

Como mencionado acima, uma questão essencial para a Teoria Econômica é a 

possibilidade de se inferir se programas de transferência criam desincentivos à participação 

dos indivíduos no mercado de trabalho e aumentam a dependência dos participantes em 

relação ao governo. A decisão de trabalhar do indivíduo pode ser melhor entendida a partir da 

análise do custo de oportunidade do lazer. A teoria clássica de oferta de trabalho sugere que, à 
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medida que a renda se eleva (devido, por exemplo, ao fato de participar de um programa de 

transferência governamental), mantendo-se o custo de oportunidade do lazer constante, os 

indivíduos desejarão consumir mais lazer (o que significa diminuir as horas destinadas ao 

trabalho). Esta resposta de horas de lazer desejadas devido às mudanças na renda é chamada 

de efeito renda. Por outro lado, uma diminuição no salário reduzirá o custo de oportunidade 

do lazer e os incentivos ao trabalho, desde que a renda mantenha-se constante. Este efeito é 

denominado de efeito substituição. Às vezes, uma política pública é capaz de criar efeitos 

renda ou substituição puros, ou então algum desincentivo que sugere a manipulação das horas 

trabalhadas para tornar-se elegível a um programa de transferência de renda, por exemplo. 

 

Figura 1.3 Efeitos renda e substituição devido a um programa de  
transferência de renda 

No exemplo da Figura 1.3, o programa de transferência assume a forma de uma renda 

mensal b garantida para aquela família cuja renda R seja inferior à regra estipulada pelo 

programa em que a renda familiar deva ser igual a �� (cutoff). Na ausência do programa, a 

restrição orçamentária é dada pelo segmento AF. Com o programa, a restrição passa é dada 

pelo segmento BCDF. Um indivíduo membro de uma família não elegível, com renda �  �� 

maximiza sua utilidade no ponto E1 sobre a restrição original. O indivíduo elegível que 

participe da força de trabalho e deseja receber o benefício do programa obterá um efeito renda 

tal que desloque seu equilíbrio de E3 para E4, caso a renda total da família não ultrapasse ��. 

Além disso, o indivíduo pobre elegível poderá escolher entre não participar da força de 
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trabalho e receber o benefício b no ponto B. Entretanto, alguns membros de famílias com 

rendas próximas ao cutoff podem sentir-se incentivados a reduzir a oferta de trabalho ou 

trabalhar o número de exato de horas que torne a família elegível ao programa. Neste caso, a 

redução abrupta da oferta de trabalho levaria a um novo equilíbrio de E2 para C. 

1.2.3 Oferta de trabalho familiar 

A análise da oferta de trabalho individual dentro do domicílio parte da teoria sobre 

alocação temporal e produção domiciliar de Becker (1965). O processo decisório intrafamiliar 

para as escolhas de consumo e oferta de trabalho dos membros da família, por sua vez, são 

explicados pelos modelos unitários e coletivos. Na abordagem unitária presume-se que as 

escolhas intrafamiliares devem desconsiderar as preferências individuais e que a família 

maximiza sua função de utilidade, representativa da preferência única da família, sujeita a 

uma restrição orçamentária conjunta (Gronau, 1977). Nos modelos coletivos, cada membro da 

família possui preferências distintas quanto a consumo e horas de lazer e as decisões 

intrafamiliares são originárias de um processo de interação dentro do domicílio que produz 

um resultado eficiente no sentido de Pareto (Chiappori, 1992). 

Os efeitos proporcionados por programas de transferência de renda podem ser aplicados 

na análise de modelos de oferta de trabalho familiar. Na subseção anterior ficou demonstrado 

que os programas podem reduzir os incentivos ao trabalho, pois podem, simultaneamente, 

aumentar a renda total da família e reduzir a renda individual. Embora seja factível que este 

efeito seja aplicado à unidade familiar como um todo, não é possível afirmar que os membros 

da família ofertarão mais ou menos horas no mercado de trabalho, principalmente devido à 

possibilidade de que os cônjuges sejam substitutos na produção doméstica (Ehrenberg e 

Smith, 2000). 

Seja o caso de um programa de transferência de renda que gera um benefício para a mãe 

(esposa) e que esta seja o membro com maior participação na restrição orçamentária conjunta 

da família. O aumento na renda familiar estimula os membros familiares a consumir mais 

produtos (inclusive os produzidos domesticamente e lazer) sob a hipótese de que estes sejam 

bens normais. O efeito renda para a mãe e demais membros sugere, desta forma, que as horas 

totais ofertadas pela família dentro do domicílio tenderão a aumentar. A queda no rendimento 

do trabalho da mãe, por sua vez, induz outros membros da família a adotar uma função de 



 

17 

 

produção doméstica intensiva em horas denotando um efeito substituição que funciona na 

direção da redução da oferta de trabalho familiar fora do domicílio. Desta forma, o programa 

de transferência de renda pode induzir a uma redução na oferta de horas trabalhadas do pai 

(marido), fazendo com ele seja o principal produtor doméstico. Por outro lado, a redução da 

oferta de trabalho remunerado da mãe estaria associada aos cuidados dos filhos e, também, 

com as atividades domésticas. Portanto, teoricamente, é possível que um programa de 

transferência de renda faça com que a oferta de trabalho geral da família caia, sendo esta uma 

alternativa a ser testada empiricamente. 

1.3. Metodologias para estimação da oferta de trabalho com não-

participação e restrições orçamentárias não-lineares 

Conforme visto acima, a renda de um indivíduo pode ser afetada pelo sistema de 

transferências do país, bem como da oferta de trabalho familiar. Do ponto de vista de 

estimações empíricas, sob impacto de um programa de transferência de renda, não é possível 

assumir que a restrição orçamentária de um agente seja representada pelo segmento AF 

totalmente linear, como apresentado na Figura 1.3. Na prática, a existência de tais programas 

pode fazer com que o indivíduo que trabalhe poucas horas ou receba renda muito baixa sinta-

se incentivado a deixar a força de trabalho. Neste caso, além de considerar linhas de restrição 

orçamentária não-convexas (como o segmento BCDF da Figura 1.3), é necessário incorporar 

heterogeneidade entre os indivíduos, pois nem todos os beneficiários de programas podem ter 

o mesmo comportamento de deixar a força de trabalho.  

Dois métodos são comumente utilizados para lidar com as dificuldades impostas pelo 

problema da restrição orçamentária não-linear e de heterogeneidade não observada: o 

estimador de máxima verossimilhança (MLE) desenvolvido por Hausman (1981) e o método 

de variáveis instrumentais (IV). Os modelos de MLE partem explicitamente da maximização 

de uma função-utilidade ao longo da restrição orçamentária. Este método produz estimativas 

precisas quando a hipótese está correta, mas está sujeito a erro de especificação quando a 

hipótese quanto à distribuição é incorreta (MaCurdy et al, 1990). MaCurdy (1992), por outro 

lado, argumenta que no sentido de se obter uma função de máxima-verossimilhança bem-

comportada, o método de Hausman impõe implicitamente uma restrição positiva sobre o 

efeito-substituição não compensado e uma restrição negativa sobre o efeito-renda. 
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O método IV de linearização da restrição orçamentária ao longo das horas observadas 

procura corrigir a endogeneidade do salário líquido e da renda virtual. Mroz (1987) mostra, 

entretanto, que este método pode ser sensível à escolha dos instrumentos. Outro problema 

decorrente da utilização de um estimador IV é a possibilidade de má-especificação do 

modelo. A abordagem IV atribui a cada indivíduo observado um segmento do conjunto 

orçamentário. Dada a presença de erro de medida, um erro positivo excepcionalmente grande 

pode deslocar a observação de um segmento para outro. Deste modo, as horas de trabalho 

deste indivíduo em seu segmento observado não são geradas pelo salário líquido e pela renda 

virtual de seu segmento.7 Pela mesma razão, quando a restrição orçamentária é não-linear, 

simulações baseadas em estimadores de IV podem apenas descrever como as horas de 

trabalho variam ao longo do segmento linear observado da restrição orçamentária, mesmo se 

as horas preditas são deslocadas para outros segmentos. 

Nota-se, desta forma, que o centro da estratégia é a correta identificação da fonte 

exógena que determina os efeitos sobre a oferta de trabalho. Mais recentemente, os métodos 

baseados em experimentos naturais ou quase-experimentos têm recebido grande acolhida para 

avaliações de impacto de programas de transferência, pois a variável política de interesse 

poderia ser tratada corretamente como exógena. Estes métodos buscam construir grupos de 

controle adequados que não sejam afetados pelo tratamento dado pelo programa, mas com 

características semelhantes às dos participantes (tratados). 

Neste trabalho propõe-se avaliar um estimador quase-experimental que, ao invés de 

medir impacto do PBF em si, caracterizar-se-á por considerar que a oferta de trabalho de um 

membro de família beneficiária do programa (ou seja, que faz parte do grupo de tratamento) é 

afetada pela variável fundamental para a elegibilidade do programa: a renda mensal familiar 

per capita. O objetivo, portanto, é estimar o efeito médio do tratamento sobre a oferta de 

trabalho. Dada a dificuldade de se observar o mesmo indivíduo em ambos os estados - tratado 

e não tratado - a estratégia de identificação deve se concentrar no efeito médio do tratamento 

sobre determinada subamostra de indivíduos próxima do ponto de corte atribuído pelo critério 

de elegibilidade ao programa.  

O método de regressão descontínua (RD) é um exemplo de quase-experimento em que a 

probabilidade de receber o tratamento (ser beneficiário) é função descontínua de uma ou mais 

                                                 
7 Ver Mofitt (1986) e Heim e Meyer (2001) para uma discussão sobre a utilização do método de IV sob restrição 
orçamentária linear seccionada. 
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variáveis fundamentais para se eleger ao programa. Assim, sob certas condições, a 

probabilidade de receber os benefícios do programa próximo ao ponto de corte determinado 

pela regra de seleção ao programa deve se comportar aleatoriamente. Lee (2005) e Hahn et al. 

(2001) mostram as propriedades estatísticas da aleatorização dos participantes do grupo de 

tratamento próximos ao ponto de corte. Estes autores também provam que a variação aleatória 

próxima do ponto de descontinuidade resolve o problema do viés de seleção.8 Por fim, este 

desenho permite, também, identificar as conseqüências do programa sem a necessidade de 

impor restrições ao processo de seleção, à forma funcional ou à distribuição do termo erro 

(Trochim, 1984). 

No caso do PBF, o critério particular de elegibilidade de famílias ao programa provoca 

uma descontinuidade na probabilidade da família de participar do programa, que pode ser 

explorada pelo método de RD. Além disso, tal método permite investigar, ainda, se indivíduos 

de família não-elegíveis podem manipular as regras do programa e contaminar o grupo de 

tratamento (McCrady, 2008). 

Apenas recentemente o método de RD tem atraído atenção dos analistas. Exemplos de 

aplicações do estimador de RD na literatura econômica podem ser encontrados em Black 

(1999), Angrist e Lavy (1999), Van der Klaauw (2002), DiNardo e Lee (2004), Ludwig e 

Miller (2007) e Lee (2008). Aplicações de RD específicas sobre os desincentivos sobre a 

oferta de trabalho devido a programas sociais podem ser encontradas em Lemieux e Milligan 

(2008) e Chen e Van der Klaauw (2008). Já a estratégia de identificação e estimação do efeito 

do tratamento com RD são discutidos em Hahn et al., (2001) e Imbens e Lemieux (2008). No 

Brasil, o método de RD foi utilizado para a avaliação dos efeitos de programas de 

transferência de renda na oferta de trabalho (Covre et al., 2008) e na análise do impacto do 

PBF em indicadores educacionais de crianças entre 7 e 14 anos (Romero e Hermeto, 2009). 

Na seção seguinte são apresentadas as características fundamentais do modelo RD baseado na 

descontinuidade determinada pelo critério de elegibilidade ao PBF.  

                                                 
8 Existem, na verdade, outros fatores, alguns dos quais não observáveis, que afetam a decisão de receber o benefício 
proveniente do programa de transferência. Neste caso, é necessário distinguir dois tipos de desenho RD, o sharp (Trochim, 
1984) e o fuzzy (Hahn et al, 2001) que será debatido na seqüência do estudo, 
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1.4. Desenho de Regressão Descontínua aplicada ao Bolsa Família 

1.4.1 Definição da relação causal entre a participação do programa e a 

variável de impacto 

Seja D a variável que define o critério de participação do PBF vigente em 2006 (cutoff 

score ou corte de renda) e que ela seja determinada exclusivamente pela renda familiar 

mensal per capita observada X, tal que: 

� � 1�� � R$120�         (1.1) 

e a avaliação de interesse é o efeito de ser beneficiário do PBF sobre a oferta de trabalho, y. 

Os grupos T e C diferem exatamente em D. Assim, T é o grupo de famílias de baixa renda 

beneficiárias do PBF (ou � � 1) e C é o grupo de famílias com alta renda não beneficiárias 

(ou � � 0). Deste modo, o modelo deve atestar uma quebra ou descontinuidade na renda 

familiar X, a partir do cutoff e determinar o desenho RD, conforme ilustrado na Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Impacto hipotético do PBF na probabilidade de participar da 
força de trabalho 
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Para melhor identificação deste modelo, seja o indicador de tratamento �� com uma 

regra de decisão determinística dada por: 

�� � 1��� � ���         (1.2) 

onde  �� é um cutoff conhecido e X é a variável de seleção. Os indivíduos, portanto, são 

alocados para os grupos T e C somente com base na medida observável e contínua X, porém 

diferem exatamente em ��. Ou seja, T é o grupo de renda abaixo de �� (ou �� � 1) e C é o 

grupo de renda acima de �� (ou �� � 0).  

Seja, agora, o seguinte modelo de regressão: 

�� � � � ���� � ��,     � � 1,  , !   (1.3) 

onde u denota o termo erro não observado e ��  é o parâmetro de interesse. Como X é o único 

determinante sistemático de D, então  X capturaria qualquer correlação entre D e u. Assim, no 

desenho sharp RD, se D é independente de y (� # �$, para % � 0, 1), então a diferença média 

entre os grupos é identificada como &��' � ���. Neste caso assume-se a hipótese de que: 

&��|�, �� � &��|��        (1.4) 

Assim, os resultados potenciais em (1.3) para �� ou �' seriam, respectivamente: 

) �� � � � ���' � �� � �� * 
No exemplo do PBF, entretanto, a propriedade de independência � # �$ não é 

plausível, pois a renda X influencia tanto a regra de seleção D como o resultado do tratamento �$.9 Deste modo, a diferença média entre os grupos deve ser reescrita como: 

&��|�, � � 1� � &��|�, � � 0� � &��'|�, � � 1� � &���|�, � � 0� � 

� +&��'|�, � � 1� � &���|�, � � 1�� &���|�, � � 1� � &���|�, � � 0�, 
Logo, a diferença média na oferta de trabalho entre os grupos é dada pelo efeito pré-corte de 

renda mais o viés do grupo de controle ��. Caso o viés do grupo de controle �� seja igual a 

zero (i.e., se �� # �|�), então o efeito pré-corte de renda é identificado pela diferença média 

                                                 
9 Este resultado contrasta com a designação dos grupos T e C por aleatorização, que eliminaria esta dependência. 
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entre grupos. Caso contrário, a hipótese (1.4) não se torna válida e a dependência entre �� e �� 
tornaria inconsistente um estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) de ��.  

1.4.2 Estimação do desenho sharp RD 

A idéia por trás da estimação de um desenho RD está na constituição de uma amostra de 

indivíduos - similar a um experimento aleatorizado - em uma vizinhança do ponto definido 

como a regra de seleção ao PBF. Espera-se, assim, que as famílias que estejam um pouco 

abaixo e um pouco acima do corte de renda sejam similares. Portanto, a comparação dos 

resultados médios de y obtidos entre famílias acima e abaixo do cutoff produziria um 

estimador do efeito médio do tratamento. 

O aumento do intervalo em torno do ponto de corte enviesaria a estimação do efeito do 

tratamento, especialmente se a variável de seleção X estiver correlacionada com resultado do 

tratamento y, condicionado ao estado de tratamento D. Desta forma, a base para a análise da 

regressão descontínua deve considerar as seguintes hipóteses quanto à forma funcional (Lee, 

2005): 

H1. lim010� &���|�� � lim010� &��'|��. 
H2. 2�·� é uma função qualquer contínua em � � ��. 

A hipótese H1 garante que, apesar de não existir aleatorização ao redor do ponto de 

corte, as famílias próximas do cutoff são similares em todos os aspectos do tratamento. Já H2, 

que supõe a continuidade da renda X, permite extrapolar o número de observações acima e 

abaixo do cutoff. Deste modo, alternativa para estimar o efeito do tratamento seria a 

reespecificação do modelo (1.3) com a inclusão de 2���� como função-controle. Logo, 

obtêm-se: 

�� � � � ���� � 2�������,    � � 1,  , !  (1.5) 

onde �� 4 �1 � ������ � ���'�. Se 2��� é corretamente especificado, �� será um estimador 

consistente de (1.5). 

Ao assumir o caso especial em que 2��� é linear, então �� pode ser obtido a partir da 

diferença entre duas linhas de regressão paralelas ao cutoff, que é igual à diferença entre os 

dois interceptos. Portanto, se a função-controle 2��� for linear, o estimador do efeito comum 
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do tratamento pode ser considerado não viesado e o efeito do tratamento passa a ser 

representado pelo tamanho da descontinuidade, conforme ilustrado na Figura 1.4.  

Tomando a diferença do resultado do tratamento entre famílias tratadas e não tratadas 

em (1.5), se obtêm: 

�'� � ��� � �� � �'� � ���        (1.6) 

Aplicando-se H1 em (1.6): 

lim010� &��' � ��|�� � �� � lim010� &��' � ��|�� � �� 
onde �� é o efeito do tratamento para a subpopulação com renda � 5 ��.  

Para garantir que a probabilidade de participar do PBF, &���|���, seja limitado entre 0 

ou 1, Pr�� � 1|�� 8 �0,1�, dependendo se ��  �� ou �� � ��, deve-se observar que  

9lim0:0� &��|�� � lim0:0� &��'|��
lim0;0� &��|�� � lim0;0� &���|��* 

e então se garante que lim0;0� &��|�� � 1 e lim0;0� &��|�� � 0. Aplicando este resultado 

em (1.5) produz-se: 

9lim0:0� &��|�� � �� � lim0:0� 2��� � lim0:0� &��'|��
lim0;0� &��|�� � �� � lim0;0� 2��� � lim0;0� &���|��* 

o que implica em:  

lim0:0� &��|�� � lim0;0� &��|�� � �� � lim0:0� &��|�� � lim0;0� &��|��  (1.7) 

onde �� é o efeito médio do tratamento. Para garantir que, na ausência do tratamento, 

indivíduos pertencentes às famílias no intervalo à esquerda e à direita de �� tenha resultados 

médios similares, assume-se as seguintes hipóteses de continuidade (Van der Klaauw, 2002): 

H3. &���|�� é contínuo em � � ��. 

H4. &���|�� é contínuo à esquerda em � � ��. 

Os casos em que a regra de decisão �� é determinística, ou seja, <=��� � 1|��, são 

conhecidos como desenho sharp RD (Thistlethwaite e Campbell, 1960; Trochim, 1984). Na 

prática, os desenhos sharp RD são raros em estudos observacionais, pois a atribuição do 

tratamento não é totalmente isenta de falhas de especificação e pode envolver múltiplas 
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decisões, dentre elas a manipulação da regra de seleção (McCrary, 2008). No exemplo do 

PBF, 

�� � � � �� · 1��� � R$120� � >��� � ��      (1.8) 

é possível para uma família diminuir sua renda para se qualificar ao programa. Suponha ��, >�  0 e a renda m da família sem o beneficio do programa está acima de R$120,00. O 

ganho de reduzir a renda inicial m à R$120,00 é �� e o custo é >��? � 120�. Logo o ganho 

líquido de manipular a regra de seleção é positivo se: 

��  >��? � 120� @ ? A ��>� � 120 

Se ��  >�, então uma família com renda inicial maior que R$120,00 pode reduzir sua renda 

até o limite imposto pela regra. Estas famílias podem ter características (observadas e não-

observadas) diferentes daquelas cuja renda inicial é R$120,00 ou ligeiramente inferior. Logo, 

o estimador �� falha em definir a influência de D em y. Uma forma de checar esta 

possibilidade é observar a distribuição de renda ao redor do cutoff (Lee, 2005). Uma 

distribuição razoavelmente simétrica suportaria uma aleatorização do limite. Já uma 

aglomeração em um dos lados sugere a manipulação da regra de seleção. 

1.4.3 Identificação do efeito do programa: desenho fuzzy RD 

A principal diferença do modelo sharp em relação ao fuzzy é que a probabilidade de 

receber o tratamento não varia discretamente de 0 para 1. Logo, a seleção para o PBF passa 

depender da renda mensal familiar per capita, porém de forma estocástica. A principal 

conseqüência desta nova propriedade é um problema na seleção das famílias em torno do 

cutoff. Ou seja, famílias que participam do programa podem aparecer à direita e à esquerda do 

ponto de corte, como ilustrado na Figura 1.5. Assim, a caracterização do efeito do programa 

deve ser assegurada por um desenho fuzzy em torno do cutoff, onde a participação no PBF, ��, 
passa a ser representada por um indicador binário de tratamento: 

�� � B1, se participa do PBF        0, se não participa do PBF* 
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Figura 1.5 Impacto do PBF na probabilidade de participar da força de trabalho – 
desenho fuzzy RD 

Para a correta identificação do efeito do programa deve ser encontrado um instrumento 

que permita estimar o impacto do programa sem considerar aqueles indivíduos que podem 

manipular a regra de seleção. Para tanto, será feito uso da variável O� como um instrumento 

para ��, que indica o critério de elegibilidade ao programa dado pela renda mensal família per 

capita �� e o ponto de corte ��, de tal sorte que: 

O� � B1, se �� � ��0, se ��  ��* 
A suposição em torno de O� é que esta variável instrumental está altamente 

correlacionada com a participação no PBF – por conta justamente de ser a regra de seleção – 

mas não com a oferta de trabalho (em sua margem intensiva e extensiva) dos indivíduos que 

estão ao redor do ponto de corte. Observa-se, assim, para o mesmo modelo linear denotado 

em (1.5), que: 

9lim0:0� &��|O� � �� lim0:0� &��|O� � lim0:0� 2��� � lim0:0� &��|��
lim0;0� &��|O� � �� lim0;0� &��|O� � lim0;0� 2��� � lim0;0� &��|��* 

Com lim010� &��|�� � 0, se obtêm: 
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lim0:0� &��|O� � lim0;0� &��|O� �  �� Plim0:0� &��|O� � lim0;0� &��|O�Q  R 

�� � lim0:0� &��|O� � lim0;0� &��|O�lim0:0� &��|O� � lim0;0� &��|O�                                                                                      �1.9� 

onde lim0:0� &��|O� � lim0;0� &��|O� U  0. Esta propriedade não assegura o desenho sharp 

RD devido à descontinuidade de &��|O� em � � ��. Logo, o estimador �� do desenho fuzzy 

RD deve ser identificado pela razão entre cada lado dos limites derivados em (1.9), que inclui 

o sharp RD como caso especial quando o denominador é igual a 1. É instrutivo considerar 

esta razão como o: 

efeito total de O sobre � em � � ��efeito de O sobre � em � � ��                                                                            �1.10� 

O caso de respostas ao tratamento heterogêneas necessita das seguintes hipóteses 

adicionais: 

H4* . Monotonicidade: o efeito médio do tratamento, &���|O�, é contínuo em � � ��. 

H5. Independência local condicional: O� # ��|� 5 ��. 

Como mostrado por Hahn et al. (2001), no caso de efeitos de tratamento variados, sob 

as hipóteses H3, H4 e H5, o resultado em (1.9) identifica o efeito médio do tratamento para 

casos em que � 5 ��. Imbens e Angrist (1994) mostram que a hipótese H4*  pode ser relaxada 

por uma hipótese de monotonicidade fraca que leva a identificação do efeito do tratamento 

médio local (LATE). Este efeito do tratamento representa o efeito médio do tratamento dos 

compliers, que é o efeito para aqueles indivíduos que mudam de comportamento dado o 

instrumento.10 No exemplo aplicado neste capítulo, o resultado em (1.10) representa a média 

de �� para o conjunto de membros de famílias com renda próxima ao cutoff cuja probabilidade 

de participar do programa é dependente da renda familiar estar um pouco acima ou um pouco 

abaixo do cutoff. 

Existem dois métodos para estimar o efeito médio do tratamento em (1.10): o estimador 

local Wald (Hahn et al., 2001) e o método de dois estágios (Van der Klaauw, 2002). No 

primeiro método, cada limite em (1.10) é estimado usando-se um estimador kernel uniforme, 

conforme abaixo: 
                                                 
10 Esta definição deve-se a Imbens e Angrist (1994) que desenvolveu um esquema contrafactual que classifica as pessoas em 
quatro grupos de acordo com a resposta à variável instrumental. São eles: never takers (nunca recebem o tratamento, mesmo 
sendo elegíveis); always takers (sempre recebem o tratamento sendo ou não elegíveis); defiers (tomam o tratamento se 
inelegíveis e refutam o tratamento se inelegíveis); e compliers (induzidos a receber o tratamento se ele é oferecido). 
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lim0:0X��� &���|O�� � ∑ ��	��8Z∑ 	��8Z  ,                          lim0;0X��� &���|O�� � ∑ ���1 � 	���8Z∑ �1 � 	���8Z  ,  
lim0:0X��� &���|O�� � ∑ ��	��8Z∑ 	��8Z  ,                          lim0;0X��� &���|O�� � ∑ ���1 � 	���8Z∑ �1 � 	���8Z    

onde 	� é um indicador da observação para o caso dela estar acima ou igual à renda que 

determina o cutoff, tal que: 

	� � [\�]̂ � �� A �]̂ � _`  % � 0, 1,  � � 1,  , ! 8 a, 

h é uma banda e S denota a subamostra ao redor do cutoff definido por b�]̂ � _ � �� A �]̂ �_c. Este estimador não-paramétrico é equivalente ao “estimador Wald” local aplicado à 

descontinuidade da subamostra S, onde �� é instrumentalizado por 	� e h é obtido por 

processo de otimização (Hahn et al., 2001). 

O método de dois estágios, por outro lado, utiliza a amostra inteira - de indivíduos e 

famílias – e envolve a estimação de uma função-controle (ou propensity score) que denota a 

propensão da família em participar do programa, dado o critério de elegibilidade.11 Neste 

caso, em primeiro lugar, utiliza-se a variável instrumental O� para predizer a probabilidade de 

a família receber o benefício do PBF, ��, com �� � 1 se a família participa do programa e �� � 0, caso contrário. Em seguida, avalia-se como a oferta de trabalho �� varia em função da 

probabilidade de participar do PBF prevista no primeiro estágio, condicional à 2���� e às 

outras características observáveis do indivíduo membro da família. Deste modo, a 

especificação do primeiro estágio para um desenho fuzzy RD passa a ser dada por: 

�� � d�O� � 2���� � e�                   (1.11) 

onde: O� representa o critério de elegibilidade ao PBF, que toma valor 1 para renda mensal 

familiar per capita ���� abaixo do ponto de corte ���� e 0, caso contrário; 2���� é uma função-

controle contínua em �� � ��; e d� representa a descontinuidade da função-controle em �� ou o 

efeito total de O� sobre ��. A não ocorrência de um falso efeito do tratamento dependerá, na 

prática, de como a função 2�·� possa ser estimada. Como em qualquer problema de estimação 

não-paramétrica, há um trade-off entre precisão e viés que pode ser solucionado 

parametricamente ou não. Este trade-off será balanceado pela estimação de uma variedade de 

                                                 
11 Cf. Heckman e Robb (1985). 
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especificações polinomiais (linear, quadrática e cúbica) para a função 2�·�, combinadas com a 

variável dummy O� para os potenciais tratados, tal que:12 

2���� � ψ�� � fψ'$��� � ���gh
gi' � f d$��� � ���gh

gi' O�                                            �1.12� 

em que �� � �� é a diferença entre a renda mensal familiar per capita descontada do valor do 

benefício e o valor determinado para o ponto de corte.13 A interação entre tratamento e a 

variável de seleção justifica-se, para obter o verdadeiro efeito do tratamento, caso contrário 

pouco poderá se intuir do fato de que famílias compliers, com ��  ��, tenham melhores 

resultados do que as elegíveis com �� � ��. De posse dos valores previstos obtidos em (1.11), 

roda-se o segundo estágio dado por: 

�� � �� � ���� � 2�������, � � 1,  , !                                                          �1.13� 

onde �� é o termo erro não observado e 2���� é a correta especificação de &���|��� citada em 

(1.12). Nesse caso, a suposição por traz da estimação conjunta das equações (1.11) e (1.13) é 

que a função-controle 2���� afeta descontinuamente a probabilidade de participar do 

programa em �� e continuamente a oferta de trabalho �� em ��. A estimativa de �� em (1.13) 

representa o efeito total (agregado) da participação no programa na variável de impacto ��. A 

especificação incorreta de 2�·� leva a inconsistência na estimação do modelo e ao viés de ��. 

Por fim, comparado ao “estimador Wald” local, �� refere-se ao resultado da razão apresentada 

em (1.10).14  

1.5. O Programa Bolsa Família e Construção da Base de Dados 

O PBF é um programa de transferência de renda com condicionalidades instituído 

oficialmente pelo Governo Federal em 2004 com o intuito de integrar diversos programas 

sociais existentes até então, tais como o Auxílio-Gás, o Bolsa Escola, o Cartão Alimentação, o 

                                                 
12 Newey et al. (1990) propõe a especificação de um modelo semi-paramétrico para 2�·� em que 2��� k ∑ η$�gg$i' , onde o 

número de polinômios J pode ser determinado por dado gerados por validação cruzada (GVC). Neste estudo, entretanto, foi 
seguida a proposta de Trochim (1984) que sugere uma inspeção visual na distribuição. Neste caso, o número de pontos de 
flexão que a distribuição aparenta ter indica o grau do polinômio utilizado.  
13 Isto é feito no sentido de tornar a estimativa do intercepto igual ao cutoff. Ao subtrair o cutoff de cada ��, o valor 
modificado será igual a zero quando ele for originalmente igual ao cutoff. Como o intercepto é, por definição, o valor da 
variável de impacto �� quando �� � 0, então esta transformação fixa �� em zero no cutoff, fazendo deste o ponto de 
intercepto (Trochim, 1984). 
14 Segundo Lee (2005) o procedimento de dois estágios tende a ser mais fácil de utilizar que o estimador de LLR (Local 
Linear Regression) para os lim0:0� &��|�� e lim0;0� &��|��, com os desvios padrões podendo ser obtidos por OLS. 
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Bolsa Alimentação e o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).15 Atualmente, o 

critério de elegibilidade ao PBF diferencia as famílias da seguinte forma: 

• Famílias pobres – com renda mensal per capita de R$70,01 a R$140,00 – e que 

tenham, em sua composição, gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes entre 0 

e 17 anos.  

• Famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita inferior à 

R$70,00, independente da composição familiar. 

O programa possui dois tipos de benefício:  

• O Benefício Básico, concedido a famílias em situação de extrema pobreza, 

independentemente da composição e do número de membros do grupo familiar; 

• O Benefício Variável, concedido às famílias pobres e extremamente pobres que 

tenham, sob sua responsabilidade, crianças e adolescentes até 15 anos, até o 

máximo de três benefícios por família. 

• O Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ) pago a todas as famílias 

pertencentes ao PBF que tenham adolescentes de 16 e 17 anos freqüentando a 

escola, limitado, no máximo, a dois benefícios por família. 

Por se tratar de um programa condicional, é necessário que toda família beneficiada 

cumpra os seguintes critérios de elegibilidade ligados à educação, saúde e assistência social:  

(i) Educação: freqüência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes 

entre 6 e 15 anos e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos;  

(ii)  Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e 

desenvolvimento para crianças menores de 7 anos; e pré-natal das gestantes 

e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos; 

(iii)  Assistência social: freqüência mínima de 85% da carga horária relativa aos 

serviços socioeducativos para crianças e adolescentes de até 15 anos em 

risco ou retiradas do trabalho infantil. 

O critério de elegibilidade ���� e os valores de benefícios adotados em 2006 (vide 

Quadro 1.2) foram utilizados para a composição da base dados adotada neste estudo, 

construída a partir da Pnad de 2006. A escolha desta base de dados se sustenta pelo fato da 

                                                 
15 O programa é regido pela Lei nº. 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e, atualmente, é gerenciado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 
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pesquisa básica deste ano ser acompanhada de um suplemento que mostra as características de 

acesso a transferências de renda de programas sociais.16 Neste caso, é possível identificar 

quais domicílios abrigavam pelo menos um morador beneficiário do PBF. Entretanto, não há 

na Pnad uma variável específica para captar a renda proveniente de programas sociais 

recebida pelo indivíduo. Os benefícios destes programas estão incluídos na variável V1273 da 

Pnad, juntamente com juros de caderneta de poupança e outras aplicações financeiras, 

dividendos e outros rendimentos. Para reproduzir uma nova variável composta 

exclusivamente por benefícios do PBF, a partir da variável V1273, foi utilizado o 

procedimento de filtragem desta variável, demonstrado na Figura 1.6, que segue 

aproximadamente o modelo de decomposição sugerido por Barros et al. (2006c).  

 

Notas: SM ⇒ Salário Mínimo de referência em setembro de 2006 (R$260,00). Os valores iguais ou múltiplos de SM 

constantes na variável V1273 são atribuídos à transferência do programa Benefício Prestação Continuada 

(BPC), conforme explicitado em Barros et al. (2006c); 

Valores Típicos = valores típicos do PBF e correlatos, bem como suas combinações, conforme Tabela 6 

em Barros et al. (2006c) e Quadro 1.2. Foram considerados os valores próximos dos “Valores Típicos” (± 

R$5,00) para compensar possíveis erros de informação por parte do informante. 

Figura 1.6 Critério de filtragem para composição do valor do benefício 
atribuído ao PBF 

                                                 
16 A Pnad 2004 também apresenta suplemento que trata do acesso a programas sociais de transferência de renda, mas não foi 
utilizada nesta fase da pesquisa. 
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A princípio, a probabilidade de participar do PBF será estimada para dois grupos de 

famílias diferenciados da seguinte forma:17 

• Grupo familiar “1”: membros de famílias compostas por casais com pelo menos 

um filho menor que 15 anos; 

• Grupo familiar “2”: membros de famílias compostas por mãe chefe de família com 

ao menos um filho menor que 15 anos. 

Na Tabela 1.1 são descritas as principais estatísticas quanto aos grupos propostos. Para 

cada grupo familiar as amostras foram divididas entre beneficiários (PBF = 1) e não 

beneficiários (PBF = 0). A renda mensal per capita domiciliar média dos beneficiários do 

PBF, descontado do valor do benefício, para a amostra completa é muito próxima da regra de 

seleção ao programa (R$120,00). Para o grupo familiar “1”, a renda domiciliar média é 

ligeiramente superior (1,2%) ao ponto de corte, enquanto que para o grupo familiar “2” a 

renda domiciliar média 7,6% inferior ao ponto de corte. 

Para a amostra total, a média de filhos dos beneficiários do PBF é de quase 3 filhos por 

domicílio, sendo um pouco mais de 2 filhos menores de 15 anos. A maioria das famílias 

beneficiárias fica na Região Nordeste e são chefiadas por homens não brancos com média de 

4,3 anos de estudo e cerca de 38 anos de idade. De modo geral, as características dos 

beneficiários pertencentes ao grupo familiar “1” são parecidas com a amostra global, exceção 

feita ao sexo do chefe de família que passa ter a quase totalidade de homens. Já os 

beneficiários pertencentes ao grupo familiar “2”, chefiado totalmente por mulheres, apresenta 

maior proporção de brancos e melhor escolaridade. 

A análise da alocação de tempo dos membros do domicílio será levada à prática 

separadamente por grupos demográficos. Para cada grupo familiar será considerada a análise 

dos indivíduos agrupados de acordo com as seguintes características: 

• Grupo demográfico “A1”: homens (chefes de família) pertencentes ao grupo 

familiar “1”; 

• Grupo demográfico “B1”: mulheres (mães) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

• Grupo demográfico “B2”: mulheres (mães) pertencentes ao grupo familiar “2”. 

                                                 
17 Justifica-se a seleção de famílias com ao menos um filho menor de 15 anos, devido ao critério para elegibilidade das 
famílias pobres ao benefício variável. 
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Tabela 1.1 Estatística descritiva dos grupos familiares 

Variáveis 
Grupos Familiares "1" + "2" Grupo Familiar "1" Grupo Familiar "2" 

PBF = 1 PBF = 0 PBF = 1 PBF = 0 PBF = 1 PBF = 0 

Observações 10.796 34.767 9.184 30.299 1.612 4.468 

A) Características das famílias: 

Renda mensal per 
capita domiciliar 
(Média, em R$) 

Com 
Benefício 

134,68 453,20 135,59 464,71 129,48 375,12 

Sem 
Benefício 119,90 453,20 121,48 464,71 110,87 375,12 

Número de filhos 
(Média) 

Total 2,7 2,0 2,7 2,0 2,6 2,0 

< 15 anos 2,3 1,7 2,3 1,7 2,1 1,5 

Região 

Norte 1.427 4.566 1.243 4.012 184 554 

 
(13,2%) (13,1%) (13,5%) (13,2%) (11,4%) (12,4%) 

Nordeste 5.626 8.389 4.879 7.251 747 1.138 

 (52,1%) (24,1%) (53,1%) (23,9%) (46,3%) (25,5%) 

Sudeste 2.064 10.935 1.691 9.545 373 1.390 

 (19,1%) (31,5%) (18,4%) (31,5%) (23,1%) (31,1%) 

Sul 994 6.331 800 5.535 194 796 

 
(9,2%) (18,2%) (8,7%) (18,3%) (12,0%) (17,8%) 

Centro-
Oeste 685 4.546 571 3.956 114 590 

  (6,3%) (13,1%) (6,2%) (13,1%) (7,1%) (13,2%) 

B) Características dos chefes de família: 

Sexo 

Masculino 8.526 27.883 8.526 27.883 0 0 

 
(79,0%) (80,2%) (92,8%) (92,0%) (0,0%) (0,0%) 

Feminino 2.270 6.884 658 2.416 1.612 4.468 

  (21,0%) (19,8%) (7,2%) (8,0%) (100,0%) (100,0%) 

Raça 

Branco 3.274 17.223 2.789 15.115 485 2.108 

 (30,3%) (49,5%) (30,4%) (49,9%) (30,1%) (47,2%) 

Outros 7.522 17.544 6.395 15.184 1.127 2.360 

  (69,7%) (50,5%) (69,6%) (50,1%) (69,9%) (52,8%) 

Anos de Estudo (Média) 4,3 7,8 4,1 7,7 5,1 8,0 

Idade (Média) 38,2 37,8 38,3 37,7 37,3 38,0 

Grupo Familiar “1”: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

Grupo Familiar “2”: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

Fonte: Pnad/Ibge, 2006. 
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Tabela 1.2 Estatística descritiva dos indivíduos membros dos grupos familiares 

Variáveis 
Grupos Demográfico A1 Grupo Demográfico B1 Grupo Demográfico B2 

PBF = 1 PBF = 0 PBF = 1 PBF = 0 PBF = 1 PBF = 0 

Observações 9.184 30.299 9.184 30.299 1.612 4.468 

A) Características dos indivíduos: 

Taxa de participação na força de trabalho 95,4% 95,8% 61,6% 64,6% 78,2% 82,9% 

Taxa de ocupação 91,5% 93,1% 55,6% 58,6% 68,9% 75,9% 

Horas Trabalhadas se Empregado (Média) 45,7 46,9 28,5 36,2 35,6 39,9 

Anos de Estudo (Média) 4,1 7,7 4,8 8,2 5,1 8,0 

Idade (Média) 38,6 37,9 34,1 33,9 37,3 38,0 

Raça 

Branco 2.777 15.088 2.816 15.493 485 2.108 

 (15,5%) (84,5%) (15,4%) (84,6%) (18,7%) (81,3%) 

Outros 6.407 15.211 6.368 14.806 1.127 2.360 

  (29,6%) (70,4%) (30,1%) (69,9%) (32,3%) (67,7%) 

B) Características das famílias: 

Renda mensal per 
capita domiciliar 
(Média, em R$) 

Com Benefício 135,59 464,71 135,59 464,71 129,48 375,12 

Sem Benefício 121,48 464,71 121,48 464,71 110,87 375,12 

Número de filhos 
(Média) 

Total 2,7 2,0 2,7 2,0 2,7 2,0 

< 15 anos 2,3 1,7 2,3 1,7 2,3 1,7 

Região 

Norte 1.243 4.012 1.243 4.012 184 554 

 (23,7%) (76,3%) (23,7%) (76,3%) (24,9%) (75,1%) 

Nordeste 4.879 7.251 4.879 7.251 747 1.138 

 (40,2%) (59,8%) (40,2%) (59,8%) (39,6%) (60,4%) 

Sudeste 1.691 9.545 1.691 9.545 373 1.390 

 
(15,0%) (85,0%) (15,0%) (85,0%) (21,2%) (78,8%) 

Sul 800 5.535 800 5.535 194 796 

 (12,6%) (87,4%) (12,6%) (87,4%) (19,6%) (80,4%) 

Centro-Oeste 571 3.956 571 3.956 114 590 

  (12,6%) (87,4%) (12,6%) (87,4%) (16,2%) (83,8%) 

Grupo demográfico “A1”: homens (chefes de família) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

Grupo demográfico “B1”: mulheres (mães casadas) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

Grupo demográfico “B2”: mulheres (mães independentes) pertencentes ao grupo familiar “2” 

Fonte: Pnad/Ibge, 2006. 
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A razão por trás da seleção destes grupos demográficos deve-se ao fato de que o 

benefício do PBF é dirigido prioritariamente às mães. Além disso, um dos objetivos do PBF é 

a redução do trabalho infantil com o condicionamento do pagamento do benefício à 

obrigatoriedade de freqüência à escola para crianças em idade escolar, que pode implicar em 

alterações na oferta de trabalho das mães.  

As principais características sócio-demográficas dos grupos acima identificados estão 

descritas na Tabela 1.2. Como na tabela anterior, para cada grupo demográfico as amostras 

foram divididas entre beneficiários (PBF = 1) e não beneficiários (PBF = 0). As 

características familiares dos grupos de casais, A1 e B1, são as mesmas do grupo familiar “1”, 

enquanto que o grupo de mães solteiras ou divorciadas, B2, tais características são idênticas 

ao grupo familiar “2”. Diferentemente dos grupos familiares, os grupos demográficos são 

mais heterogêneos, com a característica geral de que a taxa de ocupação e as horas médias 

semanais trabalhadas dos beneficiários do PBF serem maiores para o grupo A1 (homens) e 

menores para o grupo B1 (mulheres casadas). A taxa de participação, por outro lado, é muito 

parecida entre os homens casados beneficiários e não beneficiários. As beneficiárias 

pertencentes ao grupo das mães casadas são as mais jovens. Já as mães independentes 

possuem maior escolaridade média. 

1.6. Estratégia empírica e resultados da regressão descontínua 

A estratégia de identificação do efeito agregado do critério de elegibilidade sobre a 

oferta de trabalho é baseada na comparação da variável de impacto entre famílias próximas do 

valor limite que define a elegibilidade ao programa. Ou seja, os membros de famílias com 

renda mensal per capita superior ao limite da elegibilidade serão considerados como grupo de 

comparação para deduzir qual teria sido a variação da oferta de trabalho daqueles cuja renda 

familiar mensal per capita é inferior ao mesmo limite.18 Para a análise do desenho RD serão 

utilizados os seguintes critérios sugeridos por Imbens e Lemieux (2008): 

• Identificação correta da população tratada e não-tratada (teste de manipulação); 

• Inspeção visual da distribuição da variável de seleção �� para obtenção da forma 

funcional correta; 

• Produção de estatísticas com poder adequado; 

                                                 
18 Neste estágio do estudo não será considerada a diferenciação entre famílias pobres e extremamente pobres. 
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• Efeito da generalização dos limites e do ponto de corte. 

Para a aplicação destas sugestões, será apresentada uma série de análises gráficas que 

definirão, em primeiro lugar, se há manipulação da regra de seleção para participação do 

programa e, em segundo lugar, o tamanho do intervalo a ser utilizado no primeiro estágio da 

estimação do modelo fuzzy RD. Por fim, serão descritas as formas funcionais utilizadas e 

produzidos os resultados do segundo estágio que efetivamente mostrarão o impacto da regra 

de seleção ao PBF na oferta de trabalho. 

1.6.1 Validação das hipóteses de manipulação da variável de seleção 

Uma pura e simples comparação com desenho sharp RD serviria para avaliar os efeitos 

do PBF na oferta de trabalho, caso fossem empregadas as seguintes hipóteses, considerando 

as regras do programa para o ano de 2006: 

(i) A exigência de renda familiar mensal per capita inferior a R$120,00 teria sido 

o principal critério de elegibilidade das famílias ao PBF; 

(ii)  As famílias não conseguiam manipular com precisão a sua renda familiar 

mensal per capita de forma a garantir estar acima ou abaixo do limite de 

elegibilidade; 

Caso estas hipóteses fossem validadas a estimação do desenho sharp RD (1.5) seria não 

viesado e representaria o verdadeiro efeito da regra de seleção sobre a oferta de trabalho, ou 

seja, não haveria descontinuidade na densidade de �� � ��. O PBF apresenta, contudo, um 

grave problema para efeitos do desenho RD, pois o processo de seleção ao programa não 

depende exclusivamente da renda familiar mensal per capita. Algumas famílias que recebem o 

benefício podem ter renda familiar acima de R$120,00 per capita, bem como outras famílias 

elegíveis por estar abaixo do corte não recebem o tratamento. Em outras palavras, é pouco 

provável que a participação no PBF seja uma função determinística da regra de seleção.  

A partir da Tabela 1.3 observa-se que 13.511 famílias eram elegíveis ao programa pela 

regra de seleção vigente em 2006, sendo que 6.701 famílias (14,7% do total de famílias da 

amostra) participaram efetivamente do programa recebendo benefícios. Por outro lado, nota-

se uma imprecisão da variável de elegibilidade, pois existem 4.095 famílias (9%) que não 
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seriam elegíveis, mas que declararam ser beneficiárias do PBF. Esta proporção é semelhante 

quando se leva em conta apenas as famílias do grupo “1” e um pouco maior (em torno de 

9,5%) no caso das famílias do grupo”2”.19 

Tabela 1.3 Freqüência de famílias beneficiárias e não beneficiárias do PBF 
segundo sua elegibilidade (cutoff = R$120,00). 

Beneficiários 

Elegibilidade  

Grupos Familiares "1" + "2" Grupo Familiar "1" Grupo Familiar "2" 

Di = 1 Di = 0 Di = 1 Di = 0 Di = 1 Di = 0 

PBF = 1 6.701 4.095 5.671 3.513 1.030 582 

PBF = 0 6.810 27.957 5.741 24.558 1.069 3.399 

Total 13.511 32.052 11.412 28.071 2.099 3.981 

Elegível (�� � 1) se �� � R$120,00; Não elegível (�� � 0) se ��  R$120,00. 

Grupo Familiar “1”: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

Grupo Familiar “2”: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

Fonte: Pnad/Ibge, 2006 

 

Figura 1.7 Distribuição da renda familiar mensal per capita (grupos familiares 1 e 2) 

                                                 
19 Soares et al. (2007) argumentam que o processo de seleção de beneficiários, baseado no preenchimento de formulário com 
informações sobre renda e composição familiar pode permitir que famílias não elegíveis participem do PBF, uma vez que a 
verificação dos dados nem sempre são é possível. 
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Há, portanto, uma suspeita de manipulação ao redor do cutoff de R$120,00 que pode ser 

verificada pela ocorrência de saltos em outros pontos de corte. O gráfico da Figura 1.7 mostra 

a distribuição (para a amostra total) da renda familiar mensal per capita pré-benefício. Pode-se 

notar, a partir deste gráfico, a existência de mais saltos que representariam cutoffs virtuais 

para aquelas famílias cujos membros manipulam a oferta de trabalho para participar do 

programa.  

McCrary (2008) afirma que é possível a violação na permutação de observações em 

torno do ponto de corte ��, caracterizando uma manipulação da alocação da família de um 

lado para o outro do limite, seja por alteração na renda familiar seja por ocultação da 

informação. Para conferir as hipóteses (i) e (ii) será lançado mão do teste de densidade 

proposto por McCrary (2008). Este teste permite confirmar, a partir de um estimador de 

densidade linear local se há evidências de descontinuidade na densidade da renda familiar 

mensal per capita em pontos de corte determinados.20. 

As Figuras 1.8 a 1.10 apresentam a densidade da renda mensal familiar per capita 

deduzida do valor do benefício recebido pelas famílias beneficiárias. É possível verificar uma 

forte descontinuidade em torno do critério de elegibilidade de R$120,00. O lado direito do 

cutoff mostra que a densidade de famílias é decrescente com o aumento da renda familiar. O 

lado esquerdo, por outro lado, mostra que a densidade de famílias é crescente com o aumento 

da renda familiar, até o limite estabelecido pela regra de seleção. Logo, famílias com renda 

mensal per capita um pouco abaixo de R$120,00 possuem maior probabilidade de participar 

do tratamento, se comparados com aquelas famílias com renda um pouco acima de R$120,00. 

                                                 
20 A especificação deste teste foi produzida em Stata por McCrary (2008) e disponibilizada a partir do comando "DCdensity". 
O código deste comando está disponível em seu site: <http://www.econ.berkeley.edu/~jmccrary/DCdensity/>. 
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Figura 1.8 Densidade normalizada da variável de seleção ao PBF – cutoff = R$120 

(grupos familiares 1 e 2) 

 

Figura 1.9 Densidade normalizada da variável de seleção ao PBF – cutoff = R$120,00 
(grupo familiar 1) 
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Figura 1.10 Densidade normalizada da variável de seleção ao PBF – cutoff = R$120,00  
(grupo familiar 2) 

Na Tabela 1.4 são apresentadas as estimativas de descontinuidade em logaritmos, de 

acordo com o método proposto por McCrary (2008), para cortes de renda em torno de 

R$120,00 a R$150,00. Para as famílias de casais chefiadas por homens (grupo “1”), a 

descontinuidade estimada foi significativa para os cortes de R$120,00 a R$140,00. A amostra 

composta por famílias chefiadas por mulheres não casadas (grupo “2”) apresentou 

descontinuidade significativa apenas no corte de R$120,00.  

As evidências acima geram a suspeita de que os indivíduos possam estar reduzindo 

voluntariamente sua renda para tornar a família beneficiária do programa. Isso significaria 

dizer que, apesar do critério de elegibilidade por corte de renda ser relevante para separação 

dos grupos T e C, seria um erro acreditar que esta regra geraria desenho quase-experimental 

para alocação de tratados e não-tratados. Ou seja, a amostra correspondente ao grupo familiar 

“1” apresenta descontinuidade significativa na densidade da renda familiar até o corte de 

R$140,00. Já o grupo familiar “2” apresenta descontinuidade significativa no corte de 

R$120,00. É possível notar ainda pelas Figuras 1.11 e 1.12, onde estão representados os 

gráficos de densidade da renda familiar no ponto de R$150,00 e R$140,00 para os grupos 

familiares “1” e “2”, respectivamente, que as famílias à direita e à esquerda do cutoff são 

similares, não sendo mais justificada a redução voluntária de renda nestes pontos. 
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Tabela 1.4 Estimadores de descontinuidade em logaritmo para diversos cutoffs 

Cutoffs Amostra total    Grupo familiar "1"    Grupo familiar "2"    

R$ 120  -0,217 ** -0,228 ** -0,135 * 

 
(0,020) 

 
(0,021) 

 
(0,055) 

 
R$ 130  -0,235 ** -0,265 ** -0,077   

 (0,020)  (0,021)  (0,056)  
R$ 140  -0,211 ** -0,239 ** -0,030   

 (0,020)  (0,022)  (0,057)  
R$ 150  -0,015   -0,075   -0,031   

 (0,022)  (0,231)  (0,061)  
N 10.796   9.184   1.612   

Desvios-padrões entre parênteses. ” significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

Valores estimados a partir do método de estimador local de descontinuidade (McCrary, 2008). 

Por fim, para confirmar se esta descontinuidade deve-se ou não a existência do PBF, foi 

avaliada, também, a existência de saltos na densidade de renda familiar em Pnads mais 

antigas, onde os programas de transferência de renda não eram tão propagados. Para este 

propósito foram escolhidas as Pnads de 1998 e 1999. As estimativas de descontinuidade para 

o corte de R$120,00 apresentadas nas Figuras 1.13 e 1.14 mostram que não houve salto na 

distribuição da renda familiar em torno deste cutoff nos anos mencionados. Logo, pode-se 

afirmar que as descontinuidades em torno de R$120,00 encontradas no ano de 2006 devem-se 

ao fato de, pelo menos, existir o PBF. 

 
Figura 1.11 Densidade normalizada da variável de seleção ao PBF – cutoff = R$150,00 

(grupo familiar 1) 
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Figura 1.12 Densidade normalizada da variável de seleção ao PBF – cutoff = R$140,00 

(grupo familiar 2) 

 

Figura 1.13 Densidade normalizada da renda familiar per capita 
(Pnad 1998) 
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Figura 1.14 Densidade normalizada da renda familiar per capita 

(Pnad 1999) 

Segundo Lee (2005), a estimação do efeito médio do tratamento local deve ser utilizado 

a partir de uma estimação não-paramétrica, que elimina a necessidade de rigor quanto à forma 

funcional. No entanto, torna-se necessário definir um intervalo em torno do ponto de corte e a 

estimação deve ser efetuada por ponderação das observações próximas do limite estabelecido. 

Na análise empregada neste capítulo, entretanto, optou-se por estimadores mais precisos, com 

a utilização de todas as observações da amostra e uma forma funcional que se aproxime da 

análise gráfica efetuada acima (Mittelhammer et al., 2000). As estimativas de primeiro 

estágio, portanto, devem ser entendidos como um instrumento de correção para a questão de 

heterogeneidade não observada ou auto-seleção do efeito do PBF sobre a oferta de trabalho.  

Os resultados registrados nesta subseção mostraram que, apesar da regra de seleção 

vigente em 2006, O � 1�� � R$120�, ser o principal critério de elegibilidade ao PBF, as 

hipóteses (i) e (ii) não são asseguradas pelas evidências. Ou seja, os membros de famílias 

beneficiárias podem manipular a regra de seleção para participar do programa e, de uma 

forma ou de outra, famílias não-elegíveis acabam participando do PBF. A partir desta 

constatação, torna-se necessário ao menos testar novos pontos de corte à direita,  ��$  �$120,00, para incluir famílias compliers na amostra estimada, como ilustrado na 

Figura 1.5. 
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1.6.2 Estimativas para a probabilidade de participar do PBF 

Caso o critério de elegibilidade fosse o único determinante observável da oferta de 

trabalho, que varia de forma descontínua quando a renda familiar mensal per capita ultrapassa 

a barreira de R$120,00, o efeito do impacto da regra de seleção (1.1) seria obtido através do 

desenho sharp RD representado pela equação (1.5). No entanto, as hipóteses de identificação 

deste modelo não podem ser asseguradas pelas evidências empíricas até então. Deve-se, 

portanto, considerar a utilização de uma variável instrumental (O�� que afeta a participação no 

programa, mas não os resultados relacionados à oferta de trabalho dada a participação no 

PBF. Com isso, é possível identificar a fonte de variação exógena atribuída ao PBF que afeta 

a variável de impacto desejada. 

O método de estimação do efeito médio do tratamento (1.10) será o desenho RD fuzzy 

de dois estágios, composto pelo sistema de equações (1.11) e (1.13). A análise do efeito da 

descontinuidade, proporcionada pelo corte de renda, na participação no programa será 

efetuada a partir de modelo de probabilidade linear proposto em (1.11).21 A partir da Tabela 

1.4 foram selecionados os seguintes cutoffs potenciais para obtenção de intervalos �]̂ na 

equação (1.11): 

��$lm',lmn � oR$120  para  % � 1R$140  para  % � 2R$150  para  % � 3* 
Desta forma, propõe-se a variável O� como um indicativo da família ser elegível ou não ao 

PBF definido da seguinte forma: 

O� � )0, se ��  �]̂1, se �� � �]̂ * 
Serão incluídos em (1.11) controles lineares, quadráticos e cúbicos, bem como as interações 

com o instrumento O� para obter a correta especificação de 2����. Além disso, o modelo 

                                                 
21 Trochim (1984) aponta que, se a variável de impacto �� é contínua, então se justifica a utilização de um modelo de 
probabilidade linear para estimação do primeiro estágio. Quando �� é dicotômica (0 ou 1), Berk e Rauma (1983) sugerem a 
utilização de uma regressão logística. Na estimação deste primeiro estágio, apesar da variável de impacto ser dicotômica, o 
modelo de probabilidade linear gerou resultados melhores e significativos, devido a natureza fuzzy da modelagem. Todas as 
regressões foram rodadas não-parametricamente com desvios-padrões obtidos com correção para heterocedasticidade (Cf. 
Lee, 2005). 
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contará com controles demográficos e domiciliares observáveis r�, listados no Apêndice 1.A. 

Deste modo, o modelo em primeiro estágio passa a ser definido como: 

�� � ψ�� � ψ''b�� � �]̂c � ψ'nb�� � �]̂cn � ψ'hb�� � �]̂ch � d�O� � 
�d'O�b�� � �]̂c � dnO�b�� � �]̂cn � dhO�b�� � �]̂ch � sr� � e�                     (1.14) 

Os coeficientes d$ e ψ�$ da equação (1.14), estimados para os grupos familiares “1” e 

“2”, são apresentados na Tabela 1.5. Os gráficos dos propensities scores estimados neste 

primeiro estágio para os cutoffs de R$120 e R$150,00 são apresentados no Apêndice 1.B. Os 

resultados obtidos para d� indicam que o impacto agregado do critério de elegibilidade sobre 

a probabilidade de participar do PBF é positivo. Por exemplo, o tratamento dado pela regra de 

seleção fixada em R$120,00 aumenta, em média, 11,8 pontos percentuais na probabilidade de 

participar do PBF. Este resultado é muito parecido para o cutoff de R$140,00. O resultado 

para o cutoff de R$150,00 não é significativo, corroborando com a análise gráfica preliminar 

da seção precedente, ou seja, famílias de casais com renda mensal per capita até R$140,00 são 

propensas a participar do PBF. Para as famílias do grupo “2”, a probabilidade de participar do 

PBF também diminui com o aumento do corte de renda. Entretanto, apenas o corte de renda 

de R$120,00 apresenta resultado significativo. 

É importante frisar, também, que o grupo familiar “1” apresenta as interações entre 

tratamento e os termos polinomiais significativas para os cortes de renda com indicador de 

tratamento significativo. Este fato também condiz com a aparência dos gráficos das Figuras 

1.9 e 1.11. Deste modo, a descontinuidade para os membros deste grupo pode variar 

verticalmente até o cutoff de R$140,00, fato que não é descartado pelo teste F para d�. O 

grupo familiar “2”, por sua vez, apresenta apenas uma interação significativa para o termo 

quadrático no corte de renda de R$120,00, como aparenta o gráfico 1.9. Os outros cortes, por 

outro lado, não apresentam resultados significativos, como pode ser comprovados pela grande 

dispersão apresentada no gráfico da Figura 1.12. Com isso, pode-se dizer que o cutoff de 

R$120,00 é adequado para avaliar o efeito do tratamento para o grupo familiar “2”, enquanto 

que os membros do grupo familiar “1” devem ser avaliados no cutoff de R$140,00. 
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Tabela 1.5 Estimativas fuzzy RD em primeiro estágio: probabilidade de a família 
participar do PBF. 

Coeficientes  Descrição 

GF1 GF2 

Cutoff  =  
R$ 120 

Cutoff  =  
R$ 140 

Cutoff =  
R$ 150 

Cutoff  =  
R$ 120 

Cutoff  =  
R$ 140 

Cutoff  =  
R$ 150 

ψ00 Constante -0.1007*** -0.1259*** -0.1396*** -0.3269*** -0.3368*** -0.3452*** 

  (0.0270) (0.0271) (0.0271) (0.0718) (0.0719) (0.0719) 

(A) Variável de seleção (X) 

ψ11 Linear -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

ψ12 Quadrático 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

  
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

ψ13 Cúbico -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

(B) Indicadores de Tratamento (Z) 

γ0 Tratamento 0.1181*** 0.1066*** 0.0717 0.1241*** 0.0692 0.0572 

  (0.0133) (0.0140) (0.0428) (0.0316) (0.0362) (0.0303) 

γ1 
Interação 

linear -0.0012 -0.0000 0.0001 0.0006 -0.0017 -0.0018 

  
(0.0010) (0.0009) (0.0007) (0.0024) (0.0022) (0.0017) 

γ2 
Interação 
quadrática 0.0001* 0.0000** 0.0001 0.0001* 0.0000 0.0000 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

γ3 
Interação 

cúbica 
0.0000* 0.0000*** 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

    (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

N   39483 39483 39483 6080 6080 6080 

R2  0.2508 0.2544 0.2559 0.2105 0.2116 0.2126 

Log-verossimilhança -16304.5978 -16209.5701 -16169.8848 -2936.4431 -2932.0347 -2928.3956 

Teste F para  γ0 = 0 79.13 68.98 3.05 15.47 3.66 3.57 

Prob > F 0.0000 0.0000 0.0598 0.0001 0.0557 0.0589 

GF1: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

GF2: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

Desvios-padrões corrigidos para heterocedasticidade entre parênteses.  

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

Resultados dos controles disponíveis no Anexo 1.A. 

1.6.3 Estimativas do modelo fuzzy RD para a oferta de trabalho 

O propensity score �� estimado no primeiro estágio (1.14) passa a compor a equação 

que produzirá o verdadeiro efeito do tratamento sobre os grupos demográficos. Os grupos 



 

46 

 

demográficos A1 e B1 apropriam o propensity score produzido para o grupo familiar “1”. Já o 

grupo demográfico B2 incorpora o propensity score calculado para grupo familiar “2”.  

Serão consideradas três variáveis de impacto ��: a) participação na força de trabalho 

(PFT); b) participação na ocupação (PO); e c) horas semanais trabalhadas (HST). Além disso, 

será incluído na equação a matriz r� de controles demográficos e domiciliares, conforme 

consta no Apêndice 1.A. Deste modo, a equação que determina o impacto do PBF sobre a 

oferta de trabalho passa ser completamente definida como: 

�� � �� � �'b�� � �]̂c � �'b�� � �]̂cn � �nb�� � �]̂ch � ���� � �'��b�� � �]̂c �
��n��b�� � �]̂cn � �h��b�� � �]̂ch � sr� � ��               (1.15) 

onde seu coeficiente associado �� identifica o efeito médio da participação do PBF na 

variável de impacto ��. Cada especificação foi rodada para os três grupos demográficos 

definidos anteriormente. Nas colunas (2) a (4) da Tabela 1.6 são reportados os resultados dos 

coeficientes �s estimados a partir de (1.15) para o ponto de corte de R$120,00. Nas demais 

colunas são apresentados as estimativas dos coeficientes �s, considerando o corte de renda de 

R$140,00.  

Todas as estimativas fuzzy RD do efeito do PBF sobre a oferta de trabalho em sua 

margem extensiva são negativas conforme esperado. Para a amostra de pais casados (GDA1) 

aponta-se uma queda aproximada de 4 pontos percentuais na probabilidade de participar do 

mercado de trabalho, associada à participação do PBF com corte de renda de R$120,00. Este 

resultado é muito parecido quando o corte passa para R$140,00. Por conta da participação no 

PBF, a probabilidade de queda da PFT das mães casadas (GDB1) varia entre 21 e 23 pontos 

percentuais. Para as mães não casadas (GDB2), a queda na PFT é muito mais forte (cerca de 

25 pontos percentuais). A diferença no resultado produzido para homens (GDA1) e mulheres 

(GDB1 e GDB2) mostra que pode haver um modelo de decisão familiar que concorre para a 

saída da mãe (permanente ou temporária) do mercado de trabalho. A necessidade de cumprir 

as condicionalidades do PBF (educação e saúde dos filhos) pode pesar mais para as mães 

solteiras ou divorciadas, pois não teriam outra forma de manutenção do bem-estar familiar e 

optariam por sair do mercado de trabalho para atender as obrigações do programa. 
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Tabela 1.6 Estimativas do modelo RD para os efeitos sobre oferta de trabalho 

Grupos 
Demográficos 

Cutoff = R$120 Cutoff = R$140 

Linear  Quadrático  Cúbico  Linear  Quadrático  Cúbico  

A) Participação na Força de Trabalho 

GDA1 -0.0424*** -0.0463*** -0.0464*** -0.0448*** -0.0493*** -0.0493*** 

 
(0.0051) (0.0051) (0.0051) (0.0053) (0.0052) (0.0052) 

GDB1 -0.2055*** -0.2149*** -0.2149*** -0.2207*** -0.2310*** -0.2310*** 

 
(0.0109) (0.0109) (0.0109) (0.0112) (0.0111) (0.0111) 

GDB2 -0.2542*** -0.2553*** -0.2553*** -0.0266 -0.0266 -0.0266 

 
(0.0219) (0.0217) (0.0217) (0.0226) (0.0223) (0.0223) 

B) Ocupação 

GDA1 -0.2025*** -0.2127*** -0.2128*** -0.2082*** -0.2194*** -0.2195*** 

 (0.0066) (0.0066) (0.0066) (0.0068) (0.0067) (0.0067) 

GDB1 -0.3248*** -0.3434*** -0.3434*** -0.3564*** -0.3769*** -0.3770*** 

 (0.0125) (0.0124) (0.0124) (0.0128) (0.0127) (0.0127) 

GDB2 -0.5093*** -0.5177*** -0.5177*** -0.2241 -0.2494 -0.2492 

 (0.0258) (0.0255) (0.0255) (0.2650) (0.2262) (0.2262) 

C) Horas Semanais Trabalhadas 

GDA1 -5.5502*** -5.9745*** -5.9797*** -5.3625*** -5.8537*** -5.8603*** 

 (0.3508) (0.3483) (0.3484) (0.3600) (0.3564) (0.3565) 

GDB1 -8.9080*** -9.2244*** -9.2199*** -9.5581*** -9.9201*** -9.9162*** 

 (0.5467) (0.5454) (0.5454) (0.5571) (0.5549) (0.5549) 

GDB2 -10.5267*** -10.9396*** -10.9349*** -2.2141 -2.6853 -2.6802 

  (1.1380) (1.1345) (1.1346) (1.1667) (1.1614) (1.1614) 

GDA1: homens (pais casados) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

GDB1: mulheres (mães casadas) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

GDB2: mulheres (mães solteiras ou divorciadas) pertencentes ao grupo familiar “2”. 

Desvios-padrões entre parênteses 

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

Resultados dos controles disponíveis nos Anexos 1.B a 1.J. 
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A Tabela 1.6 apresenta também as estimativas fuzzy do efeito da participação no PBF na 

ocupação dos indivíduos. Esta avaliação também registrou coeficientes negativos e 

significativos para todos os grupos demográficos, contudo, em dimensão superior em relação 

à PFT. Este resultado reflete, por exemplo, o fato de que há uma parte importante dos 

indivíduos prefere abandonar apenas temporariamente a força de trabalho, em virtude do 

benefício do PBF. Não surpreende a ocorrência de que os episódios de desocupação das mães 

casadas sejam maiores que a dos homens casados. A probabilidade de desocupação das mães 

independentes, por outro lado, é quase o dobro da probabilidade de saída da PFT, no corte de 

renda de R$120,00.  

Resultados similares são encontrados para o efeito do PBF na margem intensiva (horas 

semanais de trabalho). Os homens casados, em média, reduzem entre 5 e 6 horas de sua oferta 

de trabalho semanal. Já para as mulheres, o desincentivo na oferta de horas é muito mais forte 

- em torno de 9 e 11 horas semanais, dependendo se estas são casadas ou não. Este resultado 

poderia significar uma mudança de status ocupacional de trabalho integral para parcial, ou 

uma deterioração na qualidade do emprego. 

1.7 Conclusão 

Neste capítulo foi avaliado o efeito de desincentivo ao trabalho devido à participação da 

família no PBF, baseado em amostra extraída da Pnad de 2006. Primeiramente, a partir do 

teste de manipulação da regra de seleção de McCrary (2008), verificou-se que indivíduos 

podem burlar a regra do programa para tornar-se beneficiário do PBF, em relação ao ponto de 

corte vigente em 2006. Por conta disso, fez-se uso de um desenho fuzzy RD para estimar 

como a probabilidade de participar da oferta de trabalho, bem como a oferta de horas, reage à 

existência de um programa de transferência de renda com critério de seleção definido pela 

renda familiar mensal per capita. Os resultados mostraram que a existência deste critério, ao 

redor de R$120,00, produziu queda maior na participação das mulheres em relação aos 

homens. A taxa de ocupação, por outro lado, apresentou um efeito inverso. a queda da 

ocupação dos homens foi maior que a das mulheres casadas. As mulheres solteiras ou 

divorciadas, entretanto, apresentaram forte probabilidade de queda na ocupação por conta do 

PBF. Para a oferta de horas, entretanto, todos os grupos de indivíduos tiveram redução, sendo 
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mais acentuada para mulheres solteiras ou divorciadas que tenham ao menos um filho menor 

de 15 anos. 

Os resultados produzidos neste capítulo foram fortes e significativos contrariando outras 

estimativas para o Brasil. Resultados da linha de base da avaliação de impacto do PBF 

realizado pelo Cedeplar (2007), por exemplo, mostraram um efeito positivo do programa 

sobre a taxa de participação no mercado de trabalho para ambos os gêneros, sobretudo para as 

mulheres. Ferro e Nicollela (2007) estimaram que o efeito de programas de transferência 

vinculados a educação dos filhos teve impacto insignificante na taxa de participação dos 

adultos, mas houve um efeito negativo e significativo nas horas trabalhadas das mulheres 

domiciliadas em áreas rurais.  

Teixeira (2008), por outro lado, mostrou que o PBF provoca redução de pequena 

magnitude, embora significativa em termos estatísticos, nas horas trabalhadas. Tal reação, 

contudo, apresenta impactos variados entre os diversos grupos demográficos, sendo que as 

mulheres são as mais sensíveis ao incremento de renda proporcionado pelo PBF. Tavares 

(2008) analisou a oferta de trabalho das mães pertencentes às famílias beneficiadas pelo PBF 

e obteve um resultado negativo para o efeito renda, ou seja, há uma redução das horas de 

trabalho em razão do aumento da renda. No entanto, tal efeito é superado por um efeito 

substituição positivo, ou seja, há aumento das horas trabalhadas das mães para compensar a 

redução da oferta de trabalho dos filhos. 

Covre et al. (2008) mostraram que, em geral, beneficiários de programas de 

transferência de renda incondicionais reduzem sua oferta de trabalho em comparação com os 

beneficiários de programas condicionais, como o Bolsa Escola. Tal resultado é mais 

significativo para as mulheres beneficiárias de programas de renda mínima (incondicional), 

que registram menor número de horas trabalhadas do que as beneficiárias do Bolsa Escola 

(condicional). Já os homens beneficiários de programas incondicionais possuem maior 

probabilidade de estarem empregados que os beneficiários do Bolsa Escola. 

Por fim, Fogel e Barros (2008) não obtiveram efeitos significativos dos programas de 

transferência de renda condicionada sobre a taxa de participação no mercado de trabalho dos 

adultos, tanto estatisticamente quanto em termos de magnitude. Em relação à oferta de horas, 

os autores encontram um pequeno efeito negativo, porém não significante estatisticamente, 

para as mulheres pertencentes aos estratos mais baixos de renda familiar per capita. 
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Os resultados produzidos neste capítulo evidenciam que o desenho do programa de 

transferência deve ser incluído na análise como forma de instrumentalizar o resultado para 

heterogeneidade não observada. Os impactos sobre a oferta de trabalho, fortes e significativos, 

encontrados neste capítulo, contudo, incluem a possibilidade de manipulação da regra de 

seleção. No entanto, outros efeitos causais como o efeito-substituição - associado às 

condicionalidades do PBF - e o efeito-renda – relacionado ao benefício concedido – podem, 

também, afetar estes resultados. Além disso, a manipulação reflete uma redução no número de 

horas trabalhadas ou, simplesmente uma deterioração da qualidade do trabalho com a 

migração de empregos formais para empregos informais. Em suma, os efeitos analisados 

neste capítulo devem ser atribuídos a um efeito-total do critério de elegibilidade sobre a oferta 

de trabalho. Nos próximos capítulos serão desenvolvidas novas hipóteses com o intuito de 

separar estes efeitos. 

  



 

51 

 

Apêndice 1.A: Variáveis de controle utilizadas na estimação do 
desenho RD  

Variável Descrição Desenho 
Sharp RD 

Desenho Fuzzy RD * 

1º Estágio 2º. Estágio  

d_d Variável dummy para tratados e não tratados de acordo com o 
critério de elegibilidade do PBF em 2006 

X   

rpc_dom1 Renda familiar mensal per capita descontado do valor do benefício X   

rpc_dom2 rpc_dom1 ao quadrado X   

rpc_dom3 rpc_dom1 ao cubo X   

d_r1 d_d * rpc_dom1 X   

d_r2 d_d * rpc_dom2 X   

d_r3 d_d * rpc_dom3 X   

regiao Região do Brasil onde se situa o domicílio: 1 – Norte; 2 – Nordeste; 
3 – Sudeste; 4 – Sul; 5 – Centro-Oeste 

X X X 

setor Setor censitário do domicílio: 0 – rural; 1 - urbano X X X 

f_m15 Número total de filhos que moram no domicílio menores de 15 
anos 

X   

sexo** Sexo do chefe do domicílio: 0 – masculino; 1 - feminino  X  

raca Raça do chefe do domicílio/indivíduo: 0 – não branco; 1 - branco X X X 

idade Idade do chefe do domicílio/indivíduo X X X 

idade_2 idade ao quadrado X X X 

escola Anos de estudo do chefe do domicílio/indivíduo X X X 

escola_2 escola ao quadrado X X X 

formal 
Status ocupacional do chefe do domicílio/indivíduo: 0 – Informal/ 1 
– Formal 

X X X 

Notas: * Foram omitidas as variáveis cujos coeficientes fizeram parte da análise nas Tabelas 1.5 e 1.6 

            **A variável sexo do chefe do domicílio não foi utilizada na estimação do 1º estágio para o grupo familiar “2” 
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Apêndice 1.B: Propensities scores estimados no primeiro estágio – 
cutoffs de R$120,00 e R$150,00 
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Capítulo 2. Alterações no critério de elegibilidade a um 

programa de transferência de renda influenciam na 

decisão do indivíduo em participar do mercado de 

trabalho? 

2.1. Introdução 

Programas de transferência de renda condicionada podem produzir importantes efeitos 

positivos sobre indicadores de desigualdade o funcionamento da economia como um todo. 

Entretanto, a perpetuação de programas deste tipo pode ocasionar alterações comportamentais 

nos indivíduos membros de famílias beneficiárias, principalmente no que diz respeito ao 

mercado de trabalho. O impacto dos programas deste tipo sobre a oferta de trabalho seria 

resultado, a princípio, de um efeito renda, associado à transferência, ou de um efeito 

substituição, decorrente das condicionalidades, ou ambos. Na análise efetuada no capítulo 

precedente, estes efeitos não foram separados, de modo que os resultados encontrados devem 

ser atribuídos ao efeito total do PBF sobre a oferta de trabalho. 

Problemas associados a uma avaliação ex-post de programas de transferência de renda 

condicionada, como a conduzida no Capítulo 1, decorrem da possibilidade de manipulação da 

regra de seleção por parte dos indivíduos que afetaria tanto a probabilidade de participar do 

PBF quanto à participação e/ou intensidade da oferta de trabalho. Deste modo, um tratamento 

definido pelo critério de elegibilidade ao PBF não poderia ser considerado uma função 

determinística da regra de seleção dada pela renda familiar per capita. Para solução deste 

problema lançou-se mão de um desenho fuzzy RD. 

Idealmente, para separar o efeito das condicionalidades do efeito renda inerentes à 

transferência, deveria ser concebido um experimento em que um primeiro grupo de famílias 

recebe transferência de renda condicional e um segundo grupo atua como controle. 

Entretanto, a condução de experimentos deste tipo é extremamente complicada, tanto do 

ponto de vista moral quanto de custos (Buddelmeyer e Skoufias, 2004). De modo geral, as 

análises de impacto associadas a um programa de transferência de renda decorrem de um 

experimento natural, ou seja, quando algum evento exógeno – freqüentemente uma mudança 
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na política governamental – altera o ambiente no qual os indivíduos e as famílias interagem. 

Num experimento natural sempre haverá um grupo de controle, que não é afetado pela 

mudança na política, e um grupo de tratamento, que é afetado pela mudança na política. No 

Quadro 1.2 foram apresentadas diversas alterações nos critérios de elegibilidade e valores de 

benefício do PBF desde a implantação do programa em 2004. Em abril de 2006, 

especificamente, houve uma alteração no valor definido como critério de elegibilidade, de 

R$100,00 para R$120,00.22 Deste modo, enseja-se uma variação da descontinuidade ao longo 

do ano 2006 com diversas possibilidades de desenho de regressão descontínua que podem ser 

conferidas na Figura 2.1.  

 

Figura 2.3 Desenhos de regressão descontínua sharp e fuzzy sob alteração do critério 
de elegibilidade 

Com a inclusão do fator tempo, novos tipos de indivíduos serão incluídos na análise. 

Inicialmente, são identificados três novos grupos de comparação que dependerão agora do 

status de renda mensal familiar per capita (��t) para o critério de elegibilidade (��t) em dois 

períodos t = {2004, 2006}: 

  

                                                 
22 Decreto nº. 5.749, de 11 de abril de 2006. 
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• Grupo de controle A: com ��t A R$100, que são elegíveis ao PBF desde 2004; 

• Grupo de tratamento T: com R$100 � ��t A R$120, que não eram elegíveis ao 

PBF em 2004 e passaram a ser em 2006; 

• Grupo de controle B: com ��t  R$120, que não são elegíveis em nenhum 

momento do tempo. 

 

Figura 2.2 Evolução da Taxa de Ocupação, 2004 a 2009 

O gráfico da Figura 2.2 mostra a evolução mensal da taxa de ocupação (razão entre 

população ocupada e população economicamente ativa), das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade, nas seis principais Regiões Metropolitanas do Brasil. Nota-se que normalmente, após o 

pico de aumento na ocupação que ocorre em dezembro de cada ano, como é de praxe no 

Brasil, a taxa de ocupação do total da população cai gradativamente até os meses de março e 

abril, para depois retomar o crescimento a partir daí. Este fato ocorreu em todos os anos, a 

partir de abril, com exceção de 2006 em que a retomada se deu a partir de agosto. Observa-se, 

além disso, que este fato ocorreu tanto para a população masculina quanto feminina. Além 

disso, quando da segunda alteração no critério de elegibilidade do PBF, em julho de 2009, o 

mesmo fenômeno observado em 2006 ocorreu novamente, ou seja, aumento da taxa de 

desemprego, no momento de retomada natural da ocupação. Naturalmente, diversos fatores 

macroeconômicos deste período podem ter motivado a queda na taxa de ocupação nos 
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períodos citados. A investigação da duração de episódios de ocupação desocupação (para 

captar a instabilidade ocupacional), separando os grupos de tratamento e controle, poderia 

contribuir um pouco mais para o entendimento do fenômeno observado na Figura 2.2.  

Tabela 2.1 Distribuição relativa dos indivíduos, por grupo demográfico, segundo 
situação ocupacional, período-base: setembro de 2006 

Situação ocupacional 
Grupo Demográfico A1 Grupo Demográfico B1 Grupo Demográfico B2 

PBF=1 PBF=0 PBF=1 PBF=0 PBF=1 PBF=0 

Tempo médio de ocupação (em anos) 8,0 8,7 6,2 7,0 5,5 6,4 

Total dos ocupados 91,5% 93,1% 55,6% 58,6% 68,9% 75,9% 

Ocupado há pelo menos 3 meses 1,7% 0,9% 2,5% 1,8% 3,2% 2,0% 

Ocupado há mais de 3 meses até 6 meses 2,9% 1,9% 3,0% 2,4% 3,9% 2,8% 

Ocupado há mais de 6 meses até 9 meses 3,7% 2,8% 2,5% 2,5% 4,5% 3,6% 

Ocupado há mais de 9 meses até 1 ano 5,6% 5,4% 2,4% 2,8% 4,8% 4,6% 

Ocupado há mais de 1 ano até 2 anos 11,0% 11,5% 7,1% 8,3% 12,0% 12,0% 

Ocupado há mais de 2 anos 66,6% 70,4% 38,1% 40,8% 40,4% 50,7% 

Desocupados 3,9% 2,7% 6,0% 6,1% 9,3% 7,0% 

Desocupado há menos de um ano 2,8% 2,0% 2,0% 2,0% 5,3% 3,4% 

Desocupado há um ano ou mais 1,0% 0,7% 4,0% 4,1% 4,0% 3,6% 

Taxa de participação (PEA/PIA) 95,4% 95,8% 61,6% 64,6% 78,2% 82,9% 

População não economicamente ativa 4,6% 4,2% 38,4% 35,4% 21,8% 17,1% 

Nº. de observações 9.184 30.299 9.184 30.299 1.612 4.468 

Grupo demográfico “A1”: homens (chefes de família) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

Grupo demográfico “B1”: mulheres (mães casadas) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

Grupo demográfico “B2”: mulheres (mães independentes) pertencentes ao grupo familiar “2” 

Fonte: Pnad/Ibge, 2006. 

Infelizmente não se consegue, através dos dados da Pnad 2006, uma análise da 

dimensão de duração do desemprego, embora seja possível avaliar o tempo de duração da 

ocupação no mesmo trabalho e as transições de status ocupacional (ocupado/desocupado) no 

período de referência de 365 dias.23 Na Tabela 2.1 são apresentados dados relativos à situação 

ocupacional dos grupos demográficos que compõem a amostra analisada no Capítulo 1, a 

partir da Pnad 2006. Para esta análise foi calculado o tempo, em meses, que o indivíduo 

ocupado na semana de referência (setembro de 2006) permaneceu no trabalho principal. De 

                                                 
23 O período de referência de 365 dias da Pnad 2006 foi estipulado entre os dias 1º de outubro de 2005 e 30 de setembro de 
2006. 
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modo geral, os chefes de família masculinos (grupo A1) permanecem relativamente mais 

tempo no emprego e possuem maior taxa de ocupação tanto em relação às cônjuges femininas 

(grupo B1) quanto às mães independentes (grupo B2). Pode-se constatar, também, que, o 

tempo médio de ocupação deste último grupo é menor que o das mães casadas, embora a taxa 

de ocupação seja maior. Este fato é reforçado pela proporção maior de indivíduos do grupo 

B2 que permaneciam pouco tempo (até 6 meses) na ocupação. Ainda entre as mulheres, as 

mães independentes possuem maior taxa de desocupação que as mães casadas, refletindo, a 

maior taxa de participação do grupo B2 em relação ao B1. Estes dados permitem afirmar que 

os vínculos ocupacionais do grupo de mães independentes são bastante instáveis e de curta 

duração. 

Ainda em relação à Tabela 2.1, os indivíduos membros de domicílios beneficiários do 

PBF apresentam, em relação os não-beneficiários, tempo médio e taxa de ocupação menores. 

Em todos os grupos demográficos, o tempo de permanência na ocupação menor que um ano é 

relativamente maior entre os beneficiários do PBF. Esta diferença percentual é mais acentuada 

entre os indivíduos ocupados até 9 meses, que engloba o período entre janeiro e setembro de 

2006. Na comparação entre os grupos demográficos, as mães independentes beneficiárias do 

PBF apresentam a maior diferença percentual em relação às não-beneficiárias (cerca de 3 

pontos percentuais). Além disso, são os indivíduos deste grupo que apresentam maior 

proporção de desocupados a menos de um ano. Quanto ao tempo de ocupação maior que um 

ano, por outro lado, observa-se, para todos os grupos demográficos, uma participação maior 

da parcela de indivíduos que não são beneficiários. Pelos dados da Tabela 2.1, portanto, deve-

se ressaltar a maior instabilidade ocupacional entre os membros de domicílios beneficiários 

do PBF, principalmente durante o ano de 2006. 

Um dado que não corrobora com o senso comum - de que a alteração no critério de 

elegibilidade do PBF possa ter reduzido a oferta de trabalho - é o fato de que a proporção de 

indivíduos que alteraram o status de desocupado para ocupado a partir de abril de 2006 é 

maior entre os beneficiários do programa. A proporção de ocupados a menos de 6 meses entre 

beneficiários do PBF é de 4,6% contra 2,8% dos não beneficiários. Caso fosse possível 

observar uma queda não previsível na taxa de ocupação do grupo de beneficiários antes de 

abril de 2006, teríamos um exemplo de um fenômeno conhecido como Ashenfelter’s Dip 
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(Ashenfelter, 1978).24 Por outro lado, é possível verificar a proporção de desocupados em 

setembro de 2006 que em algum momento entre setembro de 2005 e setembro de 2006 

ficaram desempregados. Pela Tabela 2.1 observa-se que, para o grupo de indivíduos com esta 

característica (desocupado há menos de um ano), a proporção é maior entre beneficiários do 

PBF, com exceção do grupo B1. Entre os desocupados há mais de um ano, a diferença entre 

beneficiários e não beneficiários não é tão grande, embora ainda haja proporcionalmente mais 

participantes do PBF neste grupo. 

Tabela 2.2 Distribuição relativa dos indivíduos, por grupo demográfico, segundo a 
posição na ocupação, 2006 

Posição na ocupação 
Grupo Demográfico A1 Grupo Demográfico B1 Grupo Demográfico B2 

PBF=1 PBF=0 PBF=1 PBF=0 PBF=1 PBF=0 

A) Empregados formais       

Total 34,4% 62,3% 18,6% 52,8% 29,3% 54,8% 

Até 3 meses 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 

Mais de 3 meses até 6 meses 1,1% 0,9% 0,8% 1,3% 1,3% 1,1% 

Mais de 6 meses até 9 meses 1,9% 1,7% 1,1% 1,7% 1,8% 1,7% 

Mais de 9 meses até 1 ano 2,8% 3,4% 1,2% 2,3% 1,8% 2,8% 

Mais de 1 ano até 2 anos 5,9% 7,8% 3,3% 7,2% 6,4% 8,2% 

Mais de 2 anos 22,2% 48,1% 11,7% 39,8% 17,6% 40,5% 

B) Empregados informais 
      

Total 65,6% 37,7% 81,4% 47,2% 70,7% 45,2% 

Até 3 meses 1,4% 0,6% 4,0% 2,4% 4,3% 2,2% 

Mais de 3 meses até 6 meses 2,1% 1,1% 4,7% 2,8% 4,4% 2,7% 

Mais de 6 meses até 9 meses 2,1% 1,4% 3,4% 2,6% 4,7% 3,1% 

Mais de 9 meses até 1 ano 3,3% 2,5% 3,1% 2,5% 5,2% 3,3% 

Mais de 1 ano até 2 anos 6,2% 4,6% 9,4% 7,0% 11,1% 7,6% 

Mais de 2 anos 50,5% 27,6% 56,7% 29,9% 41,0% 26,4% 

Nº. de Observações 8.406 28.198 5.107 17.749 1.111 3.391 

Grupo demográfico “A1”: homens (chefes de família) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

Grupo demográfico “B1”: mulheres (mães casadas) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

Grupo demográfico “B2”: mulheres (mães independentes) pertencentes ao grupo familiar “2” 

Fonte: Pnad/Ibge, 2006. 

                                                 
24 Este fenômeno foi constatado por Ashenfelter (1978) a partir da análise de programas de treinamento para trabalhadores, 
em que se observava uma queda não prevista nos ganhos dos grupos de trabalhadores treinados antes do início do programa e 
uma retomada dos ganhos após o treinamento. 
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Deve ser indagado, também, se o incremento na oferta de trabalho, durante o ano de 

2006, é de qualidade boa ou ruim. A Tabela 2.2 traz informações quanto à posição na 

ocupação dos indivíduos da amostra na semana de referência, subdivididas entre aqueles que 

possuem empregos formais e informais.25 Como a formalidade está associada ao acesso de 

uma série de direitos e garantias legais, é possível, assim, distinguir a qualidade do emprego 

destes indivíduos. Neste sentido, observa-se, em todos os grupos demográficos, uma 

proporção maior de ocupados sem registros formais entre os beneficiários do PBF. Destaca-

se, ainda, que a proporção de indivíduos com empregos formais e com tempo de ocupação 

inferior a 9 meses é praticamente a mesma entre beneficiários e não-beneficiários. Já a parcela 

de indivíduos participantes do PBF ocupados informalmente a menos de 9 meses é sempre 

superior aos indivíduos que não participam do programa. Sob o critério de posição na 

ocupação, portanto, observa-se a ocorrência de uma deterioração na qualidade do emprego 

entre beneficiários do PBF 

Deve ser reconhecido que o regime de trabalho no Brasil é caracterizado, entre outros 

aspectos, pela elevada rotatividade no emprego (Corseuil et al., 2002) e informalidade 

crescente (Soares, 2004 e Ramos e Ferreira, 2005). Os dados sobre permanência e posição na 

ocupação na amostra apresentados acima mostram, contudo, a existência de desigualdades na 

taxa de ocupação (acentuadas em alguns grupos demográficos) entre beneficiários ou não do 

PBF. Há indicativos, portanto, sinalizando que o processo de adaptação do nível de ocupação, 

seja em virtude das flutuações da atividade econômica ou de fatores exógenos de política 

pública, recai mais fortemente sobre beneficiários do PBF. Como decorrência, a instabilidade 

do vínculo ocupacional pode ser utilizada como instrumento adicional para analisar o impacto 

da alteração do critério de elegibilidade do PBF em 2006 na oferta de trabalho. 

Feita estas considerações iniciais, será apresentada, a seguir, a estratégia empírica 

adotada para avaliar se o status de participação no mercado de trabalho dos indivíduos em 

2006, juntamente com a alteração do critério de elegibilidade, que passou a vigorar a partir de 

abril de 2006, teve influência na oferta de trabalho dos indivíduos da amostra. Para tanto, 

lançar-se-á mão da metodologia de regressão descontínua utilizada no primeiro ensaio, 

associada a uma estratégia de estimação por variáveis instrumentais. 

                                                 
25 Pertencem ao mercado formal de trabalho, neste estudo, os indivíduos da amostra que possuem carteira de trabalho 
assinada e/ou contribuem para o sistema previdenciário oficial. Já para o mercado informal de trabalho, foram considerados 
aqueles indivíduos que não possuem carteira assinada ou não são contribuintes previdenciários. 
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2.2. Estratégia Empírica 

Caso houvesse estatísticas relacionadas aos meses de desocupação ao longo do ano de 

2006, seria possível aplicar um modelo de análise before-after (BA) com a descontinuidade 

representada pela dimensão tempo e as condições de ocupação dos indivíduos envolvidos 

sendo avaliadas antes e depois da alteração do critério de elegibilidade.26 Para contornar este 

problema, serão utilizadas subamostras para explicar a probabilidade de participação no PBF 

no ano de 2006.  

Tais subamostras serão construídas com o objetivo de capturar o efeito da instabilidade 

ocupacional, identificada a partir da pergunta da Pnad sobre o tempo de ocupação (em meses) 

no trabalho atual na semana de referência, combinada com o indicador de desocupado na 

semana de referência, mas com ocupação no período de referência de um ano. Nas subseções, 

a seguir, será apresentada a estratégia empírica de estimação por RD, considerando a 

utilização destas subamostras. 

2.2.1 Estratégia de identificação 

A idéia principal desta avaliação é isolar o impacto do programa sobre a atribuição de 

horas de trabalho dos indivíduos. Nesse sentido, é necessário definir uma relação causal entre 

a participação no PBF e a variável de resultado, tal como 

�� � � � ���� � ��,     � � 1,  , !   (2.1) 

onde �� é o indicador binário de tratamento (�� � 1, se a família é beneficiária do PBF e �� � 0, caso contrário); �� é o termo erro; e �� é o parâmetro de interesse. A desvantagem na 

utilização desta equação é que algumas das variáveis que determinam a participação no 

programa estão relacionados com a o termo de erro, considerando que a participação no PBF 

não é aleatória. Neste caso, os parâmetros estimados por OLS serão viesados e inconsistentes. 

Além disso, as estimativas OLS só se aplicam à expectativa condicional da variável de 

impacto �� dada a participação no programa e as características observáveis das famílias e dos 

indivíduos. Isto, portanto, não estabelece o efeito causal da participação no programa. 

A solução para evitar os vieses de endogeneidade e simultaneidade seria a partir da 

utilização de um contrafactual ideal, a partir de um experimento aleatório que garanta a 
                                                 
26 Sobre este desenho de avaliação de programas ver Shadish et al. (2001) e Morgan e Winship (2007). 



 

61 

 

criação de grupos de tratamento e controle balanceados em suas características não-

observáveis. Entretanto, como a seleção para recebimento dos benefícios do PBF não é 

aleatória, deve-se partir para a utilização de um método quase-experimental, em que os grupos 

de tratamento e controle são criados com indivíduos (ou famílias) que estão próximas do 

ponto de corte gerado pela regra de seleção ao tratamento. Ao limitar a amostra entre aqueles 

que estão ao redor do ponto de corte, obtêm-se estimativas objetivas do impacto do programa 

sobre a variável de resultado. 

A estratégia que se encaixa como o modelo acima é o desenho de regressão descontínua 

(RD) que se baseia no fato de que a seleção ao tratamento é determinada, completa ou 

parcialmente, pelo valor estabelecido como critério de elegibilidade ��. Este critério pode 

estar associado com os resultados potenciais, porém assume-se que esta associação é suave. 

Então, qualquer descontinuidade na distribuição condicional, ou alternativamente em uma de 

suas características como a expectativa condicional de �� como uma função de �� no ponto de 

corte é interpretado como um efeito causal do tratamento (Imbens e Lemieux, 2008). 

O procedimento a ser utilizado, neste ensaio, para investigar o efeito da participação do 

PBF na variável de impacto �� (oferta de trabalho), partirá do mesmo desenho fuzzy RD visto 

no primeiro ensaio, uma vez que os participantes do PBF não são selecionados 

deterministicamente com base na regra de seleção, como no modelo sharp RD. No desenho 

fuzzy RD, a probabilidade de receber o tratamento varia entre 0 e 1. Sendo assim, este 

desenho permite um salto suave na probabilidade de participar do programa e não um salto 

discreto. As diferenças nos desenhos sharp e fuzzy RD podem ser visualizadas na Figura 2.1. 

Caso prevalecesse o modelo sharp RD, os indivíduos (ou famílias) seriam selecionado 

para o tratamento unicamente com base em uma variável de seleção contínua 2����, ou seja: �� � 2����. Assim, seria possível identificar o impacto do PBF a partir da simples 

comparação dos indivíduos pertencentes às famílias com renda familiar ao redor do ponto de 

corte ��, de tal sorte que: 

�� � � � ���� � 2���� � ��, � � 1,  , !     (2.2) 

em que �� é uma série contínua de valores correspondentes à renda familiar mensal per capita 

e 2��� é uma função descontínua em �� � ��. 

A característica fundamental do desenho fuzzy RD, por outro lado, reside no fato de que 

a função de probabilidade de participar do PBF possui um termo erro tal que: 
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�� � &���|��� � e� 
Neste caso, é possível utilizar uma estratégia de variáveis instrumentais para obter 

estimações objetivas, onde o instrumento O� é a regra de seleção ao PBF, que toma os 

seguintes valores em setembro de 2006: 

O��u � )1, se �� � R$1200, se ��  R$120*        (2.3) 

Este instrumento cumpre duas condições fundamentais: (i) está altamente correlacionado com 

a participação no programa, justamente por ser sua regra de seleção; (ii) não está 

correlacionado com a oferta de trabalho dos indivíduos ao redor do ponto de corte definido 

pelo critério de elegibilidade. Um problema potencial da estimação por variáveis 

instrumentais é que se assume que a relação entre a variável de resultado e a variável que 

determina o tratamento se correlacionem. Caso se assuma, por exemplo, uma especificação 

linear para 2����, mas a relação verdadeira é linear em torno do ponto de corte, as estimações 

poderão estar viesadas. Este problema pode ser eliminado com a utilização de várias formas 

funcionais para a função-controle 2����. Portanto, para a solidez das estimações, devem ser 

incluídos polinômios de segunda e terceira ordem para os valores de ��, que funcionam como 

uma expansão de Taylor que aproxima qualquer forma funcional. 

Feitas estas considerações, seria possível utilizar a seguinte equação para obter a 

probabilidade de participar no PBF:27 

�� � ψ�� � ψ''b�� � �]̂c � ψ'nb�� � �]̂cn � ψ'hb�� � �]̂ch � d�O��u �
�d'b�� � �]̂cO��u � dnb�� � �]̂cnO��u � dhb�� � �]̂chO� � sr� � e�  (2.4) 

em que:  

• �� � Renda mensal familiar per capita descontada do valor do benefício; 

• �]̂ � Corte de renda com % � R$120,00; 

• r� � controles demográficos e domiciliares (vide Apêndice 1.A); 

• �� � termo erro aleatório; 

A nova equação que produzirá o verdadeiro efeito do tratamento sobre a oferta de 

trabalho dos grupos demográficos é dada por: 

                                                 
27 Para explicações quanto à utilização da diferença �� � �]̂, ver nota de rodapé 13. 
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�� � � � ���� � 2�������        (2.5) 

onde �� é o propensity score estimado no primeiro estágio (2.4) e 2���� é a correta 

especificação de &���|���. A estimativa de �� em (2.5) representa o efeito total (agregado) da 

participação no programa na variável de impacto ��. Considerando que a correta especificação 

de 2���� deva incluir termos não-lineares (quadráticos e cúbicos) para garantir que esta 

função seja suavizada ao redor do cutoff, a equação (2.5) passa ser definida a partir do 

seguinte modelo: 

�� � �� � �'b�� � �]̂c � �'b�� � �]̂cn � �'b�� � �]̂ch � �����u � 
��'b�� � �]̂c���u � �nb�� � �]̂cn���u � �hb�� � �]̂ch�� � sr� � ��  (2.6) 

onde r� representam os controles demográficos e domiciliares listados anteriormente. As 

estimativas da equação (2.6) proporcionam o efeito médio do tratamento para os membros de 

famílias que estão ao redor do ponto de corte, ou seja, é o efeito da participação no tratamento 

para os indivíduos que são influenciados pela regra de seleção (O�). Este efeito é também 

chamado de efeito médio local do tratamento (Hahn et al., 2001): 

�� � efeito de O sobre � localmente em �� � ��efeito de O sobre � localmente em �� � ��                                                       �2.7� 

A razão (2.7) possui a mesma forma do “estimador local Wald” de variáveis 

instrumentais, em que O� é um instrumento para �� localmente ao redor de �� � ��. A ausência 

do instrumento pode fazer com que o efeito direto de �� sobre �� localmente em �� � �� não 

seja levado em conta, pois, mesmo que inexista de saltos em 2���, pode haver saltos na 

probabilidade da família participar do PBF. Neste sentido, o modelo fuzzy RD pode ser 

tratado como um estimador de variáveis instrumentais (Lee, 2005).28 

2.2.2 Ferramentas de controle para a hipótese de manipulação 

O modelo composto pelas equações (2.4) e (2.6) é exatamente o mesmo apresentado no 

capítulo precedente. No entanto, existem duas razões para a hipótese de continuidade de 2�·� 

ser violada. A primeira razão é conseqüência da manipulação da renda mensal familiar per 

                                                 
28 Hahn et al. (2001) fornece uma prova de que o estimador de RD é o verdadeiro causal se for considerado como 
instrumento correlacionado com o tratamento, mas não com os erros da regressão. Algumas aplicações de RD como variável 
instrumental são encontradas em Angrist e Lavy (1999), Van der Klaauw (2002) e Jacob e Lefgren (2004). 
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capita, a partir da redução voluntária da oferta de trabalho dos membros do domicílio. Caso 

tal manipulação seja possível, os indivíduos pertencentes a domicílios com renda per capita 

um pouco superior a R$120,00 teriam alta probabilidade de receber o benefício do PBF. Esta 

questão da manipulação foi evidenciada na análise gráfica efetuada no primeiro ensaio. 

A segunda razão surge da alteração da regra de seleção de R$100,00 para R$120,00, 

que pode potencializar ou amenizar a primeira violação citada. Na verdade, como mostrado na 

Figura 2.1, pode haver indivíduos, com renda familiar próxima a R$100,00, que poderiam 

estar manipulando a regra de seleção para participar do PBF desde sua implantação, em 2004, 

mas alteração da regra em meados de 2006 pode ter atenuado este fato. Por outro lado, os 

indivíduos que possuíam renda familiar um pouco superior a R$120,00 passariam a se sentir 

incentivados a manipular, apenas a partir da mudança da regra. Sob as hipóteses acima, O��u 

deveria tomar a forma de tratamento médio O��uw  considerando a regra vigente em 2004, ou 

seja: 

O��uw � )1, se �� A R$1000, se �� x R$100*        (2.8) 

Logo, um novo desenho fuzzy RD com múltiplos cutoffs deve ser representado, tal como 

a linha tracejada na Figura 2.1. Neste tipo de desenho permite-se que haja um salto na 

probabilidade de receber o tratamento, mas não igual a 1, pois existem incentivos que movem 

as famílias do grupo de controle para o grupo de tratamento. No caso do PBF, ainda podem 

haver outras variáveis além da renda familiar que influenciam na auto-seleção ao tratamento, 

como, por exemplo, a possibilidade do indivíduo alterar seu status ocupacional (ou reduzir o 

número de horas de trabalho) para tornar-se participante do programa. 

Contudo, não é possível identificar nem o status de beneficiário nem o status 

ocupacional no exato momento da alteração do critério de elegibilidade, para se avaliar 

possíveis mudanças de comportamento dos indivíduos. Por conta disso, a solução empregada 

será a utilização de subamostras que identifiquem os indivíduos de acordo com sua 

“instabilidade ocupacional” como forma de controle para os fatos históricos daquela época 

que causaram diferenças tanto na probabilidade de participar do PBF quanto na oferta de 

trabalho corrente dos indivíduos. 

O interesse, portanto, é avaliar o efeito causal do critério de elegibilidade ao PBF na 

oferta de trabalho, com o seguinte resultado potencial: ���1� � ���0�. O problema é que não é 
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possível observar a participação no mercado de trabalho de um mesmo indivíduo i antes e 

depois na alteração do corte de renda em abril de 2006. Isto é, o efeito causal de participar do 

PBF não pode ser diretamente captado pela alteração do corte de renda, embora a mudança de 

política possa interferir no comportamento do indivíduo a partir de então. Entretanto, é 

possível observar, entre os indivíduos ocupados, o tempo de permanência no mesmo emprego 

até setembro de 2006, de modo que possa interessar a seguinte situação: 

yz�{��u' � )1, se ocupado há menos de 5 meses0, se ocupado há mais de 5 meses * 
Ou seja, entre os indivíduos ocupados na semana de referência, identificam-se aqueles que 

passaram a trabalhar a partir de abril de 2006. Outra possibilidade de observação se refere aos 

desocupados, de modo que: 

yz�{��un � )1, se desocupado na semana de referência, mas ocupado no ano0, se desocupado na semana de referência e desocupado no ano* 
Logo, é possível identificar, entre os desocupados na semana de referência, se existem 

indivíduos com episódios de ocupação ao longo do período de captação de 365 dias. A 

combinação das duas variáveis dicotômicas produzirá a indicação de instabilidade 

ocupacional, em que interessam aqueles indivíduos que apresentaram episódios de transição 

de desocupação e ocupação, e vice-versa, ao longo do período de captação, ou seja: 

yz�{��u �
���
��1, se ocupado há menos de 5 meses 1, se desocupado na semana de referência, mas ocupado no ano0, se ocupado há mais de 5 meses0, se desocupado na semana de referência e desocupado no ano

* 
Deste modo, a implementação empírica passa a incluir uma fonte de variação exógena 

na probabilidade de participar do PBF relacionada aos episódios de desocupação ocorridos 

durante o período compreendido entre setembro de 2005 e setembro de 2006. A estimação da 

probabilidade de participar do PBF para o grupo de indivíduos com “instabilidade 

ocupacional”, portanto, proporcionaria o efeito da alteração do critério de elegibilidade sobre 

os tratados que tiveram episódios de ocupação/desocupação no período. Quando esta medida 

é relacionada à família, isso daria a probabilidade de participar do PBF para diferentes 

combinações de chefes de família ter ou não “instabilidade ocupacional”, no período de 

referência, e ser ou não elegível ao PBF.  



 

66 

 

Pode-se argumentar a respeito da fraqueza deste ajuste na amostra, em virtude do fato 

de não ser possível captar com precisão o momento em que o indivíduo alterna entre os 

estados “ocupado” e “desocupado”. Duas considerações, entretanto, devem ser feitas em 

relação ao efeito da modificação do critério de elegibilidade no status ocupacional. A primeira 

refere-se ao modo como a seleção ao PBF é realizada: a família deve, em primeiro lugar, ser 

registrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Em segundo lugar, desde 

que a família atenda aos critérios de elegibilidade - fundamentalmente a renda familiar mensal 

per capita - a inclusão do programa para que a família passe a receber o benefício do PBF 

dependerá da sua ordem de cadastramento.29 Logo, uma alteração no critério de elegibilidade 

ocorrida em abril de 2006 certamente não implicará em mudanças imediatas nas variáveis de 

impacto. Mas os indivíduos podem antecipar esta medida, manipulando a variável de seleção 

para tornar a família elegível. Deste modo, o subgrupo definido por yz�{��u, que capta a 

instabilidade ocupacional entre setembro de 2005 e setembro de 2006, pode se enquadrar no 

desenho fuzzy RD apresentado neste ensaio. 

2.2.3 Teste de manipulação 

Como discutido na esquematização teórica do modelo RD (Capítulo 1), esta abordagem 

poderá não ser válida se a decisão de participar do programa for induzida pela regra de 

seleção. Por exemplo, um indivíduo pode reduzir voluntariamente sua oferta de trabalho e, 

com isso, trazer a renda mensal per capita desta família para os níveis de elegibilidade ao 

PBF. A implicação deste tipo de “manipulação” é que a fração de famílias com renda per 

capita familiar é descontínua neste ponto (McCrary, 2008).  

O gráfico da Figura 2.3 apresenta funções de densidade kernel para a renda familiar 

mensal per capita no ano de 2006, desconsiderando o benefício do PBF. Verifica-se 

inicialmente que a renda média das famílias beneficiárias, dada pelo centro da densidade de 

probabilidade, está abaixo do corte de renda para elegibilidade. Outra característica 

importante das famílias beneficiárias é a existência de uma maior concentração de 

observações próximas à média da distribuição. Apesar da maior proporção de beneficiários 

entre as famílias pobres, há ainda uma quantidade não desprezível de participantes do PBF 

                                                 
29 O processo completo de inscrição no CadÚnico passa, inicialmente, pelo preenchimento de um formulário com 
informações sobre renda e composição familiar, disponível na prefeitura onde se encontra o domicílio da família. A 
informação determina a admissão, sujeita ao orçamento do município para o programa. 
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com renda mensal per capita maior que o corte. Tais características podem identificar duas 

possibilidades: 

a) A focalização do programa foi correta, pois a média da renda familiar per capita 

média descontada do valor do benefício está aquém do corte de elegibilidade; 

b) O critério de renda familiar motiva a procura pelo PBF, fato que pode levar a um 

problema de risco moral, com redução voluntária da participação ou das horas 

destinadas ao trabalho com o objetivo de tornar a família uma beneficiária em 

potencial. 

 

Figura 2.3 Densidade kernel da renda familiar mensal per capita, 2006 
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McCrary (2008) sugere um teste formal para a presença de manipulação em um desenho 

RD. Seguindo Lee (2005), a idéia é a de que a densidade da variável X� determinante do 

tratamento (renda mensal familiar per capita, no caso deste estudo) deve ser contínua no ponto 

de descontinuidade para o desenho RD ser válido. O teste consiste em checar, a partir de uma 

regressão linear local, se a fração de famílias com renda mensal familiar per capita é parecida 

nos dois lados ao redor do ponto de corte de R$120,00. Caso a densidade de X� seja a mesma 

à direita e à esquerda do ponto de corte, rejeita-se a hipótese nula de descontinuidade de X�. 
Tabela 2.3 Estimadores de descontinuidade em log para diversos cutoffs,  

por status ocupacional 

Cutoffs 
Grupo familiar "1"  Grupo familiar "2" 

ocup i06 = 1  ocup i06 = 0  ocup i06 = 1  ocup i06 = 0 
 

R$ 120  -0.347 ** -0.022   -0.287 * -0.208   

 
(0.083) 

 
(0.046) 

 
(0.120) 

 
(0.121) 

 

R$ 130  -0.157   -0.064   -0.191   -0.061   

 
(0.089) 

 
(0.045) 

 
(0.127) 

 
(0.103) 

 

R$ 140  -0.314 ** -0.071   -0.073   -0.099   

 
(0.088) 

 
(0.045) 

 
(0.133) 

 
(0.099) 

 

R$ 150  -0.143   -0.063   -0.048   -0.063   

 
(0.103) 

 
(0.048) 

 
(0.159) 

 
(0.113) 

 

N 4262   35221   1790   4290   

Desvios-padrões entre parênteses. * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

Valores estimados a partir do método de estimador local de descontinuidade (McCrary, 2008). 

Grupo Familiar “1”: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

Grupo Familiar “2”: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos 

As estimativas de descontinuidade para os grupos familiares, subdividido entre aqueles 

com chefes de família com e sem episódios de desocupação ao longo do período de referência 

de um ano da Pnad 2006, estão disponíveis na Tabela 2.3. Comprova-se pelos dados 

apresentados que não há evidência de descontinuidade ao redor de R$120,00 para as 

subamostras dos grupos familiares “1” e “2” que apresenta chefes de família sem episódios de 

desocupação no período (yz�{��u � 0). Por outro lado, para as famílias do grupo “1” com 

chefes que apresentaram instabilidade ocupacional (yz�{��u � 1), só se rejeita a hipótese nula 

de descontinuidade de �� em R$150,00. Já para as famílias do grupo “2”, chefiadas por 

mulheres que apresentaram episódios de desocupação, rejeita-se a hipótese nula de 

descontinuidade no cutoff de R$130,00.  
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2.3. Estimativas da Regressão Descontínua e Discussão 

2.3.2 Resultados do primeiro estágio 

Inicialmente, foi estimado o efeito da instabilidade ocupacional sobre o fato do 

indivíduo participar do PBF para cada um dos grupos familiares (composto por casais e por 

mães não casadas). O modelo de estimação deste estágio foi o definido pelas equações (2.6) e 

(2.7). A partir dos resultados aferidos na Tabela 2.3, foram selecionados os seguintes cutoffs 

potenciais para obtenção de intervalos �]̂ na equação (2.6): 

��$lm' � )R$120  para  % � 1R$140  para  % � 2*    e   ��$lmn � )R$120  para  % � 1R$130  para  % � 2* 
Na Tabela 2.4 são apresentados os resultados da estimativa para a probabilidade de 

participar do PBF, considerando as duas subamostras (chefes de família com e sem 

instabilidade ocupacional). Os resultados obtidos para d� indicam o impacto agregado do 

critério de elegibilidade sobre a probabilidade de participar do PBF como positivo e 

significativo para o cutoff de R$120,00. Para o grupo familiar “1” o resultado obtido para o 

cutoff de R$140,00 não foi significativo, considerando a subamostra compostas por chefes de 

família sem instabilidade ocupacional. O tratamento dado pela regra de seleção fixada em 

R$120,00 para este subgrupo aumenta, em média, cerca de 9 pontos percentuais a 

probabilidade de famílias formadas por casais e filhos menores de 15 anos em participar do 

PBF. Para a subamostra de chefes de família com episódios de instabilidade ocupacional, a 

probabilidade das famílias do grupo “1” participar do PBF aumenta para um pouco mais de 

12 pontos percentuais, com resultados significativos até o corte de R$140,00. 

Nas famílias do grupo “2” compostas por mulheres independentes (solteiras ou 

divorciadas), por outro lado, o cutoff de R$130,00 não traz resultados significativos. Para o 

corte de R$120,00, entretanto, pode-se dizer que o tratamento identificado por esta regra de 

seleção indica, em média, um aumento de 0,7 na probabilidade destas famílias deste grupo 

participarem do PBF, nos casos em que as chefes de família não apresentam instabilidade 

ocupacional. Para a subamostra de mães com instabilidade ocupacional, há um incremento 

maior (ao redor de 15 pontos percentuais) na probabilidade de participar do programa.  
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Tabela 2.4 Estimativas do efeito do critério de elegibilidade na probabilidade da 
família participar do PBF, por instabilidade ocupacional 

Coefici
-entes 

Descri-
ção 

Sem instabilidade ocupacional Com instabilidade ocu pacional 

GF1 GF2 GF1 GF2 

Cutoff = 
R$ 120 

Cutoff = 
R$ 140 

Cutoff = 
R$ 120 

Cutoff = 
R$ 130 

Cutoff =  
R$ 120 

Cutoff =  
R$ 140 

Cutoff = 
R$ 120 

Cutoff = 
R$ 130 

ψ00 Constante -0.1204* -0.1490** -0.4013*** -0.4088*** -0.0796* -0.1190*** -0.1432 -0.1459 

  (0.0514) (0.0515) (0.0989) (0.0990) (0.0332) (0.0333) (0.1213) (0.1213) 

(A) Variável de seleção (X) 
 

ψ11 Linear -0.0002*** -0.0004*** -0.0002*** -0.0003*** -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** 

  (0.0000) (0.0001) (0.0000) (0.0001) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

ψ12 Quadrático 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

  
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

ψ13 Cúbico -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

(B) Indicadores de Tratamento  

γ0 
Trata-
mento 0.0890*** 0.0548 0.0692** 0.0605 0.1268*** 0.1236*** 0.1533*** 0.1329 

  (0.0254) (0.0493) (0.0260) (0.0547) (0.0157) (0.0148) (0.0415) (0.0720) 

γ1 
Interação 

linear 
-0.0010 0.0009 -0.0000 0.0017 -0.0010 0.0003 -0.0005 -0.0012 

  (0.0019) (0.0035) (0.0014) (0.0035) (0.0012) (0.0009) (0.0035) (0.0037) 

γ2 
Interação 
quadrática 

0.0001* 0.0001 0.0000* 0.0001 0.0000 0.0000*** 0.0001* 0.0000 

  (0.0000) (0.0001) (0.0000) (0.0001) (0.0000) (0.0000) (0.0001) (0.0001) 

γ3 
Interação 

cúbica 0.0001* 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000** 0.0000*** 0.0000 0.0000 

    (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

R2 
 

0.1857 0.1857 0.1869 0.1859 0.2679 0.2742 0.2245 0.2263 

Log-verossimilhança -4082.76 -4077.09 -1335.91 -1335.69 -12125.91 -11988.79 -1565.78 -1561.62 

N   8076 8.076  2.431  2431 31407 31407 3649 3649 

GF1: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

GF2: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

Desvios-padrões (entre parênteses) corrigidos para heterocedasticidade.  

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

2.3.3 Resultados do segundo estágio 

Os resultados estimados no primeiro estágio mostraram que o efeito médio do critério 

de elegibilidade na probabilidade de participar do PBF foram maiores entre aqueles que 

apresentaram episódios de instabilidade ocupacional durante o ano de 2006. Relativamente às 

famílias sem episódios de desocupação, portanto, há uma maior probabilidade dos chefes 
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familiares se desocuparem temporariamente, levando-se em conta da alteração da regra de 

seleção, para tomar o tratamento proporcionado pelo programa. 

Os propensities scores estimados no primeiro estágio passam a compor, agora, a 

equação (2.6) para produzir o efeito do tratamento sobre a oferta de trabalho dos indivíduos 

membros dos grupos familiares. Neste segundo estágio, os grupos demográficos A1 e B1 

apropriam o &���|O�� produzido para o grupo familiar “1” com corte de renda ��]̂� igual a 

R$120,00 e R$140,00. Já o grupo demográfico B2 reúne o &���|O�� calculado para grupo 

familiar “2” com �]̂ � R$120,00 e R$130,00. Em função da diferenciação da amostra entre 

os indivíduos com e sem instabilidade ocupacional, será considerada, apenas, a variável de 

impacto �� para a análise da margem intensiva (horas semanais trabalhadas). Os resultados 

são apresentados na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 Estimativas do efeito de participar do PBF na margem intensiva de 
trabalho 

Grupos Demográficos 

Horas semanais trabalhadas 

Cutoff = R$ 120 Cutoff = R$ 130 Cutoff = R$ 140 

A) Sem instabilidade ocupacional 

GDA1 1.6005***   2.5147 

 (0.3703)  (1.3789) 

GDB1 -6.8048***  -5.8144* 

 (0.5973)  (2.6079) 

GDB2 -11.2660*** -6.6605*** 
 

  (2.1883) (2.2089)   

B) Com instabilidade ocupacional 

GDA1 -5.1510***   -5.5423*** 

 (0.9474)  (0.9917) 

GDB1 -14.2378*** 
 

-15.7813*** 

 '(1.5363)  '(1.5547) 

GDB2 -22.0766*** -19.8715***  
  '(2.9336) '(3.0827)   

GDA1: homens (chefes de família) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

GDB1: mulheres (mães casadas) pertencentes ao grupo familiar “1”; 

GDB2: mulheres (mães solteiras ou divorciadas) pertencentes ao grupo familiar “2” 

Desvios-padrões entre parênteses, estimados por OLS.  

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 
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Diferentemente dos resultados apresentados no primeiro ensaio, as estimativas do 

desenho fuzzy RD para o subgrupo de homens casados (GDA1) sem instabilidade ocupacional 

foram positivas, sendo significativa para o corte de R$120,00. Neste caso, pode-se sugerir que 

o PBF levou a um aumento na margem intensiva (em torno de 1,6 horas) destes membros 

familiares. Este resultado é similar ao encontrado por Foguel e Barros (2008) utilizando 

estimador de primeiras diferenças. Os grupos compostos pelas esposas (GDB1), por sua vez, 

apresentaram coeficientes negativos, porém em menor magnitude se comparados aos 

resultados do primeiro ensaio. As mães casadas registraram, por exemplo, queda de quase 7 

horas (cutoff de R$120,00) em sua margem intensiva, contra aproximadamente 9 horas 

observadas no primeiro ensaio. As mães não casadas (GDB2), por sua vez, apresentaram 

resultados similares ao primeiro capítulo, quando a análise se refere ao corte de renda de 

R$120,00, com redução em torno de 11 horas na margem intensiva de trabalho. No caso do 

corte de renda de R$130,00, entretanto, o efeito sobre a oferta de trabalho é reduzido em 

quase a metade, passando para cerca de 6,5 horas.  

Os resultados em relação aos indivíduos que apresentaram episódios de desocupação, 

por outro lado, são bem diferentes entre os gêneros estudados. Todos os cortes de renda nesta 

subamostra tiveram coeficientes negativos e significativos. Os homens casados, por exemplo, 

registraram queda em torno de 5 horas na margem intensiva de trabalho. Este resultado é 

similar ao encontrado anteriormente no Capítulo 1. Já as mulheres que pertencem aos dois 

subgrupos tiveram resultados bem superiores ao primeiro ensaio. Mães casadas, por exemplo, 

tiveram redução em torno de 15 horas, enquanto as mães solteiras ou desquitadas registraram 

redução entre 19 e 22 horas em sua oferta de trabalho. 

2.4 Conclusão 

Neste segundo ensaio foi estudada a influência da alteração do critério de elegibilidade 

na oferta de trabalho dos indivíduos. Com a hipótese de que os indivíduos podem manipular a 

regra de seleção, alterando sua oferta de trabalho, foi necessário introduzir controles para 

melhor identificação dos modelos de regressão propostos no primeiro ensaio. Em primeiro 

lugar, a possibilidade de manipulação desloca verticalmente o cutoff para além do estipulado 

para a regra de seleção (pelo menos até R$140,00). Em segundo lugar, foram utilizadas 

subamostras para investigar o momento da alteração da política pública, a partir dos episódios 
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momentâneos de instabilidade ocupacional (ocupação/desocupação). Os resultados 

apresentados aqui mostram que mesmo quando controlados para a hipótese de manipulação 

ainda há queda na oferta de trabalho. 

De modo geral, os resultados apresentados neste capítulo mostram que o critério de 

elegibilidade ao PBF provoca um efeito menor na oferta de trabalho, quando controlado para 

a possibilidade de manipulação. Isto pode ser constatado pela comparação das estimativas 

registradas no Capítulo 1 (Tabela 1.6) com as produzidas neste segundo ensaio (Tabela 2.5). 

Contudo, os resultados, ainda que controlados pela possibilidade de seleção endógena, são 

significativos. Quando comparados com os dados da Tabela 1.2 (Capítulo 1), é possível 

constatar que as mães casadas apresentaram queda - entre 16% (se não apresenta episódios de 

desocupação) e 43,5% (caso contrário) - na oferta de horas das mães casadas associada com a 

probabilidade de participar do PBF e ter renda familiar per capita inferior a R$140,00. As 

mães solteiras ou divorciadas, por sua vez, apresentaram queda de 16,7% e 50% na oferta de 

horas (respectivamente, se não apresenta ou não episódios de desocupação) em função de 

participar do PBF e ter renda mensal familiar per capita inferior a R$130,00. Já os pais 

casados apresentam um aumento na oferta de horas (no caso de não haver instabilidade 

ocupacional) associada à participação do PBF ou uma queda em torno de 11% na oferta de 

horas (se os indivíduos apresentaram episódios de desocupação no ano).  

Em suam, é importante destacar o fato de que mães casadas têm maior probabilidade de 

deixar o mercado de trabalho do que seus cônjuges. Isto pode contribuir para a hipótese de 

que o processo decisório intrafamiliar possa seguir um modelo coletivo (Chiappori, 1992).30 

Tiefenthaler (1999), por exemplo, ao estudar o comportamento de oferta de trabalho de uma 

amostra de casais brasileiros em 1989, encontrou evidências de que a fração da renda do não-

trabalho em poder de um indivíduo dentro do casamento tem um efeito negativo e significante 

sobre a oferta de trabalho deste. Como o benefício do PBF é, majoritariamente, destinado às 

mães, os resultados mostrados aqui corroboram com a queda na oferta de trabalho deste grupo 

demográfico. 

                                                 
30 Fernandes e Scorzafave (2007) em estudo realizado a partir da Pnad 2004 e da Estatística de Registros Civis não rejeitam a 
hipótese de modelo coletivo para as famílias brasileiras, tanto em sua forma geral quanto na versão restrita pela imposição de 
preferências egoístas (Chiappori et al., 2002). Além disso, fatores distributivos como a “participação de divórcios”, podem 
influenciar, de forma significativa, a oferta de trabalho de maridos e esposas. 
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Os resultados apresentados até aqui mostram que existe um efeito substituição 

associado ao recebimento da transferência de renda. As mães solteiras ou independentes, por 

exemplo, apresentam grande probabilidade de redução na taxa de ocupação associada à 

participação no PBF. No entanto, como apontado por Tavares (2008), se o número de horas 

dedicadas ao trabalho é substituído por horas despendidas para o cuidado das 

condicionalidades ligadas aos filhos (principalmente no que se refere à educação e à saúde), 

este efeito do programa não pode ser considerado maléfico. Entretanto, existem indivíduos 

que temporariamente consideram a possibilidade de abandonar o emprego ou piorar a 

qualidade do trabalho, migrando para ocupações informais sem necessidade de registro 

oficial. Neste caso, não pode haver ainda um afirmação concreta de que o indivíduo altera sua 

oferta de trabalho com o intuito apenas de cumprir as condicionalidades. 

Ademais, as condicionalidades de programas como o PBF, em geral, não exigem que a 

criança seja afastada de atividades laborais para que o benefício seja concedido à família 

participante. A transferência, contudo, exige a obrigatoriedade da freqüência escolar, que 

reduz o tempo disponível para outras atividades. No próximo capítulo, será investigado se o 

fato da família participar do PBF é acompanhado de melhoria nas taxas de freqüência e 

redução de oferta de trabalho das crianças. Caso isso seja comprovado, pode-se argumentar a 

respeito de um efeito substituição associado ao PBF. 
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Capítulo 3. Participar do PBF influencia na alocação de 

tempo das crianças?  

3.1. Introdução 

Muitos países em desenvolvimento, a partir a década de 1990, adotaram novos formatos 

de programas redistributivos de renda, baseados em transferências diretas de renda, 

condicionais a determinadas regras. Programas desse tipo possuem duas características 

importantes. A primeira delas é a focalização definida em termos de um nível máximo de 

renda familiar, acima do qual as famílias não são elegíveis para o recebimento do benefício. A 

segunda característica é a condicionalidade do programa a uma obrigação que as famílias 

devam cumprir, além da satisfação a um determinado critério de renda. Nesse último caso, os 

participantes do programa responsabilizam-se por algumas ações pré-especificadas pelo 

programa, como por exemplo, a necessidade de que crianças entre certa idade estejam 

matriculadas na escola e presenciem as aulas. 

Programas de transferência condicional de renda, como o PBF, em geral, não exigem 

que a criança deixe de trabalhar para que o benefício seja concedido à família. A existência de 

obrigatoriedade da freqüência escolar, contudo, teria o incentivo de reduzir o tempo 

disponível para outras atividades, e renda proveniente do benefício seria um substituto a renda 

do trabalho da criança. Ferro e Kassouf (2003) apontam que a saída da criança do mercado de 

trabalho, por conto da condicionalidade do programa, produz um efeito spillover (ou 

transbordamento). Tal efeito colateral contribuiria para as famílias romperem o ciclo de 

pobreza entre gerações, a partir do incentivo à formação de capital humano.31 Programas de 

transferência condicionais, portanto, estão associados à redução na probabilidade de que as 

crianças diminuam as horas destinadas ao trabalho e aumentem a freqüência escolar. 

Alguns trabalhos de avaliação do programa Bolsa Escola encontraram impactos 

positivos no que se refere à redução do trabalho infantil. Ferro e Kassouf (2003) avaliaram o 

impacto do Bolsa Escola na decisão da criança trabalhar, por meio de um modelo Probit 

                                                 
31 Bedi e Marshall (2002), em particular, mostraram uma ligação entre aumento da freqüência escolar e melhora no resultado 
cognitivo, a partir da observação de melhora nos testes escolares de crianças em Honduras. Ponce e Bedi (2007), no entanto, 
destacam que o aumento na freqüência escolar pode não ser tão bom se a oferta de salas de aula não acompanhar o 
crescimento de alunos matriculados. 
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aplicado aos dados da Pnad de 2001, e concluíram que o programa foi eficiente na redução do 

trabalho infantil. Bourguignon et al. (2004) também avaliaram o programa Bolsa Escola, a 

partir da Pnad de 1999, e mostraram que o programa provocou um aumento de 

aproximadamente um terço no número de matrículas de crianças entre 10 e 15 anos que não 

freqüentavam escola anteriormente, mas não foi eficiente na redução do trabalho das crianças 

nesta mesma faixa etária. Na mesma linha, Cardoso e Souza (2004) constataram que o 

programa Bolsa Escola aumentou a possibilidade de freqüência escolar das crianças, mas não 

teve impacto significativo sobre a incidência do trabalho infantil.  

Ao invés de analisarem apenas a freqüência ou a oferta de trabalho de crianças, Glewwe 

e Kassouf (2008) analisaram o impacto do PBF no rendimento escolar das crianças a partir da 

comparação entre alunos de escolas públicas que eram beneficiários ou não do programa. Os 

resultados encontrados pelos autores mostraram que o PBF aumentou a taxa de matrículas, 

diminuiu as taxas de abandono escolar e aumentou as taxas de aprovação dos alunos 

beneficiários em comparação com os não beneficiários. Avaliações de outros programas de 

transferência de renda condicionada - como o do mexicano Progresa (Buddelmeyer e 

Skoufias, 2004, e Shultz, 2004) e do equatoriano Bono de Desarollo Humano (Ponce e Bedi, 

2007) – mostraram que o benefício contribuiu para o aumento na freqüência escolar das 

crianças e redução no trabalho infantil. 

Na maioria dos trabalhos empíricos sobre o tema, a decisão entre trabalho infantil e 

demanda por escolaridade é analisada de forma discreta ou separadamente.32 Por outro lado, o 

ambiente de famílias beneficiárias do PBF também pode influenciar nesta decisão, fazendo 

com que a condicionalidade do programa induza a redução da oferta de trabalho infantil e 

aumente a taxa de matrículas. A teoria também destaca a necessidade de distinguir os efeitos 

substituição e renda decorrentes das variações na renda familiar total por conta do salário 

auferido (ou deixado de auferir) das crianças. 

No transcurso deste estudo ficou evidenciado o impacto que o PBF foi capaz de 

produzir na oferta de trabalho dos adultos. Entretanto, como discutido acima, programas de 

transferência de renda também geram efeitos diferenciados em outros aspectos sociais, tais 

como: matrícula e freqüência escolar, utilização de serviços de saúde, nutrição das crianças e 

trabalho infantil. Neste terceiro ensaio será avaliada a influência do PBF na melhoria dos 

                                                 
32 Kruger et al. (2007) argumentam que tais decisões devem ser encaradas como não mutuamente exclusivas. Neste tipo de 
formulação, tanto o ambiente familiar quanto choques macroeconômicos exógenos podem influenciar na renda domiciliar e, 
conseqüentemente, na decisão de fazer com que a criança trabalhe, apenas estude ou trabalhe e estude ao mesmo tempo. 
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indicadores de trabalho infantil e taxa de freqüência escolar das crianças. A metodologia 

empregada aqui será semelhante a dos capítulos anteriores, no sentido de minimizar os 

possíveis vieses de seleção. Em particular, será explorada, a partir da abordagem de regressão 

descontínua, a maneira como os indivíduos são alocados entre os grupos de tratados e não 

tratados, identificando o impacto do PBF entre os potenciais beneficiários caso haja 

manipulação da variável de seleção. 

3.2. Características das condicionalidades do PBF e descrição dos dados 

Em 2006, para ser elegível ao PBF, a família deveria apresentar renda mensal per capita 

inferior a R$120,00. Famílias “pobres”, com renda mensal per capita entre R$60,00 e 

R$120,00, eram elegíveis se tivessem, em sua composição, crianças menores de 15 anos de 

idade, gestantes ou nutrizes. Ao se enquadrar nesta situação, a família receberia um benefício 

variável de R$15,00 para cada criança moradora do domicílio (ou gestante ou nutriz), 

limitado ao número máximo de três benefícios por família. Nos casos em que a renda familiar 

mensal per capita fosse inferior a R$60,00, as famílias eram classificadas como 

“extremamente pobres” e recebiam o benefício básico de R$ 50,00 mesmo na ausência de 

crianças, gestantes ou nutrizes. Além disso, estas famílias poderiam acumular o beneficio 

variável de R$15,00 por beneficiário (até o número máximo de três).  

Para receber os R$15,00 de benefício variável as famílias devem seguir as seguintes 

condicionalidades: 

• Crianças entre 6 a 15 anos devem estar matriculadas na escola e freqüentar pelo 

menos 85% dos dias letivos; 

• Gestantes e nutrizes devem fazer consultas pré e pós-natal, de acordo com 

calendário definido pelo Ministério da Saúde; 

• Crianças de até 7 anos devem manter o calendário de vacinas em dia; 

As famílias que não cumprem as condicionalidades estão sujeitas a efeitos gradativos, 

que vão desde a notificação da família, passando pela suspensão do benefício, podendo chegar 

à exclusão da família do Programa. É razoável supor que, das condicionalidades impostas, 

aquelas ligadas ao incentivo à escolaridade devem ser as mais propícias em gerar as punições 

graves. Além disso, o órgão gestor do PBF - o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 



 

78 

 

- conta com as redes de ensino públicas (estaduais e municipais) para o acompanhamento 

destas condicionalidades.  

Tabela 3.1 Estatística descritiva das crianças entre 6 e 15 anos, por grupo familiar 

Variáveis 
Grupo Familiar “1” Grupo Familiar “2” 

PBF = 1 PBF = 0 PBF = 1 PBF = 0 

Observações 15.094 32.640 2.646 5.285 

A) Características das crianças 

Taxa de ocupação (fora de casa) 11,8% 5,7% 9,0% 5,7% 

Horas Trabalhadas se Empregado (Média) 18,7 19,5 21,5 22,5 

Horas Destinadas aos Afazeres Domésticos (Média) 9,8 8,5 10,4 9,8 

Freqüência a escola 

Absoluta 96,9% 97,0% 95,1% 96,4% 

Relativa 97,1% 97,4% 96,5% 96,8% 

Acima de 85% 96,3% 96,8% 94,6% 95,7% 

B) Características dos pais e do domicílio 

Renda mensal per capita 
domiciliar (Média, em R$) 

Com Benefício 135,03 465,72 129,38 382,97 

Sem Benefício 121,18 465,72 111,21 382,97 

Número de filhos (Média) 
Total 2,9 2,2 2,7 2,1 

< 15 anos 2,4 1,8 2,2 1,6 

Taxa de Ocupação 
Pai 91% 92% - - 

Mãe 58% 62% 70% 76% 

Escolaridade 
Pai 3,9 7,4 - - 

Mãe 4,6 7,9 5,0 7,8 

Grupo Familiar “1”: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

Grupo Familiar “2”: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

PBF = 1: Família beneficiária; PBF = 0: Família não beneficiária. 

Fonte: Pnad/Ibge, 2006. 

Devido à importância das condicionalidades ligadas à escolaridade, a análise deste 

capítulo levará em conta apenas as crianças em idade escolar. Na Tabela 3.1, produzida a 

partir dos microdados da Pnad 2006, são apresentadas algumas características descritivas das 

crianças entre 6 e 15 anos pertencentes aos grupos familiares identificados neste estudo. Os 

dados referentes aos dois grupos familiares mostram que as crianças beneficiadas pelo PBF 

trabalham mais do que aquelas que não são beneficiadas. Isto é verificado tanto na taxa de 

ocupação quanto nas horas destinadas aos afazeres domésticos. Apenas no caso das horas 

trabalhadas fora de casa, as crianças do grupo familiar “1” trabalham ligeiramente mais. Este 
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resultado pode ser interessante se comparado com a freqüência escolar. Em geral, a 

freqüência, tanto absoluta (se freqüenta ou não a escola) ou relativa (número de faltas por dias 

de estudo),33 é ligeiramente maior para o grupo das crianças beneficiárias. Isto pode denotar 

que as crianças do grupo das beneficiárias diminuem um pouco a intensidade de horas 

trabalhadas fora de casa, para poder freqüentar as aulas. Outra característica importante é 

observada no grupo familiar “2” que mostra crianças com intensidade de trabalho maior (tanto 

dentro como fora de casa) e freqüência escolar menor que as do outro grupo. 

 
Grupo Familiar “1”: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 
Grupo Familiar “2”: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 
PBF = 1: Família beneficiária; PBF = 0: Família não beneficiária. 

Figura 3.1 Freqüência escolar de crianças por idade (6 a 15 anos) 

O gráfico da Figura 3.1 permite um exame da situação escolar das crianças entre 6 e 15 

anos. Embora a freqüência escolar seja alta para todos os grupos, observa-se que a taxa de 

freqüência escolar das crianças beneficiárias é sempre inferior a das não beneficiárias. A taxa 

de freqüência escolar, para o grupo de famílias compostas por casais, atinge o seu máximo na 

idade de 10 anos. Após esta idade, as crianças beneficiárias tendem a apresentar um declínio 

maior na freqüência. Os filhos de mães chefe de família, por outro lado, apresentam 

freqüências inferiores em relação ao outro grupo familiar com taxas declinantes a partir dos 

11 anos. Esse resultado mostra, a priori, que o benefício do programa não está totalmente 

vinculado à sua focalização. 

                                                 
33 Na Pnad 2006, este cálculo é produzido a partir da variável v1962 que indica o número de dias que a crianças deixou de 
comparecer a escola ou creche no período de referência de 60 dias. 
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A Tabela 3.2 apresenta a descrição básica da estrutura ocupacional das crianças por 

faixa de idade. Nota-se, nas duas faixas etárias e nos dois grupos familiares especificados, que 

a proporção de crianças que se dedica exclusivamente aos estudos é menor entre as que 

pertencem às famílias beneficiárias. Este padrão médio apresenta uma considerável distinção 

de acordo com a faixa de idade: entre 93% e 95% das crianças de 6 até 10 anos só estudam, 

enquanto que este percentual para as crianças de11 até 15 anos ficou bem abaixo, entre 78% e 

88%. No caso das crianças que estudam e trabalham simultaneamente, a proporção sempre é 

maior entre as famílias beneficiárias. As crianças que não se dedicam aos estudos também 

possuem maior participação entre aquelas que recebem o benefício do PBF, com exceção da 

faixa etária de 6 até 10 anos que pertencem ao grupo familiar “1”. Conclui, dos resultados 

apresentados até aqui, que a condicionalidade do PBF, do ponto de vista comportamental, 

incentiva a freqüência escolar para a faixa etária de 6 até 10 anos, mas está longe de evitar a 

elevação da taxa de ocupação das crianças com idade entre 11 e 15 anos. 

Tabela 3.2 Estrutura ocupacional das crianças, por faixa de idade e grupo familiar 

Estrutura ocupacional 
Grupo Familiar "1" Grupo Familiar "2" 

PBF = 1 PBF = 0 PBF = 1 PBF = 0 

A) Crianças de 6 até 10 anos 

Só Estuda 93,1% 95,1% 93,2% 95,3% 

Trabalha e Estuda 3,9% 1,6% 2,4% 1,4% 

Não Estuda 3,0% 3,3% 4,4% 3,3% 

B) Crianças de 11 até 15 anos 

Só Estuda 78,4% 88,3% 82,4% 88,4% 

Trabalha e Estuda 18,4% 9,0% 12,3% 7,8% 

Não Estuda 3,2% 2,6% 5,3% 3,8% 

Grupo Familiar “1”: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

Grupo Familiar “2”: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

PBF = 1: Família beneficiária; PBF = 0: Família não beneficiária. 

Fonte: Pnad/Ibge, 2006. 

3.3. Estimações do desenho RD para oferta de trabalho infantil e 

freqüência escolar 

O objetivo deste ensaio é avaliar o impacto do PBF na decisão de participar do mercado 

de trabalho e na freqüência escolar das crianças entre seis e quinze anos, que é a população 
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alvo do programa. As amostras de crianças, obtidas a partir da Pnad 2006, serão divididas 

entre os grupos familiares já discutidos nos outros capítulos. Entretanto, os grupos terão um 

número de observações um pouco menor, pois conterão apenas famílias com pelo menos uma 

criança dentro da faixa estabelecida. Serão apresentados, a seguir, a estratégia de identificação 

e os resultados produzidos. 

3.3.1 Estratégia empírica e identificação da forma funcional 

As estimações deste ensaio serão baseadas num desenho RD identificado pela 

descontinuidade no ponto de corte definido pelo critério de elegibilidade ao PBF. A idéia 

básica do modelo RD depende da variável de seleção observada �� ser contínua em relação ao 

ponto de corte determinado, ��$. Para tornar-se elegível aos benefícios do programa é 

necessário que a família não tenha renda mensal per capita acima de R$120,00, ou seja, �� �R$120,00. Neste sentido, ao conceder o programa apenas às famílias qualificadas pela regra 

de seleção seriam criadas condições adequadas para aplicação do desenho RD. Com isso, o 

efeito do tratamento pode ser medido pelo tamanho da descontinuidade no valor esperado da 

variável de impacto num ponto de corte particular, que neste caso é o valor de R$120,00 de 

renda familiar mensal per capita, ��$ � R$120,00. Logo, é necessário determinar se a 

probabilidade de receber o tratamento é uma função descontínua da variável de seleção no 

ponto de corte de R$120,00. 

Existem dois tipos de desenho RD: o sharp e o fuzzy. No desenho sharp RD, as famílias 

são selecionados ao tratamento ��� � 1� unicamente com base numa função contínua 

observada determinada como a variável de seleção: aquelas que estão à esquerda do ponto de 

corte recebem o tratamento b�� � 1 se �� � �]̂c e aquelas que estão à direita do ponto de 

corte não recebem b�� � 0 se ��  �]̂c. Neste caso, �� é determinístico e depende da renda 

mensal familiar per capita, �� � 2����, onde �� deve ser uma série contínua de valores e 2���� deve ser uma função descontínua (Hahn et al., 2001). Neste desenho sharp RD, a 

estimação por OLS produzirá estimadores não viesados, pois o tratamento está perfeitamente 

correlacionado com as características observáveis e é ortogonal em relação às características 

não observadas. Assim, torna-se possível identificar o impacto do programa pela simples 

comparação dos indivíduos com renda familiar mensal per capita à esquerda e à direita do 
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ponto de corte. Feitas estas considerações, seria possível utilizar a seguinte modelo de 

regressão sharp RD (s): 

��� � ��r�� � ��b�� � �]̂c � >���� � ��      (3.1) 

em que �� é a variável de resultado, que representa a taxa de ocupação ou a freqüência escolar 

das crianças; r� é um vetor de características sócio-econômicas da criança e do domicílio a 

que elas pertencem; �� � �� é a diferença entre a renda mensal familiar per capita descontada 

do valor do benefício e o valor determinado para o ponto de corte; e �� é o termo erro. O 

parâmetro de interesse para avaliar o efeito do programa é δ.  

Para identificar se o ponto de corte na variável de seleção produz descontinuidade no 

nível do tratamento e com isso mostrar que o indicador de tratamento depende de �� de forma 

determinística, Imbens e Lemieux (2008) propõe análises gráficas que representem a relação 

entre o tratamento (participar do PBF) e a regra de seleção. McCrary (2008), por outro lado, 

sugere um teste formal para identificar se famílias burlam a regra de seleção ao programa, a 

partir de informações de renda familiar inferiores a que realmente ostentam. Para o modelo 

sharp RD ser válido, segundo McCrary (2008), a densidade da variável que determina a 

seleção (��) deve ser contínua no ponto de descontinuidade (��$). Na Figura 3.2 estão 

apresentados os gráficos que mostram a existência de descontinuidade no ponto de corte de 

R$120,00 para os grupos familiares selecionados. Neste caso, uma estimação do desenho 

sharp RD do efeito do tratamento na variável de impacto, considerando este cutoff, seria 

viesada e inconsistente. Na Figura 3.3, por outro lado, observa-se que a aplicação do teste de 

densidade para o corte de R$140,00 não produziu descontinuidade significativa. Considera-se, 

assim, que há incentivo à manipulação da variável de seleção para tornar-se elegível ao 

programa até o cutoff de R$140,00. Logo, é possível afirma que a seleção ao tratamento 

depende de ��, porém de forma estocástica. 

Deste modo, o desenho fuzzy RD, considerando uma banda maior que o critério oficial 

de seleção, é mais adequado para a amostra preparada para este ensaio. A característica 

fundamental a se considerar neste modelo é que a probabilidade da família participar do 

programa dada a variável de seleção, possui uma descontinuidade conhecida em �� � ��. Esta 

descontinuidade deve ser considerada um instrumento para a estimação de �� e, para tal, deve 

cumprir com duas condições fundamentais: (i) estar altamente correlacionado com a 
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participação no programa (justamente por se basear na regra de seleção); e (ii) não estar 

correlacionado com a oferta de trabalho e a freqüência escolar das crianças que pertencem às 

famílias com renda mensal per capita ao redor do ponto de corte.  

 

Figura 3.2 Estimativas de descontinuidade para a amostra com crianças  
de 6 até 15 anos – cutoff = R$120,00 

 

Figura 3.3 Estimativas de descontinuidade para a amostra com crianças  
de 6 até 15 anos – cutoff = R$140,00 

No desenho fuzzy RD, portanto, torna-se apropriada a estimação de variáveis 

instrumentais em dois estágios, sendo que na primeira etapa estima-se a probabilidade da 

família participar do PBF, ou seja: 

�� � sr� � ψ�b�� � �]̂c � d�O� � e�   (3.2) 

onde instrumento O� é a regra de seleção ao PBF, que toma os seguintes valores em setembro 

de 2006: 
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O� � )1, se �� � R$1200, se ��  R$120*  
Na segunda etapa, o efeito do programa em �� pode ser obtido mediante a estimação por 

OLS de: 

�� � sr� � ��b�� � �]̂c � ���� � ��     (3.3) 

onde �� é o propensity score proveniente da estimação da equação (3.2). O coeficiente de 

interesse �� representa o impacto do programa sobre a oferta de trabalho e a taxa de 

freqüência escolar das crianças. Neste caso, estima-se o efeito médio local dos compliers, ou 

seja, as famílias que, pelo fato de existir um tratamento �� determinado pelo instrumento ou 

regra de seleção O� (Imbens e Angrist, 1994). 

Um problema potencial da estimação por variáveis instrumentais é que se assume que a 

variável de impacto e a variável que determina o tratamento são correlacionadas. Caso se 

assuma uma forma funcional equivocada, as estimativas podem se tornar viesadas devido à 

má especificação do modelo. Por exemplo, se a relação entre �� e �� é não linear em torno do 

ponto de corte, mas a 2���� é especificada como linear, então as estimativas do efeito médio 

do tratamento podem estar suprimindo qualquer não-linearidade subjacente à função. Este 

problema pode ser eliminado com a aplicação de várias formas funcionais à função-controle. 

Desta forma, a solidez das estimações será garantida mediante a inclusão de polinômios de 

segunda e terceira ordem de 2����, que servem como uma expansão de Taylor para 

aproximação da forma funcional correta, bem como suas interações com a variável de 

tratamento O�. 
A segunda etapa da análise gráfica deve garantir a especificação correta da forma 

funcional que produzirá um efeito médio do tratamento não viesado. Como mencionado 

anteriormente, o instrumento deve ser uma função não linear da renda familiar mensal per 

capita e a informação de identificação provém da não-linearidade imposta pelo desenho do 

programa. Para tanto, se recorre à utilização de funções polinomiais para melhor identificar a 

presença da descontinuidade. Nas Figuras 3.4 e 3.5 estão registrados os resultados da relação 

entre a probabilidade do tratamento e a variável de seleção, produzidos a partir regressões 

lineares locais. Nos gráficos relacionados ao grupo familiar “1” é possível identificar um 

aspecto aproximadamente linear ao redor do cutoff, enquanto que para o grupo familiar “2” a 



 

85 

 

aparência é claramente não-linear. É possível notar, além disso, a existência clara de 

descontinuidade em torno do cutoff de R$120,00 (Figura 3.4), com um incremento na 

probabilidade de receber o tratamento no lado direito do ponto de corte. Este resultado não é 

verificado para o caso do cutoff de R$140,00 (Figura 3.5). Esta é mais uma prova de que a 

utilização do corte de R$120,00 não produziria o verdadeiro efeito médio do tratamento, 

devido a possibilidade de manipulação da variável de seleção. 

 

Figura 3.4 Relação entre probabilidade de tratamento e variável de seleção 
 para a amostra com crianças de 6 até 15 anos – cutoff = R$120,00 

 

Figura 3.5 Relação entre probabilidade de tratamento e variável de seleção 
 para a amostra com crianças de 6 até 15 anos – cutoff = R$140,00 
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3.3.2 Estimação dos efeitos 

Uma vez efetuada a análise gráfica de comprovação da descontinuidade, segue-se, 

agora, a análise paramétrica a partir da utilização do desenho fuzzy RD de dois estágios, 

composto pelo sistema de equações (3.2) e (3.3). No primeiro estágio será analisado o efeito 

da descontinuidade, proporcionada pelo critério de elegibilidade, na participação no PBF. A 

amostra considerada será a de famílias que tenham ao menos uma criança entre 6 e 15 anos, 

subdivididas entre os grupos familiares “1” e “2”. Como exposto na subseção precedente, 

foram selecionados os seguintes cutoffs potenciais para obtenção de intervalos �]̂ na equação 

(3.2): 

��$lm',lmn � )R$120  para  % � 1R$140  para  % � 1* 
Serão incluídos em (3.2) funções-controle polinomiais (quadráticas e cúbicas), bem como as 

interações com a dummy de tratamento ��, para obter a correta especificação de �����, 

conforme observado na análise gráfica precedente. Além disso, o modelo contará com 

controles demográficos e domiciliares observáveis ��, listados no Apêndice 3.A. Deste modo, 

será o estimado, em primeiro estágio, o seguinte modelo de probabilidade linear de receber a 

transferência do PBF em função do critério de elegibilidade: 

�� � sr� � ψ�� � ψ''b�� � �]̂c � ψ'nb�� � �]̂cn � ψ'hb�� � �]̂ch � d�O� �
�d'O�b�� � �]̂c � dnO�b�� � �]̂cn � dhO�b�� � �]̂ch � e�                                  (3.4) 

Os coeficientes d$ e ψ�$ da equação (3.4), estimados para os grupos familiares “1” e “2”, 

são apresentados na Tabela 3.3. As estimativas para o grupo familiar “1” reforçam a hipótese 

da forma polinomial de 2���� tanto quadrática como cúbica. Para o grupo familiar “2” apenas 

a interação quadrática é significativa. As estimativas realizadas mostram que não é possível 

descartar a hipótese de descontinuidade ao nível de 95% de confiança para todos os pontos de 

corte. Os resultados obtidos para d� indicam que o impacto agregado do critério de 

elegibilidade sobre a probabilidade de participar do PBF é positivo e significativo. Por 

exemplo, o tratamento dado pela regra de seleção fixada em R$140,00 aumenta, em média, 

0,16 na probabilidade de participar do PBF, enquanto que para o cutoff de R$120,00 este 

valor aumenta para 0,18. Para as famílias do grupo “2”, a probabilidade de participar do PBF 
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também diminui com o aumento do corte de renda, chegando a 0,07 no caso do cutoff de 

R$140,00. Nas Figuras 3.6 e 3.7 são apresentados gráficos com os valores esperados da 

probabilidade de tratamento, obtidos por regressão linear local com especificação polinomial, 

para os cortes de renda de R$120,00 e R$140,00. 

Tabela 3.3 Estimativas fuzzy RD em primeiro estágio: probabilidade de família 
com ao menos um filho entre 6 e 15 anos participar do PBF. 

Coeficientes Descrição 

GF1 GF2 

Cutoff = R$120 Cutoff  = R$140 Cutoff  = R$120 Cutoff  = R$140 

ψ00 Constante 0.0186 0.0128 -0.0577 -0.0558 

  (0.0515) (0.0512) (0.1261) (0.1258) 

(A) Variável de seleção (X) 

ψ11 Linear -0.0002*** -0.0002*** -0.0002*** -0.0002*** 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

ψ12 Quadrático 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 

  
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

ψ13 Cúbico -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** -0.0000*** 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

(B) Indicadores de Tratamento (D) 

γ0 Tratamento 0.1770*** 0.1592*** 0.1447*** 0.0674* 

  (0.0169) (0.0166) (0.0337) (0.0324) 

γ1 
Interação  

linear 0.0011 0.0008 0.0006 -0.0020 

  
(0.0012) (0.0010) (0.0026) (0.0023) 

γ2 
Interação 
quadrática 0.0001*** 0.0001*** 0.0001** 0.0001* 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

γ3 Interação cúbica 0.0000*** 0.0000*** 0.0000 0.0000 

    (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

R2  0.2532 0.2585 0.2126 0.2132 

Log-verossimilhança -13.505,9083 -13.400,0648 -2.618,7167 -2.616,6232 

N   29.726 29.726 5.247 5.247 

Teste F para  γ0 = 0 109.90 92.11 18.39 3.24 

Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 0.0072 

GF1: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

GF2: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

Desvios-padrões (entre parênteses) corrigidos para heterocedasticidade. 

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01.. 

Resultados dos controles disponíveis no Apêndice 3.A. 
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Figura 3.6 Propensity score estimado no primeiro estágio – Grupo Familiar “1” 

 

Figura 3.7 Propensity score estimado no primeiro estágio –Grupo Familiar “2” 

Com o propensity score estimado no primeiro estágio logra-se o instrumento necessário 

para estimar o efeito do PBF nas seguintes variáveis de impacto ��: (i) participação na força 

de trabalho; (ii) horas semanais trabalhadas; e (iii) freqüência escolar das crianças. Também 

será incluído o conjunto r� de controles demográficos e domiciliares, conforme constam noa 

Apêndices 3.B e 3.C. A equação (3.3) passa ser completamente definida a partir da inclusão 

das formas polinomiais (quadráticas e cúbicas) de 2����, de modo que ela passa a ser 

reescrita como: 

�� � ��� � �� � �'b�� � �]̂c � �'b�� � �]̂cn � �'b�� � �]̂ch � �����u � 
��'b�� � �]̂c���u � �nb�� � �]̂cn���u � �hb�� � �]̂ch�� � ��             (3.5) 
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Tabela 3.4 Estimativas de segundo estágio: efeitos sobre oferta de trabalho e 
freqüência escolar das crianças de 6 até 15 anos 

Grupos 
Demográficos  

Crianças de 6 até 15 anos Crianças de 6 até 10 anos  Crianças de 11 até 15 anos 

Linear  Quadrático  Cúbico  Linear  Quadrático  Cúbico  Linear  Quadrático  Cúbico  

A) Participação na Força de Trabalho 
   

GF1 0.0128* 0.0107 0.0107 0.0242*** 0.0230*** 0.0231*** 0.0166 0.0155 0.0155 

 
(0.0057) (0.0057) (0.0057) (0.0050) (0.0050) (0.0050) (0.0096) (0.0095) (0.0095) 

GF2 -0.0239 -0.0271* -0.0271* 0.0263* 0.0246* 0.0246* -0.0324 -0.0342 -0.0342 

 
(0.0128) (0.0125) (0.0125) (0.0111) (0.0108) (0.0108) (0.0198) (0.0195) (0.0195) 

B) Horas Semanais Trabalhadas    

GF1 -2.2421* -3.6267*** -3.6743*** 0.4882 -1.2495 -1.3142 -2.1192* -3.2720*** -3.3166*** 

 (0.9378) (0.8886) (0.8887) (1.7810) (1.6335) (1.6348) (1.0241) (0.9734) (0.9735) 

GF2 -6.7095*  -6.8055** -6.7925**  -11.4634 -9.1640 -8.9671 -4.5910 -4.4728 -4.4619 

 (2.7314) (2.5346) (2.5331) (5.9171) (4.8389) (4.8369) (2.9227) (2.7402) (2.7387) 

C) Taxa de Freqüência Escolar    

GF1 -0.0031* -0.0035** -0.0035** -0.0006 -0.0012 -0.0012 -0.0050** -0.0053** -0.0053** 

 (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0020) (0.0020) (0.0020) (0.0019) (0.0019) (0.0019) 

GF2 -0.0015 -0.0022 -0.0022 -0.0034 -0.0035 -0.0035 -0.0002 -0.0012 -0.0012 

  (0.0036) (0.0035) (0.0035) (0.0052) (0.0050) (0.0050) (0.0050) (0.0049) (0.0049) 

GF1: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

GF2: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

Desvios-padrões (entre parênteses).  

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

Resultados dos controles disponíveis nos Apêndice 3.B e 3.C para a especificação linear. 

As estimativas de (3.5) foram realizadas para três amostras distintas que consideram as 

seguintes faixas etárias: (i) de 6 até 15 anos; (ii) de 6 até 10 anos; e (iii) de 11 até 15 anos. Os 

resultados produzidos são apresentados na Tabela 3.4, considerando apenas o cutoff de 

R$140,00 (os resultados gráficos são apresentados no Apêndice 3.D). 

A) Efeito sobre a participação na força de trabalho 

Em relação aos filhos de casais (GF1), todos os efeitos estimados sobre a participação 

na força de trabalho foram positivos. Subentende-se, para este subgrupo, que o PBF com corte 

de renda deslocado para R$140,00, não produziu o impacto esperado, ou seja, reduzir a 

participação das crianças no mercado de trabalho. O resultado mais significativo ocorre com 

as crianças entre 6 e 10 anos, com um aumento de até 2 pontos percentuais na probabilidade 
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de participar da PEA dada a participação no PBF. As crianças de 11 até 15 anos, por sua vez, 

não apresentaram estimativas significativas do aumento da probabilidade de participar da 

PEA. 

No que respeitam aos filhos de mães não casadas (GF2), os efeitos do PBF na 

participação na PEA foram negativos e significativos a 95% de nível de confiança (cerca de 

2,7 pontos percentuais), considerando a amostra com crianças entre 6 e 15 anos. Este 

resultado denota um impacto importante do programa para a redução na incidência de 

trabalho infantil para este subgrupo. Porém, ao analisar a amostra contendo apenas crianças de 

6 até 10 anos, observa-se que o PBF afeta positivamente (em torno de 2,5 pontos percentuais) 

na propensão de participar da força de trabalho. 

B) Efeito nas horas semanais trabalhadas 

O efeito do PBF sobre as horas semanais trabalhadas foram negativos e significativos 

para as crianças entre 6 e 15 anos pertencentes ao grupo familiar “1”. A redução ficou em 

torno de 3,5 horas. Este efeito é similar quando se analisa a amostra contendo crianças entre 

11 e 15 anos. As crianças de 6 até 10 anos não apresentaram efeito significativo nesta variável 

de impacto. Filhos de mães independentes, por sua vez, também apresentaram queda 

importante nas horas trabalhadas por conta da participação do PBF (quase 7 horas semanais). 

O resultado para as outras subamostras não foram significativos, provavelmente devido ao 

número diminuto de observações.  

C) Efeito na taxa de freqüência escolar 

Todos os resultados estimados para o efeito do PBF na taxa de freqüência escolar foram 

surpreendentemente negativos. Apenas os filhos de casais (GF1) registraram estimadores 

significativos, principalmente aqueles que se encontram na faixa etária de 11 até 15 anos. A 

magnitude efeito estimado do PBF na freqüência escolar das crianças do grupo familiar “1”, 

contudo, é pequena: cerca de 0,3% para a amostra total de crianças e em torno de 0,5% para a 

subamostra de crianças entre 11 e 15 anos. 
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3.4 Conclusão 

Neste ensaio foi proposta a investigação o efeito da condicionalidade do PBF sobre a 

oferta de trabalho das crianças ou adolescentes. Mais especificamente, a exigência de que 

filhos entre 6 e 15 anos sejam obrigados a freqüentar a escola geraria efeitos diferenciados 

entre os membros das famílias que estão sujeitas ou não à condicionalidade. Além disso, 

existe o efeito substituição associado à redução do trabalho infantil que implicaria em 

aumento na oferta de trabalho das mães com o intuito de repor o orçamento familiar. Desta 

maneira, foi aplicado o desenho fuzzy RD sobre a amostra extraída da Pnad de 2006, para 

avaliar o efeito da participação no PBF na decisão de escolha ocupacional das crianças de 6 

até 15 anos. Como exercício, procurou-se analisar o impacto do programa na participação das 

crianças na PEA, nas horas trabalhadas e na taxa de freqüência escolar.  

De modo geral, pode-se dizer que o PBF foi pouco efetivo para diminuir o trabalho 

infantil no curto prazo. Na verdade, os resultados evidenciaram que as crianças apenas 

migram de status ocupacional. Ou seja, elas reduzem a oferta de horas de trabalho semanal 

para cumprir a condicionalidade do programa de freqüentar as aulas. Pelos resultados 

apresentados, não se pode dizer que o PBF produziu impacto na redução da propensão de 

crianças em participar do mercado de trabalho. Além disso, sendo significativamente alta a 

freqüência absoluta (total de crianças matriculadas), dificilmente haveria incrementos 

positivos por conta do programa nesta variável. Na verdade observou-se uma pequena 

redução na freqüência relativa, mas que não foi suficiente para derrubar a média para menos 

de 85%. Este resultado pode ser comparado ao encontrado por Romero e Hermeto (2009), que 

verificaram a presença de resultados poucos significativos para a influência do PBF no nível 

educacional das crianças. 

Não se deve, entretanto, tomar esses resultados isoladamente, uma vez que outras 

avaliações do PBF mostraram resultados positivos quanto à redução da desigualdade e 

aumento na renda média das famílias mais pobres (ver, por exemplo, Rocha, 2005; Hoffman, 

2006; e Cury et al., 2009). No caso dos programas brasileiros de transferência condicionada 

de renda, a idéia principal é a redução da pobreza no curto e no longo prazo por meio do 

aumento do investimento em capital humano principalmente das crianças de famílias pobres.  
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No entanto, é latente a necessidade de avaliar estes resultados pelo ponto de vista do 

desenho do programa, pois tanto a proporção de crianças freqüentando escola em resposta a 

programas de transferência de renda quanto o grau de redução da pobreza tendem a ser menos 

sensível ao nível de transferência de recursos e mais intensivo ao nível de focalização. Isso 

sugere que a condicionalidade do PBF poderia ser readequada. Como mostram os resultados 

deste capítulo, melhoras na regra de seleção do programa e nos critérios de condicionalidades 

poderiam gerar resultados de bem-estar melhor para a sociedade, tanto em relação aos 

objetivos quanto ao custo do programa.  
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Apêndice 3.A Resultados das covariadas estimados no primeiro 
estágio 

Covariadas 
GF1 GF2 

Cutoff = R$ 120 Cutoff = R$ 140 Cutoff = R$ 120 Cutoff = R$ 140 

Nº. De filhos menores de 15 anos 0.0218*** 0.0191*** 0.0358*** 0.0343*** 

 
(0.0027) (0.0027) (0.0071) (0.0071) 

Região Nordeste (Norte = 0) 0.1378*** 0.1354*** 0.0925*** 0.0899*** 

 (0.0083) (0.0083) (0.0200) (0.0200) 

Sudeste (Norte = 0) 0.0043 0.0069 0.0219 0.0208 

 
(0.0079) (0.0079) (0.0194) (0.0194) 

Sul (Norte = 0) -0.0044 -0.0007 0.0389 0.0375 

 (0.0086) (0.0086) (0.0216) (0.0216) 

Centro-Oeste (Norte = 0) -0.0344*** -0.0318*** -0.0405 -0.0416 

 
(0.0090) (0.0090) (0.0222) (0.0222) 

Setor Urbano 0.0939*** 0.0909*** 0.0807*** 0.0784*** 

 (0.0070) (0.0070) (0.0226) (0.0225) 

Sexo do chefe da família (Homem = 0) 0.0024 0.0023   

 
(0.0044) (0.0044) 

  

Raça do chefe da família (Branco = 0) 0.0323*** 0.0315*** 0.0268* 0.0262* 

 (0.0050) (0.0050) (0.0122) (0.0122) 

Idade do chefe da família -0.0134 -0.0152 -0.0014 -0.0029 

 
(0.0103) (0.0103) (0.0248) (0.0247) 

idade do chefe da família ao quadrado 0.0011* 0.0012* 0.0006 0.0007 

 (0.0005) (0.0005) (0.0011) (0.0011) 

Anos de estudo do chefe da família 0.0179*** 0.0192*** 0.0181 0.0177 

 
(0.0050) (0.0050) (0.0118) (0.0118) 

Anos de estudo do chefe da família ao quadrado -0.0031*** -0.0031*** -0.0026* -0.0025 

 (0.0005) (0.0005) (0.0013) (0.0013) 

Chefe da família empregado informal -0.0031 -0.0004 -0.0162 -0.0179 

  (0.0113) (0.0113) (0.0219) (0.0218) 

N 29726 29726 5247 5247 

R2 0.2532 0.2585 0.2126 0.2132 

L-L -13.505,9083 -13.400,0648 -2.618,7167 -2.616,6232 

GF1: famílias compostas por casais com pelo menos um filho menor que 15 anos. 

GF2: famílias compostas por mãe chefe de família com ao menos um filho menor que 15 anos. 

Desvios-padrões (entre parênteses) corrigidos para heterocedasticidade.  

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 
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Apêndice 3.B Resultados das covariadas estimados no segundo 
estágio – Grupo Familiar “1" (especificação linear) 

Covariadas 
Crianças de 6 até 15 anos Crianças de 6 até 10 anos  Crianças de 11 até 15 anos 

PFT HST TFE PFT HST TFE PFT HST TFE 

Região Nordeste (Norte = 0) -0.0003 -0.1357 -0.0001 -0.0040 1.2808 -0.0004 0.0002 -0.7931 0.0003 

 
(0.0037) (0.6145) (0.0009) (0.0031) (0.9528) (0.0012) (0.0066) (0.6969) (0.0013) 

Sudeste (Norte = 0) -0.0193*** -0.9654 -0.0018* -0.0144*** -1.3715 0.0002 -0.0282*** -1.8470* -0.0039** 

 
(0.0039) (0.7372) (0.0009) (0.0032) (1.4047) (0.0013) (0.0069) (0.8123) (0.0013) 

Sul (Norte = 0) 0.0016 -1.8337* 0.0003 -0.0057 -3.2799* 0.0004 0.0069 -1.9821* 0.0001 

 
(0.0045) (0.7870) (0.0011) (0.0037) (1.3230) (0.0015) (0.0080) (0.8769) (0.0016) 

Centro-Oeste (Norte = 0) -0.0199*** 2.7026** 0.0036** -0.0144*** -0.6208 0.0040* -0.0276*** 2.4179* 0.0033* 

 
(0.0046) (0.9250) (0.0011) (0.0039) (1.7725) (0.0015) (0.0082) (1.0167) (0.0016) 

Setor Urbano 0.1115*** -1.9509*** -0.0016* 0.0476*** 0.8161 -0.0028** 0.1795*** -2.0777*** -0.0002 

 
(0.0032) (0.5011) (0.0008) (0.0027) (0.8715) (0.0011) (0.0057) (0.5561) (0.0011) 

Pai participa da PEA 0.0141* -2.4405* 0.0008 0.0066 1.6080 0.0009 0.0317*** -2.8203* 0.0011 

 
(0.0056) -11.868 (0.0013) (0.0051) (2.2852) (0.0021) (0.0090) (1.2938) (0.0018) 

Mãe participa da PEA 0.0677*** -3.3120*** 0.0000 0.0292*** -1.9276 0.0014 0.0986*** -2.9208*** -0.0016 

 
(0.0025) (0.6170) (0.0006) (0.0021) (1.1747) (0.0008) (0.0045) (0.6735) (0.0009) 

Anos de estudo do pai -0.0035*** -0.2934*** 0.0001 -0.0010** -0.1873 0.0001 -0.0052*** -0.3207*** 0.0001 

 
(0.0004) (0.0803) (0.0001) (0.0003) (0.1446) (0.0001) (0.0007) (0.0882) (0.0001) 

Anos de estudo da mãe -0.0047*** -0.3197*** 0.0007*** -0.0019*** -0.3580** 0.0005*** -0.0059*** -0.3290*** 0.0008*** 

 
(0.0004) (0.0744) (0.0001) (0.0003) (0.1334) (0.0001) (0.0007) (0.0817) (0.0001) 

Sexo -0.0459*** -1.8923*** 0.0018*** -0.0181*** 0.9451 0.0000 -0.0746*** -2.6086*** 0.0037*** 

 
(0.0023) (0.4452) (0.0006) (0.0019) (0.7682) (0.0008) (0.0041) (0.4929) (0.0008) 

Raça -0.0095*** -0.8822 0.0005 -0.0010 0.1761 0.0007 -0.0190*** -0.9162 0.0003 

 
(0.0026) (0.4837) (0.0006) (0.0022) (0.8557) (0.0009) (0.0046) (0.5330) (0.0009) 

Constante -0.0347*** 31.8082*** 0.9685*** -0.0284*** 12.1361*** 0.9687*** -0.0639*** 34.2055*** 0.9677*** 

 
(0.0082) (1.5806) (0.0020) (0.0072) (3.0105) (0.0029) (0.0139) (1.7285) (0.0027) 

N 47734 3636 46288 24298 598 23512 23436 3038 22776 

R2 0.0873 0.0473 0.0061 0.0512 0.0822 0.0050 0.1290 0.0508 0.0087 

PFT: Participação na força de trabalho; HST: Horas semanais trabalhadas; TFE: Taxa de freqüência escolar. 

Desvios-padrões entre parênteses.  

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 
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Apêndice 3.C Resultados das covariadas estimados no segundo 
estágio – Grupo Familiar “2" (especificação linear) 

Covariadas 
Crianças de 6 até 15 anos Crianças de 6 até 10 anos  Crianças de 11 até 15 anos 

PFT HST TF PFT HST TF PFT HST TF 

Região Nordeste (Norte = 0) 0.0200* 1.0571 -0.0060* 0.0044 9.1596* -0.0046 0.0257 -0.0714 -0.0073 

 
(0.0093) (2.0574) (0.0026) (0.0074) (3.4874) (0.0035) (0.0153) (2.2364) (0.0038) 

Sudeste (Norte = 0) -0.0087 4.4865* -0.0081** -0.0052 5.5384 -0.0091* -0.0167 4.0172 -0.0073 

 
(0.0095) (2.2386) (0.0027) (0.0076) (3.7867) (0.0035) (0.0156) (2.4249) (0.0039) 

Sul (Norte = 0) 0.0128 -0.5356 -0.0039 0.0023 4.0945 -0.0036 0.0145 -1.0174 -0.0042 

 
(0.0111) (2.5082) (0.0031) (0.0090) (4.2616) (0.0042) (0.0181) (2.7163) (0.0045) 

Centro-Oeste (Norte = 0) 0.0046 5.1246* -0.0007 -0.0065 5.9444 -0.0012 0.0033 4.4261 -0.0004 

 
(0.0113) (2.5780) (0.0032) (0.0094) (5.8155) (0.0044) (0.0182) (2.7391) (0.0045) 

Setor Urbano 0.0947*** -0.4699 0.0038 0.0193* 4.3761 -0.0037 0.1542*** -1.2958 0.0094* 

 
(0.0100) (1.5703) (0.0028) (0.0081) (2.7233) (0.0039) (0.0162) (1.7053) (0.0041) 

Mãe participa da PEA 0.0400*** -5.2294** 0.0012 0.0135* 0.3754 0.0037 0.0655*** -5.5846** -0.0006 

 
(0.0073) (1.9556) (0.0021) (0.0059) (3.3929) (0.0028) (0.0118) (2.1114) (0.0030) 

Anos de estudo da mãe -0.0066*** -0.4190* 0.0006** -0.0015* 0.4369 0.0010*** -0.0090*** -0.4283* 0.0004 

 
(0.0008) (0.1777) (0.0002) (0.0006) (0.4447) (0.0003) (0.0012) (0.1865) (0.0003) 

Sexo -0.0330*** -1.9268 0.0023 -0.0091* -3.4591 0.0031 -0.0545*** -2.0094 0.0017 

 
(0.0056) (1.2711) (0.0016) (0.0045) (2.3145) (0.0021) (0.0090) (1.3723) (0.0022) 

Raça 0.0076 -1.4651 -0.0019 -0.0013 3.1959 0.0012 0.0094 -2.1706 -0.0046 

 
(0.0063) (1.4687) (0.0018) (0.0051) (2.5596) (0.0024) (0.0103) (1.5950) (0.0025) 

Constante -0.0140 31.1435*** 0.9625*** -0.0057 2.4015 0.9650*** -0.0337 34.2944*** 0.9606*** 

 
(0.0173) (3.4490) (0.0049) (0.0142) (6.5145) (0.0067) (0.0278) (3.6946) (0.0070) 

N 7931 540 7611 3469 63 3342 4462 477 4269 

R2 0.0377 0.0673 0.0054 0.0138 0.2283 0.0111 0.0592 0.0671 0.0052 

PFT: Participação na força de trabalho; HST: Horas semanais trabalhadas; TFE: Taxa de freqüência escolar. 

Desvios-padrões entre parênteses.  

* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 
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Apêndice 3.D Resultados esperados das variáveis de impacto 
(especificação linear) – crianças de 6 até 15 anos 
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Considerações Finais 

O Brasil é conhecido como um país em que existem grandes desigualdades e uma alta 

percentagem de pessoas que vivem em estado de extrema pobreza. Vários estudos têm 

mostrado, entretanto, uma melhora recente nas condições de vida das famílias pertencentes às 

camadas mais de baixa renda. A redução da desigualdade seria conseqüência do crescimento 

acelerado da renda dos mais pobres em relação aos mais ricos. Dentre os diversos fatores que 

podem ter ajudado neste processo estão a estabilidade econômica, o aumento real do salário 

mínimo, o aumento na demanda por trabalhadores, a melhora na qualificação dos membros 

das famílias e, é claro, a aplicação de políticas de transferência de renda.  

Não obstante o pequeno valor das transferências monetárias, são diversas as evidências 

empíricas de que os programas governamentais de medidas compensatórias (o PBF em 

particular) proporcionaram efeitos positivos na redução da prevalência e intensidade da 

pobreza no curto prazo. Entretanto, no decorrer deste estudo se indagou sobre os efeitos que 

tais programas são capazes de produzir em diversos aspectos comportamentais dos 

beneficiários, entre eles a alocação de tempo, entre trabalho e lazer, dos adultos e crianças.  

Para efeito de avaliação do PBF considerou-se um desenho quase-experimental de 

regressão descontínua. A partir deste método foi possível criar um grupo de controle com 

famílias ou indivíduos que estão próximos do ponto de descontinuidade, proporcionado pelo 

critério de elegibilidade ao programa, mas que não recebem o tratamento. A forma particular 

de identificação dos grupos potencialmente beneficiários e não-beneficiários do PBF, através 

da aplicação do método de fuzzy RD poderia influenciar os resultados. Porém, para que 

modelo produzisse resultados não viesados e robustos optou-se por um modelo paramétrico 

que considerou as famílias que estão nos extremos ou com renda distante dos pontos de corte. 

Assim, famílias que estão em situação de extrema pobreza e para as quais se supõe que os 

benefícios do PBF atingem em melhor medida foram incluídas na amostra, bem como aquelas 

que possuíam renda superior ao ponto de corte exigido pelo programa. 

Concluiu-se, neste estudo, que existe evidência de que o PBF produziu efeitos adversos 

na propensão dos adultos em trabalhar, principalmente no caso das mães de filhos menores de 

15 anos não casadas. Não se pôde dizer, inicialmente, qual efeito prevaleceu na redução da 
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oferta de trabalho: um efeito renda devido ao recebimento da transferência ou ao efeito 

substituição, por conta da condicionalidade. O que se apontou, de fato, é que existe uma 

grande possibilidade de que os indivíduos sejam influenciados pela regra de seleção ao 

programa e passem a manipular a oferta de trabalho, temporária ou permanentemente. Um dos 

importantes resultados obtidos, a partir do teste de densidade sobre a variável de seleção para 

o PBF, é o registro de que as famílias podem ser consideradas como grupo de tratamento 

mesmo se a renda familiar mensal per capita for 25% acima da regra oficial.  

Uma possibilidade para a redução da oferta de trabalho é a de que ela deve estar 

refletindo um efeito substituição associado ao recebimento da transferência. Neste caso, o 

número de horas dedicadas ao trabalho seria substituído por horas despendidas para o cuidado 

das condicionalidades ligadas à educação e à saúde dos filhos. Entretanto, não se exige que a 

criança seja afastada das atividades laborais para que o benefício seja concedido à família 

participante. Pelos resultados assinalados, o PBF, embora tenha produzido um efeito negativo 

na oferta de horas trabalhadas, não influenciou na redução da participação da criança no 

mercado de trabalho. Ademais, registrou-se, até, uma pequena queda na taxa de freqüência 

escolar. 

Uma das causas que justificaria tais resultados negativos seria o valor baixo da 

transferência, que na verdade serviria de incremente à renda familiar. Também é possível que 

as famílias considerem o valor da transferência como permanente, embora exista revisão 

periódica do cadastro de beneficiários. De todo modo, as famílias vêem incentivos suficientes 

para manipular a regra de seleção, tornando necessária a realização de questionamentos, não 

em relação à efetividade do programa, mas sim em torno dos efeitos colaterais determinados 

pela regra de seleção. 

Uma alternativa para a seleção dos indivíduos seria a utilização de um índice composto 

por mais indicadores de renda que avalie a pobreza pelo tipo (estrutural, recente, por 

necessidades básicas insatisfeitas) ou pelo nível (indigentes, extremamente pobres, etc.). Um 

problema decorrente deste tipo de indicador seria o aumento no custo do programa por conta 

da maior necessidade de controle para a veracidade dos dados. Entretanto, tal índice tornaria 

mais difícil a estratégia de manipulação, que valeria, ao menos, uma análise de custo-

benefício.  
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Outra proposta de estudo alternativa seria avaliar se a descontinuidade de idade dos 

filhos afeta a alocação de tempo das mães, seja domesticamente seja no mercado de trabalho, 

de acordo com o fato de a criança estar iniciando ou terminando sua vida escolar. Como o 

pagamento do benefício, ou sua expansão, pode ocasionar mudanças endógenas na 

composição da família, tal comparação permitira identificar se a existência ou não de crianças 

em idade escolar provocaria diferenças na oferta de trabalho das mães, caso o PBF não 

existisse. 

Por fim, sugere-se também, a partir da metodologia aqui empregada, uma agenda de 

pesquisa para a estimação empírica do efeito renda. Neste caso, seriam explorados dos efeitos 

do PBF sobre a oferta de trabalho ao longo do tempo. As Pnads de 2004 e 2006 trazem 

suplementos que permitem identificar diretamente os domicílios beneficiários de 

transferências de renda provenientes de programas sociais. Deste modo, seria possível estudar 

os impactos provenientes das alterações do critério de elegibilidade na alocação de tempo dos 

indivíduos em dois pontos no tempo. Eventualmente, algumas extensões da pesquisa 

relacionadas à mudança nos valores dos benefícios ocorrida em 2007 seriam captadas pela 

Pnad 2008, que contribuiria ainda mais nesta avaliação. 
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Anexos 

1.A Resultados para as covariadas estimadas no primeiro estágio 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)             (6)    
                  GF1_120         GF1_140         GF1_150         GF2_120         GF2_140         GF2_150    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
f_m15              0.0423***       0.0402***       0.0393***       0.0530***       0.0513***       0.0502*** 
                 (0.0024)        (0.0024)        (0.0024)        (0.0067)        (0.0068)        (0.0068)    
 
regiao_2           0.1245***       0.1227***       0.1227***       0.0949***       0.0932***       0.0935*** 
                 (0.0069)        (0.0069)        (0.0069)        (0.0182)        (0.0182)        (0.0182)    
 
regiao_3           0.0112          0.0135*         0.0149*         0.0155          0.0152          0.0160    
                 (0.0066)        (0.0066)        (0.0066)        (0.0177)        (0.0177)        (0.0177)    
 
regiao_4          -0.0007          0.0024          0.0039          0.0318          0.0311          0.0324    
                 (0.0071)        (0.0071)        (0.0071)        (0.0196)        (0.0196)        (0.0196)    
 
regiao_5          -0.0282***      -0.0259***      -0.0247***      -0.0309         -0.0311         -0.0307    
                 (0.0074)        (0.0074)        (0.0074)        (0.0202)        (0.0203)        (0.0202)    
 
setor              0.0497***       0.0476***       0.0472***       0.0606**        0.0590**        0.0588**  
                 (0.0062)        (0.0062)        (0.0062)        (0.0216)        (0.0215)        (0.0215)    
 
sexo               0.0092          0.0085          0.0081                                                    
                 (0.0070)        (0.0070)        (0.0070)                                                    
 
raca               0.0206***       0.0202***       0.0200***       0.0261*         0.0260*         0.0258*   
                 (0.0041)        (0.0041)        (0.0041)        (0.0112)        (0.0112)        (0.0112)    
 
idade              0.0108***       0.0112***       0.0113***       0.0195***       0.0196***       0.0195*** 
                 (0.0012)        (0.0012)        (0.0012)        (0.0031)        (0.0031)        (0.0031)    
 
idade2            -0.0001***      -0.0001***      -0.0001***      -0.0002***      -0.0002***      -0.0002*** 
                 (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)    
 
escola            -0.0187***      -0.0177***      -0.0171***       0.0002          0.0004          0.0007    
                 (0.0017)        (0.0017)        (0.0017)        (0.0043)        (0.0043)        (0.0043)    
 
escola_2           0.0004***       0.0003***       0.0003**       -0.0008**       -0.0008**       -0.0008**  
                 (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0003)        (0.0003)        (0.0003)    
 
formal            -0.0293***      -0.0289***      -0.0287***      -0.0221*        -0.0215*        -0.0211*   
                 (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0087)        (0.0087)        (0.0087)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
N                   39483           39483           39483            6080            6080            6080    
r2                 0.2508          0.2544          0.2559          0.2105          0.2116          0.2126    
ll            -16304.5978     -16209.5701     -16169.8848      -2936.4431      -2932.0347      -2928.3956    

Desvios-padrões (entre parênteses) corrigidos para heterocedasticidade. 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

1.B Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDA1 – participação na força de trabalho 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    
                GDA1_PEAS      GDA1_PEALa      GDA1_PEAQa      GDA1_PEACa      GDA1_PEALb      GDA1_PEAQb      GDA1_PEACb    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
regiao_2          -0.0050         -0.0058         -0.0057         -0.0057         -0.0053         -0.0052         -0.0052    
                 (0.0031)        (0.0032)        (0.0032)        (0.0032)        (0.0032)        (0.0032)        (0.0032)    
 
regiao_3          -0.0239***      -0.0250***      -0.0246***      -0.0246***      -0.0252***      -0.0249***      -0.0249*** 
                 (0.0033)        (0.0033)        (0.0033)        (0.0033)        (0.0033)        (0.0033)        (0.0033)    
 
regiao_4          -0.0227***      -0.0220***      -0.0215***      -0.0215***      -0.0223***      -0.0219***      -0.0219*** 
                 (0.0037)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)    
 
regiao_5          -0.0144***      -0.0152***      -0.0144***      -0.0143***      -0.0155***      -0.0148***      -0.0147*** 
                 (0.0039)        (0.0039)        (0.0039)        (0.0039)        (0.0039)        (0.0039)        (0.0039)    
 
setor              0.0581***       0.0574***       0.0573***       0.0573***       0.0577***       0.0577***       0.0577*** 
                 (0.0027)        (0.0027)        (0.0027)        (0.0027)        (0.0028)        (0.0028)        (0.0028)    
 
raca_2             0.0001          0.0003         -0.0005         -0.0005          0.0004         -0.0003         -0.0003    
                 (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)    
 
idade              0.0154***       0.0158***       0.0160***       0.0160***       0.0158***       0.0160***       0.0160*** 
                 (0.0006)        (0.0006)        (0.0006)        (0.0006)        (0.0006)        (0.0006)        (0.0006)    
 
idade2            -0.0002***      -0.0002***      -0.0002***      -0.0002***      -0.0002***      -0.0002***      -0.0002*** 
                 (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)    
 
escola            -0.0028***      -0.0028***      -0.0035***      -0.0036***      -0.0029***      -0.0037***      -0.0037*** 
                 (0.0008)        (0.0008)        (0.0008)        (0.0008)        (0.0008)        (0.0008)        (0.0008)    
 
escola_2           0.0001*         0.0001*         0.0002***       0.0002***       0.0001*         0.0002***       0.0002*** 
                 (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)    
 
formal             0.0835***       0.0786***       0.0785***       0.0785***       0.0785***       0.0784***       0.0784*** 
                 (0.0019)        (0.0019)        (0.0019)        (0.0019)        (0.0019)        (0.0019)        (0.0019)    
 
constante          0.6485***       0.6420***       0.6406***       0.6405***       0.6435***       0.6422***       0.6421*** 
                 (0.0130)        (0.0130)        (0.0130)        (0.0130)        (0.0130)        (0.0130)        (0.0130)    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N                   39483           39483           39483           39483           39483           39483           39483    
r2                 0.1366          0.1241          0.1235          0.1234          0.1241          0.1236          0.1236    

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 
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1.C Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDA1 – ocupação 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    
                 GDA1_OCS       GDA1_OCLa       GDA1_OCQa       GDA1_OCCa       GDA1_OCLb       GDA1_OCQb       GDA1_OCCb    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
regiao_2          -0.0018         -0.0019         -0.0018         -0.0017         -0.0004         -0.0000         -0.0000    
                 (0.0040)        (0.0041)        (0.0041)        (0.0041)        (0.0041)        (0.0041)        (0.0041)    
 
regiao_3          -0.0106**       -0.0120**       -0.0110**       -0.0110**       -0.0128**       -0.0120**       -0.0120**  
                 (0.0041)        (0.0042)        (0.0042)        (0.0042)        (0.0042)        (0.0042)        (0.0042)    
 
regiao_4          -0.0109*        -0.0079         -0.0066         -0.0066         -0.0091         -0.0080         -0.0080    
                 (0.0047)        (0.0048)        (0.0049)        (0.0049)        (0.0048)        (0.0049)        (0.0049)    
 
regiao_5          -0.0133**       -0.0145**       -0.0123*        -0.0122*        -0.0155**       -0.0136**       -0.0135**  
                 (0.0049)        (0.0050)        (0.0050)        (0.0050)        (0.0050)        (0.0050)        (0.0050)    
 
setor              0.0824***       0.0791***       0.0788***       0.0788***       0.0798***       0.0797***       0.0797*** 
                 (0.0034)        (0.0035)        (0.0035)        (0.0035)        (0.0035)        (0.0036)        (0.0036)    
 
raca_2             0.0005          0.0013         -0.0006         -0.0007          0.0019          0.0002          0.0001    
                 (0.0027)        (0.0027)        (0.0027)        (0.0027)        (0.0027)        (0.0027)        (0.0027)    
 
idade              0.0196***       0.0209***       0.0213***       0.0213***       0.0209***       0.0214***       0.0214*** 
                 (0.0007)        (0.0007)        (0.0007)        (0.0007)        (0.0007)        (0.0007)        (0.0007)    
 
idade2            -0.0003***      -0.0003***      -0.0003***      -0.0003***      -0.0003***      -0.0003***      -0.0003*** 
                 (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)    
 
escola            -0.0051***      -0.0053***      -0.0072***      -0.0074***      -0.0056***      -0.0075***      -0.0076*** 
                 (0.0010)        (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)    
 
escola_2           0.0005***       0.0005***       0.0007***       0.0007***       0.0005***       0.0007***       0.0007*** 
                 (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)    
 
formal            -0.0780***      -0.0893***      -0.0894***      -0.0894***      -0.0894***      -0.0896***      -0.0895*** 
                 (0.0024)        (0.0024)        (0.0024)        (0.0024)        (0.0024)        (0.0024)        (0.0024)    
 
constante          0.6213***       0.6000***       0.5964***       0.5963***       0.6058***       0.6024***       0.6023*** 
                 (0.0163)        (0.0168)        (0.0168)        (0.0168)        (0.0168)        (0.0168)        (0.0168)    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N                   39483           39483           39483           39483           39483           39483           39483    
r2                 0.1647          0.1095          0.1071          0.1070          0.1095          0.1074          0.1073    

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

1.D Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDA1 – horas semanais trabalhadas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    
                 GDA1_HTS       GDA1_HTLa       GDA1_HTQa       GDA1_HTCa       GDA1_HTLb       GDA1_HTQb       GDA1_HTCb    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
regiao_2           0.8694***       0.9364***       0.9388***       0.9407***       0.9439***       0.9562***       0.9582*** 
                 (0.2095)        (0.2116)        (0.2118)        (0.2118)        (0.2121)        (0.2123)        (0.2123)    
 
regiao_3           1.2742***       1.2544***       1.2957***       1.2996***       1.2381***       1.2751***       1.2788*** 
                 (0.2175)        (0.2176)        (0.2178)        (0.2179)        (0.2178)        (0.2180)        (0.2180)    
 
regiao_4           0.9249***       0.9409***       0.9975***       0.9987***       0.9184***       0.9684***       0.9695*** 
                 (0.2484)        (0.2485)        (0.2487)        (0.2488)        (0.2488)        (0.2490)        (0.2490)    
 
regiao_5           1.1369***       1.1289***       1.2226***       1.2348***       1.1167***       1.2027***       1.2145*** 
                 (0.2572)        (0.2576)        (0.2577)        (0.2577)        (0.2578)        (0.2579)        (0.2579)    
 
setor              1.3335***       1.2168***       1.1972***       1.1959***       1.1936***       1.1833***       1.1822*** 
                 (0.1807)        (0.1819)        (0.1821)        (0.1821)        (0.1822)        (0.1824)        (0.1824)    
 
raca_2            -0.7925***      -0.7831***      -0.8685***      -0.8768***      -0.7726***      -0.8532***      -0.8612*** 
                 (0.1417)        (0.1417)        (0.1416)        (0.1416)        (0.1418)        (0.1417)        (0.1417)    
 
idade              0.4011***       0.4197***       0.4389***       0.4399***       0.4196***       0.4388***       0.4397*** 
                 (0.0424)        (0.0423)        (0.0423)        (0.0423)        (0.0424)        (0.0424)        (0.0424)    
 
idade2            -0.0058***      -0.0059***      -0.0061***      -0.0061***      -0.0059***      -0.0061***      -0.0061*** 
                 (0.0005)        (0.0005)        (0.0005)        (0.0005)        (0.0005)        (0.0005)        (0.0005)    
 
escola             0.3807***       0.3307***       0.2451***       0.2353***       0.3356***       0.2484***       0.2388*** 
                 (0.0554)        (0.0561)        (0.0553)        (0.0552)        (0.0563)        (0.0554)        (0.0554)    
 
escola_2          -0.0444***      -0.0407***      -0.0309***      -0.0299***      -0.0414***      -0.0318***      -0.0308*** 
                 (0.0038)        (0.0037)        (0.0036)        (0.0035)        (0.0037)        (0.0036)        (0.0035)    
 
formal             0.3721*         0.5294***       0.5487***       0.5522***       0.5548***       0.5689***       0.5722*** 
                 (0.1449)        (0.1446)        (0.1447)        (0.1447)        (0.1446)        (0.1447)        (0.1448)    
 
constante         38.4139***      38.3071***      38.1470***      38.1375***      38.4286***      38.2721***      38.2633*** 
                 (0.9310)        (0.9276)        (0.9284)        (0.9286)        (0.9285)        (0.9293)        (0.9295)    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N                   36589           36589           36589           36589           36589           36589           36589    
r2                 0.0314          0.0265          0.0244          0.0241          0.0257          0.0237          0.0234    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 
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1.E Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDB1 – participação na força de trabalho 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    

                GDB1_PEAS      GDB1_PEALa      GDB1_PEAQa      GDB1_PEACa      GDB1_PEALb      GDB1_PEAQb      GDB1_PEACb    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

regiao_2           0.0275***       0.0365***       0.0364***       0.0364***       0.0393***       0.0394***       0.0395*** 

                 (0.0068)        (0.0069)        (0.0069)        (0.0069)        (0.0069)        (0.0069)        (0.0069)    

regiao_3          -0.0146*        -0.0107         -0.0095         -0.0094         -0.0118         -0.0107         -0.0107    

                 (0.0070)        (0.0071)        (0.0071)        (0.0071)        (0.0071)        (0.0071)        (0.0071)    

regiao_4           0.0222**        0.0284***       0.0297***       0.0297***       0.0268***       0.0279***       0.0279*** 

                 (0.0080)        (0.0081)        (0.0081)        (0.0081)        (0.0081)        (0.0081)        (0.0081)    

regiao_5          -0.0184*        -0.0164         -0.0141         -0.0139         -0.0178*        -0.0158         -0.0157    

                 (0.0083)        (0.0084)        (0.0084)        (0.0084)        (0.0084)        (0.0084)        (0.0084)    

setor              0.2140***       0.2245***       0.2241***       0.2241***       0.2267***       0.2266***       0.2266*** 

                 (0.0057)        (0.0058)        (0.0058)        (0.0058)        (0.0058)        (0.0058)        (0.0058)    

_Iraca_2           0.0146**        0.0123**        0.0099*         0.0098*         0.0136**        0.0114*         0.0113*   

                 (0.0046)        (0.0046)        (0.0046)        (0.0046)        (0.0046)        (0.0046)        (0.0046)    

idade              0.0354***       0.0380***       0.0382***       0.0382***       0.0381***       0.0384***       0.0384*** 

                 (0.0015)        (0.0015)        (0.0015)        (0.0015)        (0.0015)        (0.0015)        (0.0015)    

idade2            -0.0004***      -0.0005***      -0.0005***      -0.0005***      -0.0005***      -0.0005***      -0.0005*** 

                 (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)    

escola            -0.0058**       -0.0089***      -0.0111***      -0.0112***      -0.0094***      -0.0115***      -0.0116*** 

                 (0.0019)        (0.0019)        (0.0018)        (0.0018)        (0.0019)        (0.0018)        (0.0018)    

escola_2           0.0003**        0.0006***       0.0009***       0.0009***       0.0006***       0.0008***       0.0009*** 

                 (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)    

formal             0.3856***       0.3853***       0.3855***       0.3855***       0.3844***       0.3846***       0.3846*** 

                 (0.0036)        (0.0037)        (0.0037)        (0.0037)        (0.0037)        (0.0037)        (0.0037)    

constante         -0.3979***      -0.4612***      -0.4601***      -0.4599***      -0.4559***      -0.4550***      -0.4548*** 

                 (0.0297)        (0.0297)        (0.0297)        (0.0297)        (0.0297)        (0.0297)        (0.0297)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N                   39483           39483           39483           39483           39483           39483           39483    

r2                 0.2858          0.2782          0.2774          0.2774          0.2789          0.2781          0.2781    

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

1.F Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDB1 – ocupação 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    

                 GDB1_OCS       GDB1_OCLa       GDB1_OCQa       GDB1_OCCa       GDB1_OCLb       GDB1_OCQb       GDB1_OCCb    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

regiao_2           0.0332***       0.0463***       0.0460***       0.0460***       0.0516***       0.0518***       0.0519*** 

                 (0.0077)        (0.0078)        (0.0079)        (0.0079)        (0.0079)        (0.0079)        (0.0079)    

regiao_3          -0.0102         -0.0040         -0.0016         -0.0015         -0.0059         -0.0039         -0.0038    

                 (0.0080)        (0.0081)        (0.0081)        (0.0081)        (0.0081)        (0.0081)        (0.0081)    

regiao_4           0.0527***       0.0623***       0.0650***       0.0650***       0.0594***       0.0616***       0.0617*** 

                 (0.0092)        (0.0092)        (0.0092)        (0.0092)        (0.0092)        (0.0092)        (0.0092)    

regiao_5          -0.0204*        -0.0168         -0.0123         -0.0120         -0.0194*        -0.0155         -0.0152    

                 (0.0095)        (0.0096)        (0.0096)        (0.0096)        (0.0095)        (0.0096)        (0.0096)    

setor              0.2342***       0.2482***       0.2474***       0.2474***       0.2526***       0.2524***       0.2524*** 

                 (0.0065)        (0.0067)        (0.0067)        (0.0067)        (0.0067)        (0.0067)        (0.0067)    

raca_2             0.0152**        0.0106*         0.0058          0.0056          0.0128*         0.0084          0.0082    

                 (0.0052)        (0.0052)        (0.0052)        (0.0052)        (0.0052)        (0.0052)        (0.0052)    

idade              0.0453***       0.0492***       0.0497***       0.0497***       0.0495***       0.0500***       0.0500*** 

                 (0.0017)        (0.0017)        (0.0017)        (0.0017)        (0.0017)        (0.0017)        (0.0017)    

idade2            -0.0006***      -0.0006***      -0.0006***      -0.0006***      -0.0006***      -0.0006***      -0.0006*** 

                 (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)    

escola            -0.0143***      -0.0195***      -0.0238***      -0.0241***      -0.0206***      -0.0247***      -0.0250*** 

                 (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)    

escola_2           0.0013***       0.0018***       0.0023***       0.0023***       0.0019***       0.0023***       0.0023*** 

                 (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)        (0.0001)    

formal             0.0788***       0.0784***       0.0789***       0.0789***       0.0769***       0.0772***       0.0772*** 

                 (0.0041)        (0.0042)        (0.0042)        (0.0042)        (0.0042)        (0.0042)        (0.0042)    

constante         -0.5714***      -0.6580***      -0.6559***      -0.6555***      -0.6486***      -0.6471***      -0.6467*** 

                 (0.0339)        (0.0339)        (0.0340)        (0.0340)        (0.0339)        (0.0340)        (0.0340)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N                   39483           39483           39483           39483           39483           39483           39483    

r2                 0.1223          0.1082          0.1051          0.1050          0.1104          0.1077          0.1076    

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 



 

109 

 

1.G Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDB1 – horas semanais trabalhadas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    

                 GDB1_HTS       GDB1_HTLa       GDB1_HTQa       GDB1_HTCa       GDB1_HTLb       GDB1_HTQb       GDB1_HTCb    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

regiao_2           0.0597          0.2604          0.2391          0.2390          0.3677          0.3554          0.3554    

                 (0.3274)        (0.3296)        (0.3299)        (0.3300)        (0.3300)        (0.3303)        (0.3303)    

regiao_3          -0.9902**       -0.9323**       -0.8761**       -0.8682**       -0.9959**       -0.9459**       -0.9382**  

                 (0.3367)        (0.3366)        (0.3368)        (0.3368)        (0.3365)        (0.3367)        (0.3367)    

regiao_4          -0.1058         -0.0507         -0.0027         -0.0008         -0.1338         -0.0926         -0.0908    

                 (0.3751)        (0.3751)        (0.3754)        (0.3754)        (0.3751)        (0.3753)        (0.3754)    

regiao_5          -0.8856*        -0.8586*        -0.7596         -0.7437         -0.9353*        -0.8463*        -0.8308*   

                 (0.3993)        (0.3995)        (0.3995)        (0.3995)        (0.3994)        (0.3994)        (0.3994)    

setor             -5.9316***      -5.8239***      -5.8657***      -5.8684***      -5.7027***      -5.7319***      -5.7343*** 

                 (0.2712)        (0.2748)        (0.2750)        (0.2750)        (0.2755)        (0.2757)        (0.2757)    

raca_2            -0.3410         -0.4168         -0.5372*        -0.5502*        -0.3698         -0.4812*        -0.4939*   

                 (0.2160)        (0.2153)        (0.2147)        (0.2147)        (0.2153)        (0.2147)        (0.2146)    

idade              0.4746***       0.5243***       0.5336***       0.5339***       0.5360***       0.5455***       0.5458*** 

                 (0.0821)        (0.0823)        (0.0823)        (0.0823)        (0.0822)        (0.0823)        (0.0823)    

idade2            -0.0063***      -0.0068***      -0.0069***      -0.0069***      -0.0070***      -0.0071***      -0.0071*** 

                 (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)        (0.0011)    

escola             0.7951***       0.7066***       0.6177***       0.6061***       0.6745***       0.5880***       0.5765*** 

                 (0.0875)        (0.0876)        (0.0866)        (0.0864)        (0.0877)        (0.0866)        (0.0865)    

escola_2          -0.0648***      -0.0569***      -0.0473***      -0.0462***      -0.0560***      -0.0468***      -0.0457*** 

                 (0.0057)        (0.0055)        (0.0053)        (0.0053)        (0.0055)        (0.0053)        (0.0053)    

formal             9.2398***       9.3473***       9.3931***       9.3964***       9.2470***       9.2841***       9.2872*** 

                 (0.2279)        (0.2274)        (0.2275)        (0.2275)        (0.2279)        (0.2280)        (0.2281)    

constante         28.7177***      27.9542***      28.0617***      28.0706***      28.0934***      28.1788***      28.1874*** 

                 (1.6161)        (1.6155)        (1.6169)        (1.6171)        (1.6145)        (1.6157)        (1.6159)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N                   22851           22851           22851           22851           22851           22851           22851    

r2                 0.1935          0.1918          0.1904          0.1902          0.1928          0.1915          0.1913    

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

1.H Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDB2 – participação na força de trabalho 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    

                GDB2_PEAS      GDB2_PEALa      GDB2_PEAQa      GDB2_PEACa      GDB2_PEALb      GDB2_PEAQb      GDB2_PEACb    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

regiao_2          -0.0259         -0.0245         -0.0245         -0.0245         -0.0221         -0.0220         -0.0220    

                 (0.0150)        (0.0153)        (0.0153)        (0.0153)        (0.0153)        (0.0153)        (0.0153)    

regiao_3          -0.0330*        -0.0407**       -0.0405**       -0.0406**       -0.0408**       -0.0407**       -0.0407**  

                 (0.0153)        (0.0156)        (0.0156)        (0.0156)        (0.0156)        (0.0156)        (0.0156)    

regiao_4          -0.0284         -0.0302         -0.0300         -0.0300         -0.0298         -0.0297         -0.0297    

                 (0.0174)        (0.0177)        (0.0177)        (0.0177)        (0.0177)        (0.0177)        (0.0177)    

regiao_5          -0.0155         -0.0189         -0.0186         -0.0186         -0.0199         -0.0198         -0.0198    

                 (0.0181)        (0.0185)        (0.0185)        (0.0185)        (0.0185)        (0.0185)        (0.0185)    

setor              0.1010***       0.1084***       0.1083***       0.1083***       0.1115***       0.1114***       0.1114*** 

                 (0.0167)        (0.0170)        (0.0170)        (0.0170)        (0.0170)        (0.0170)        (0.0170)    

raca_2             0.0300**        0.0354***       0.0351***       0.0352***       0.0365***       0.0364***       0.0365*** 

                 (0.0098)        (0.0100)        (0.0100)        (0.0100)        (0.0100)        (0.0100)        (0.0100)    

idade              0.0230***       0.0279***       0.0279***       0.0279***       0.0284***       0.0284***       0.0284*** 

                 (0.0028)        (0.0028)        (0.0028)        (0.0028)        (0.0029)        (0.0028)        (0.0028)    

idade2            -0.0003***      -0.0004***      -0.0004***      -0.0004***      -0.0004***      -0.0004***      -0.0004*** 

                 (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)    

escola            -0.0003          0.0011          0.0008          0.0008          0.0012          0.0011          0.0011    

                 (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0038)        (0.0037)    

escola_2           0.0002          0.0001          0.0001          0.0001          0.0000          0.0000          0.0000    

                 (0.0003)        (0.0003)        (0.0002)        (0.0002)        (0.0003)        (0.0002)        (0.0002)    

formal             0.2262***       0.2118***       0.2117***       0.2117***       0.2109***       0.2109***       0.2109*** 

                 (0.0073)        (0.0074)        (0.0074)        (0.0074)        (0.0074)        (0.0074)        (0.0074)    

constante          0.2752***       0.1713**        0.1710**        0.1711**        0.1662**        0.1661**        0.1661**  

                 (0.0631)        (0.0637)        (0.0637)        (0.0637)        (0.0636)        (0.0636)        (0.0636)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N                    6080            6080            6080            6080            6080            6080            6080    

r2                 0.2256          0.1945          0.1945          0.1945          0.1950          0.1950          0.1950    

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 
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1.I Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDB2 – ocupação 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    

                 GDB2_OCS       GDB2_OCLa       GDB2_OCQa       GDB2_OCCa       GDB2_OCLb       GDB2_OCQb       GDB2_OCCb    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

regiao_2          -0.0126         -0.0065         -0.0064         -0.0064         -0.0006         -0.0004         -0.0004    

                 (0.0174)        (0.0181)        (0.0181)        (0.0181)        (0.0180)        (0.0181)        (0.0181)    

regiao_3          -0.0290         -0.0358         -0.0347         -0.0347         -0.0362*        -0.0353         -0.0353    

                 (0.0178)        (0.0183)        (0.0183)        (0.0183)        (0.0183)        (0.0183)        (0.0183)    

regiao_4          -0.0179         -0.0153         -0.0140         -0.0140         -0.0147         -0.0137         -0.0136    

                 (0.0203)        (0.0209)        (0.0209)        (0.0209)        (0.0208)        (0.0208)        (0.0208)    

regiao_5          -0.0167         -0.0196         -0.0179         -0.0178         -0.0220         -0.0207         -0.0206    

                 (0.0211)        (0.0218)        (0.0218)        (0.0218)        (0.0217)        (0.0217)        (0.0217)    

setor              0.1064***       0.1197***       0.1192***       0.1192***       0.1265***       0.1262***       0.1262*** 

                 (0.0194)        (0.0201)        (0.0201)        (0.0201)        (0.0200)        (0.0200)        (0.0200)    

raca_2             0.0425***       0.0483***       0.0467***       0.0467***       0.0510***       0.0498***       0.0497*** 

                 (0.0114)        (0.0118)        (0.0117)        (0.0117)        (0.0117)        (0.0117)        (0.0117)    

idade              0.0321***       0.0404***       0.0407***       0.0407***       0.0415***       0.0418***       0.0418*** 

                 (0.0033)        (0.0034)        (0.0034)        (0.0034)        (0.0034)        (0.0033)        (0.0033)    

idade2            -0.0005***      -0.0005***      -0.0006***      -0.0006***      -0.0006***      -0.0006***      -0.0006*** 

                 (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)        (0.0000)    

escola            -0.0029         -0.0030         -0.0048         -0.0048         -0.0031         -0.0045         -0.0045    

                 (0.0044)        (0.0045)        (0.0044)        (0.0044)        (0.0045)        (0.0044)        (0.0044)    

escola_2           0.0008**        0.0008**        0.0010***       0.0010***       0.0007*         0.0009**        0.0009**  

                 (0.0003)        (0.0003)        (0.0003)        (0.0003)        (0.0003)        (0.0003)        (0.0003)    

formal            -0.0793***      -0.1001***      -0.1005***      -0.1005***      -0.1021***      -0.1024***      -0.1024*** 

                 (0.0085)        (0.0087)        (0.0087)        (0.0087)        (0.0087)        (0.0087)        (0.0087)    

constante          0.1797*        -0.0019         -0.0036         -0.0037         -0.0103         -0.0121         -0.0122    

                 (0.0734)        (0.0750)        (0.0750)        (0.0750)        (0.0748)        (0.0748)        (0.0748)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N                    6080            6080            6080            6080            6080            6080            6080    

r2                 0.1827          0.1292          0.1285          0.1285          0.1328          0.1323          0.1323    

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 

1.J Resultados para as covariadas estimadas no segundo estágio – 
GDB2 – horas semanais trabalhadas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (Sharp)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)        (Linear)    (Quadrático)        (Cúbico)    

                 GDB2_HTS       GDB2_HTLa       GDB2_HTQa       GDB2_HTCa       GDB2_HTLb       GDB2_HTQb       GDB2_HTCb    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

regiao_2           0.9817          0.9835          0.9603          0.9592          1.0463          1.0332          1.0320    

                 (0.7171)        (0.7219)        (0.7230)        (0.7230)        (0.7243)        (0.7253)        (0.7254)    

regiao_3           0.2274          0.2842          0.3546          0.3610          0.3173          0.3853          0.3916    

                 (0.7294)        (0.7311)        (0.7320)        (0.7320)        (0.7317)        (0.7326)        (0.7326)    

regiao_4          -1.2663         -1.1387         -1.0609         -1.0606         -1.0907         -1.0147         -1.0144    

                 (0.8258)        (0.8278)        (0.8288)        (0.8288)        (0.8285)        (0.8294)        (0.8294)    

regiao_5           0.1428          0.2223          0.3490          0.3528          0.2325          0.3539          0.3576    

                 (0.8545)        (0.8577)        (0.8584)        (0.8584)        (0.8587)        (0.8592)        (0.8592)    

setor             -2.9881***      -2.8430***      -2.8966***      -2.8983***      -2.7487***      -2.7914***      -2.7931*** 

                 (0.8030)        (0.8075)        (0.8086)        (0.8086)        (0.8098)        (0.8109)        (0.8109)    

raca_2            -0.1905         -0.3286         -0.4395         -0.4441         -0.3043         -0.4094         -0.4139    

                 (0.4760)        (0.4772)        (0.4770)        (0.4769)        (0.4780)        (0.4778)        (0.4778)    

idade              0.5790***       0.6601***       0.6732***       0.6740***       0.6745***       0.6891***       0.6899*** 

                 (0.1676)        (0.1690)        (0.1692)        (0.1692)        (0.1694)        (0.1696)        (0.1696)    

idade2            -0.0094***      -0.0102***      -0.0103***      -0.0103***      -0.0104***      -0.0105***      -0.0105*** 

                 (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0021)        (0.0022)        (0.0022)    

escola             0.5104**        0.3867*         0.2618          0.2563          0.4094*         0.2855          0.2802    

                 (0.1874)        (0.1859)        (0.1832)        (0.1830)        (0.1860)        (0.1832)        (0.1830)    

escola_2          -0.0560***      -0.0427***      -0.0301**       -0.0296*        -0.0446***      -0.0322**       -0.0317**  

                 (0.0126)        (0.0120)        (0.0116)        (0.0116)        (0.0120)        (0.0116)        (0.0115)    

formal             5.9039***       6.1851***       6.2242***       6.2253***       6.1781***       6.2077***       6.2089*** 

                 (0.4818)        (0.4807)        (0.4813)        (0.4814)        (0.4830)        (0.4837)        (0.4837)    

constante         32.0488***      30.5987***      30.6396***      30.6305***      30.2912***      30.2900***      30.2812*** 

                 (3.5708)        (3.5782)        (3.5837)        (3.5838)        (3.5814)        (3.5867)        (3.5868)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N                    4500            4500            4500            4500            4500            4500            4500    

r2                 0.1164          0.1067          0.1040          0.1039          0.1050          0.1024          0.1023    

Desvios-padrões entre parênteses 
* p-value < 0,1; ** p-value < 0,05; *** p-value < 0,01. 


