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Resumo

Este trabalho investiga a relação entre a provisão de bens pelo setor público
e a escolha dos indivíduos de trabalhar no setor formal ou informal da economia.
A extensão do modelo de evasão �scal de Sandmo (1981), com a inclusão do gasto
do governo na utilidade dos indivíduos, estabelece motivação teórica para analisar o
efeito do bem provido publicamente sobre a decisão dos indivíduos de alocar horas
no setor formal ou informal. Utilizando dados da PNAD (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios) de 2008 e 2009, são obtidas informações sobre domicílios
com acesso à infraestrutura (água, energia elétrica, esgotamento sanitário e coleta
de lixo), utilização de Educação Básica, Ensino Superior, serviços públicos de saúde
e sentimento de segurança dos indivíduos. A análise empírica estabelece uma cor-
relação entre infraestrutura (negativa), Educação Básica, Ensino Superior, saúde e
segurança (positiva) e a proporção de horas dedicadas ao trabalho informal. Isto
pode sugerir que a provisão destes bens afeta o mercado de trabalho formal e infor-
mal de maneira diferenciada. Devido à grande diferença entre indivíduos com e sem
acesso aos serviços públicos, não é possível identi�car efeito causal do bem provido
publicamente sobre a probabilidade de trabalhar no setor formal.

Palavras-chaves: Oferta de trabalho, provisão pública de bens e evasão �scal



Abstract

This paper investigates role played by public good provision on individual's
labor supply choice of working in formal or informal sector. An extension of Sandmo's
(1981) tax evasion model, with the inclusion of government spending in the individ-
ual's utility function, provides theoretical motivation to analyze the e�ect of public
good provision on the decision of individuals to allocate hours in the formal or in-
formal sector. Using PNAD (National Household Sample Survey) 2008 and 2009
data it is possible to obtain information about households accessing infrastructure
(water, electricity, sewage and garbage collection), using public school, college and
health services as well as individual safety feeling. The empirical analysis establishes
a correlation between infrastructure (negative), primary and secondary school, col-
lege, health and safety (positive) and the share of informal hours. These correlations
may suggest that the provision of those public goods a�ects di�erently the formal
and informal labor supply. Due to the large di�erences between individuals with and
without access to public services, it is not possible to identify causal e�ect of public
good provision on the probability of working in the formal sector.

Key-words: labor supply, public good provision and tax evasion
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1 Introdução

Este trabalho investiga o papel da provisão pública de bens sobre as escolhas de

oferta de trabalho. Mais especi�camente, é explorado o papel dos bens providos pelo go-

verno sobre a escolha de trabalhar no setor formal ou informal. A arrecadação de impostos

no setor formal viabiliza os gastos públicos para provisão de bens. Além disso, o ponto

de vista dos benefícios individuais do trabalhador, estar no setor formal e ter carteira de

trabalho assinada, garante, por lei, alguns direitos. A Consolidação das Leis do Trabalho,

a CLT, garante aos trabalhadores benefícios como: repouso semanal, salário pago até o

quinto dia útil do mês, férias de 30 dias, desconto máximo de 6% do salário para vale

transporte e licença maternidade. Ao trabalhador formal, também é garantido o depó-

sito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o seguro-desemprego e alguns

direitos em caso de acidente de trabalho, como assistência médica, auxílio-acidente e rea-

bilitação pro�ssional. As empresas também podem, sem que isso con�gure pagamento de

salário, oferecer seguro-saúde, seguro de vida, previdência privada e outros benefícios.

O trabalhador no setor informal, por sua vez, não tem direitos e garantias estale-

cidos em lei e, portanto, é a possibilidade de não pagamento de impostos que torna este

setor atrativo. Porém, quanto maior o setor informal de uma economia, menores serão as

possibilidades de arrecadação de impostos pelo governo e, consequentemente, a capacidade

de provisão de bens públicos será reduzida.

Tradicionalmente, a existência do setor informal é creditada ao peso da carga

tributária e das contribuições sociais ou à regulação de mercado de trabalho pouco �exível.

Muitos estudos analisam o efeito de impostos, contribuições, políticas de salário mínimo

e sindicatos sobre o tamanho relativo dos setores (Albrecht et al., 2009; Zenou, 2008;

Auriol e Warlters, 2004; Maloney , 1999 e Rauch, 1998). Porém, pouca atenção

é voltada para o papel que a provisão de bens públicos pode exercer no controle do

tamanho relativo de cada um dos setores. Trabalhos como Dessy e Pallage (2003), Fortin

et al. (1997) e Johnson et al. (1997) condicionam a provisão de bens públicos à arrecadação

de impostos do governo e analisam, do ponto de vista teórico, os meios pelos quais o a

existência do bem provido pelo governo poderia afetar o tamanho do setor informal.

É comum ouvir as pessoas falarem que pagam impostos mas que não recebem

nada em troca do governo, ou mesmo justi�carem o não pagamento de impostos baseado

na incapacidade do governo de prover bens e serviços públicos em quantidade su�ciente

e qualidade desejada. Detre as causas do fenômeno da informalidade, Schneider (2005)

destaca a capacidade do governo de prover de bens públicos e, usando uma medida de
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sentimento da obrigação de pagar impostos, con�rma a importância da provisão de bens

públicos para redução do setor informal nos países desenvolvidos.

Como motivação teórica, este estudo estende o modelo de evasão �scal proposto

por Sandmo (1981) com a introdução do bem público na função de utilidade dos agentes. O

modelo de Sando (1981) deriva funções de oferta de trabalho para dois tipos de indivíduos

o não evasor, que trabalha apenas no setor formal, e o evasor que trabalha tanto no setor

formal quanto no informal. Ainda na extensão do modelo, inclui-se um terceiro tipo de

indivíduo que trabalha apenas no setor informal.

Utilizando dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) de 2008

e 2009 é possível observar o consumo de alguns bens providos pelo governo e estimar o

papel destes bens na escolha do setor de trabalho. Diferentemente da literatura tradicional

que analisa a oferta de bem público, observa-se a demandada destes bens pelos agentes.

Contudo, os resultados não evidenciam de que a provisão pública de bens afeta a escolha

do setor de trabalho. A próxima seção faz uma breve revisão da literatura. Na sequência

a motivação teórica é apresentada, seguida da abordagem empírica na seção 4. A base

de dados e os bens públicos utilizados nas estimações são apresentados na seção 5 e os

resultados na seção 6. Na seção 7, propõe-se um abordagem que busca identi�car efeitos

causais da oferta de bens públicos sobre a probabilidade de estar no setor formal. Por �m,

são apresentadas algumas conclusões.
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2 Revisão Bibliográ�ca

2.1 Instrumentos capazes de afetar a oferta de trabalho e as teorias

de evasão �scal

Conhecer a interação entre setor formal e informal de uma economia é fundamental

para avaliar os efeitos de políticas públicas que visam afetar, seja o tamanho relativo

de cada um dos setores, a oferta e as condições de trabalho da população, bem como a

arrecadação tributária. Trabalhos como Prado (2011), Albrecht et al.(2009), Zenou (2008)

e Auriol e Warlters (2004) analisam como a oferta de trabalho e o tamanho relativo dos

setores formal e informal respondem a mudanças nas alíquotas, no tipo dos impostos

cobrados ou a incentivos para emprego dado às �rmas.

Em Sandmo (1981), Cowell (1984) e Lemieux et al.(1994) a decisão de evasão �s-

cal, mais especi�camente de sonegação de imposto de renda, afeta diretamente a oferta

de trabalho no setor informal. Neste contexto, o governo pode utilizar a alíquota do im-

posto de renda, a probabilidade de detecção da evasão e o valor da multa cobrada como

instrumentos de políticas que alteram as decisões de oferta de trabalho. Em todos estes

estudos, no entanto, os efeitos gerados pelas políticas nem sempre são óbvios ou mesmo

os esperados. Entre os estudos que apresentam resultados mais intuitivos, Albrecht et al.

(2009) indicam que o aumento do imposto sobre folha de pagamento reduz a taxa de

criação de empregos formais e Lemieux et al. (1994) mostra que aumento da alíquota de

imposto de renda reduz a oferta de trabalho no setor formal. No entanto, no arcabouço

teórico de Sandmo (1981), o aumento da alíquota do imposto de renda não aumenta ne-

cessariamente a oferta de trabalho informal. Dessy e Pallage (2003) destacam que nem

sempre o aumento da alíquota de imposto aumenta o tamanho do setor informal, o resul-

tado depende do nível de renda média e desigualdade das economias. Este último estudo

considera também que a oferta de bem público é instrumento capaz de alterar a alocação

entre trabalho formal e informal.

No que diz respeito às teorias de sonegação �scal, deve-se destacar o trabalho

seminal de Allingham e Sandmo (1972) em que a probabilidade de detecção da evasão e a

penalidade que incide sobre renda sonegada são instrumentos capazes de deter a sonegação

�scal. Os indivíduos maximizam a utilidade esperada escolhendo a parcela da renda que

irão sonegar considerando os instrumentos de política como dados. O trabalho de Sandmo

(1981) incorpora a decisão de sonegação �scal à escolha de oferta de trabalho, impondo
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a restrição de que apenas a renda proveniente do trabalho informal pode ser sonegada.

Assim, ao invés de escolher uma parcela da renda para não declarar, como em Allingham e

Sandmo (1972), os indivíduos escolhem uma quantidade de horas de trabalho para ofertar

no setor informal.

São considerados dois tipos de indivíduos na economia, um que apenas oferta tra-

balho no setor formal, e por isso, não é capaz de sonegar parte da renda, e outro que

oferta trabalho simultaneamente nos setores formal e informal. O primeiro tipo de traba-

lhador é chamado de �não evasor� e escolhe a alocação entre trabalho e lazer que maximiza

a sua utilidade, sujeito à restrição de consumo que considera a alíquota do imposto de

renda que incide sobre o salário como dada. Aqueles que ofertam trabalho nos dois setores

são chamados de �evasores� e não pagam impostos apenas sobre o rendimento do setor

informal. Assim, este segundo tipo de indivíduo maximiza a utilidade esperada levando

em consideração dois estados de consumo: um em que a sonegação é descoberta pelo go-

verno, e outro em que não é pego na infração. O governo dispõe de alguns instrumentos

para afetar as decisões dos indivíduos. A alíquota do imposto de renda que incide sobre

o salário do trabalho formal é capaz de afetar tanto evasores quanto não evasores, já

que estes dois tipos de indivíduos trabalham no setor formal. A alíquota do imposto é o

único instrumento que o governo dispõe para alterar a escolha dos não evasores. Para os

evasores o governo tem a sua disposição de um leque maior de instrumentos, todos eles

afetando o consumo no estado em que a sonegação é detectada. São três instrumentos: a

probabilidade de detecção da sonegação, uma multa �xa, e uma alíquota aplicada sobre

a parcela da renda sonegada (gerando uma multa variável).

A partir das equações de Slutsky da oferta de trabalho é possível conhecer o efeito

de cada um dos instrumentos sobre as horas alocadas para lazer ou trabalho. Para os não

evasores, assumindo que o lazer é um bem normal, aumentar o imposto reduz a oferta de

trabalho. Já para os que trabalham em ambos os setores,o aumento do imposto também

reduz a oferta de trabalho formal mas tem efeitos não determinados sobre o trabalho

informal.

Cowell (1985) destaca a importância de tornar a parcela da renda não reportada

uma variável endógena. O desenvolvimento da teoria de evasão �scal esteve muito focado

na escolha da quantidade da renda ótima para sonegar levando em consideração os instru-

mentos de políticas disponíveis (ALLINGHAM e SANDMO, 1972 e YITZHAKI, 1974).

Mas esta abordagem pode não ser adequada quando a existência do setor informal torna

possível ofertar trabalho sem que o governo observe os rendimentos. Como apontado por

Dijkstra (2006) e Prado (2011), a preocupação com o setor informal se apoia em dois pon-

tos. O primeiro é a questão �scal, a existência deste setor reduz a arrecadação do governo

e a ainda pode causar aumentos na carga tributária no setor formal. Se o governo �nancia

bens públicos com base na coleta de impostos, quanto maior for o setor informal menor
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será quantidade e a qualidade dos bens públicos providos. O segundo motivo está rela-

cionado às condições de trabalho da população, já que ao mercado informal é creditado

piores condições de trabalho.

2.2 O setor informal

O relatório desenvolvido pelo International Labor O�ce em 1972 (ILO, 1972) ob-

jetivando estudar o mercado de trabalho do Quênia foi pioneiro em apontar a importância

de considerar o setor informal nas análises de mercado de trabalho. Os estudos subsequen-

tes tratavam o setor informal como fonte de trabalho precário em um mercado segmentado

ou dual. Nesta visão, governo ou sindicatos, elevam os salários acima do nível de mer-

cado, e as �rmas não contratam a quantidade de funcionários que gostariam, tornando

os empregos no setor formal limitados. Os empregos no setor informal seriam uma fonte

de renda enquanto se aguarda um emprego setor formal. A segmentação do mercado de

trabalho estaria relacionada à separação dos mercados de modo que trabalhadores com

as mesmas características e que desenvolvem trabalhos semelhantes recebem salários di-

ferenciados caso estejam alocados no setor formal ou informal, sendo ainda que o setor

formal paga salários mais elevados que o informal(Rauch, 1989; Botelho e Ponczek,

2006; Auriol e Warlters, 2004).

Em um estudo para o México, Maloney (1999) é pioneiro em apontar que o tradici-

onal arcabouço de dualismo no mercado de trabalho pode não ser adequado. Ao contrário,

os mercados de trabalho formal e informal são integrados já que trabalhadores informais

escolhem estas posições porque enxergam vantagens em trabalhar como tal, mas poderiam

conseguir uma colocação no mercado formal caso desejassem. A preferência pelo setor in-

formal está relacionada a maior �exibilidade, seja dos benefícios recebidos que podem ser

trocados por salários, ou mesmo �exibilidade no horário de trabalho.

Seja os mercados segmentados ou não é preciso de�nir o que exatamente se trata

por setor informal da economia, no entanto, não há uma única de�nição que é comumente

encontrada na literatura. Pode-se incluir na de�nição apenas atividades legais, ou estendê-

la a atividades ilícitas como roubo e trá�co de drogas (Schneider, 2005). Em um survey

sobre a literatura de setor informal, Gerxhani (2004) conclui que os pesquisadores não

se prendem a uma única de�nição que envolva todos os aspectos relacionados ao tema,

ao invés disto, cada trabalho sobre o setor informal traz uma de�nição que seja mais

conveniente e adequada ao problema que se tem em mãos.

Ao modelar o dualismo no mercado de trabalho Rauch (1989) utiliza o tamanho

do empreendimento, expresso na quantidade de pessoas que ali trabalham como critério

para de�nir o setor informal. Já Maloney (1999), para argumentar que a abordagem de

dualismo é provavelmente inapropriada para tratar das diferenças entre setor formal e
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informal, utiliza duas de�nições de setor informal. A primeira considera �rmas com me-

nos de dezesseis empregados e que não possuem seguridade social e benefícios médicos. A

segunda, considera apenas o universo de microempresas com menos de seis funcionários.

Ainda no que diz respeito a hipótese de dualismo, Botellho e Ponczek (2006) analisam

o grau de segmentação do mercado de trabalho brasileiro e consideram o trabalhador

informal como aquele que não é registrado e, portanto, não tem acesso a alguns bene-

fícios previstos por lei. Para investigar a robustez dos resultados, os autores incluem os

trabalhadores por conta própria como trabalhadores informais.

A diferenciação entre trabalhadores não registrados e trabalhadores por conta pró-

pria feita por Botellho e Ponczek (2006) está em consonância com a visão de Fild (1990).

Para este autor, o que é usualmente chamado de setor informal é, na verdade, dois seto-

res distintos. Trabalhadores assalariados informais e trabalhadores por conta própria não

podem ser incluídos no mesmo grupo uma vez que têm condições de trabalho muito dife-

rentes. O que essencialmente os diferencia é a característica de livre entrada no mercado,

sendo o trabalho assalariado informal de livre entrada e uma alternativa para quem não

consegue um emprego formal. Por sua vez, o conta própria, ao montar o seu empreendi-

mento, incorre em alguns custos o que caracteriza a não livre entrada neste mercado.

Outros estudos consideram que o trabalho informal é aquele que objetiva o não

pagamento de impostos, não explicitando se são atividades com poucos funcionários ou

com condições de trabalho precárias. Em Sandmo (1981), Cowell (1984) e Lemieux et

al.(1994) a de�nição do setor informal passa pela escolha de evasão �scal. Em todos

estes estudos, a escolha de quantas horas de trabalho dedicar a uma atividade informal

está relacionada à escolha de evasão �scal, já que apenas a renda informal é passível de

não declaração. O governo sempre observa os rendimentos obtidos no setor formal e por

isso o trabalhador não consegue sonegá-los. Já os rendimentos do setor informal não são

observados e, por tanto, sonegados e descobertos penas sobre certa probabilidade.

De modo geral, o tamanho das �rmas, os diferenciais salariais entre os setores e a

evasão �scal são os principais aspectos relacionados à diferenciação entre trabalho formal

e informal. Fortin et al.(1997) consideram que estas são três formas de dualismo que

coexistem no mercado de trabalho: são os chamados dualismo de tamanho, de salários e

de evasão �scal que existem devido às regulações de salário mínimo e devido à hipótese de

que o custo marginal de não pagar impostos e de não cumprir com a legislação é crescente

no tamanho da �rma.

Schneider (2005) tem como objetivo medir o tamanho da economia informal em

países desenvolvidos (membros da OCDE), países do leste europeu (considerados de de-

senvolvimento intermediário) e países em desenvolvimento. O autor de�ne economia infor-

mal utilizando uma série de critérios que podem ser resumidos na não regulamentação da

atividade. O método empírico utilizado para mensuração do tamanho do setor informal
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identi�ca as principais causas da informalidade. São destacadas três principais causas que

com importância con�rmada na análise empírica.

A primeira delas é o peso das contribuições sociais e dos impostos, que geram

distorções capazes de afetar a escolha de oferta de trabalho seja formal ou informal.Estes

são os principais fatores de estímulo à economia informal em países desenvolvidos e de

desenvolvimento intermediário. No estudo de Auriol e Warlters (2004), os custos para

formalização de uma �rma em países em desenvolvimento são tão elevados que funcionam

como barreiras à entrada no setor formal. Já Albrecht et al. (2009) analisam o efeito de

alterações da indenização de demissão e no imposto sobre folha de pagamento, sobre o

tamanho relativo dos setores. Com simulações que geram uma economia similar à América

Latina aos autores concluem que aumentar o imposto sobre folha, mantendo a indeniza-

ção �xa, reduz a duração média do emprego, aumenta a produtividade mas, também, o

desemprego. A composição entre os setores é alterada com o aumento da quantidade de

trabalhadores informais relativamente aos formais.

Em segundo lugar está a intensidade da regulação trabalhista que nos resultados

de Schneider (2005) têm maior in�uência sobre o tamanho do setor formal de países em

desenvolvimento. Analisando o mercado de trabalho brasileiro, Botelho e Ponczek (2006)

consideram que a legislação é uma das principais causas da existência da informalidade.

As leis brasileiras de�nem um rígido pacote de benefícios que não pode ser modi�cado,

mesmo sendo do interesse de ambas as partes (trabalhador e empregador) alterar a com-

posição de salários e benefícios. Johnson et al.(1997) encontram evidência de que países

com maior quantidade de leis trabalhistas são aqueles em que, normalmente, o setor in-

formal é maior. A grande quantidade de leis enrijece tanto as escolhas de mercado de

trabalho que o setor informal torna-se mais atrativo, sendo a qualidade da aplicação da

lei, e não a quantidade de leis trabalhistas, relevante para coibir o setor informal. Em

Albrecht et al.(2009) as indenizações de demissão podem ser entendidas como um aspecto

da regulação trabalhista. As simulações feitas para o aumento das indenizações indicam

que duração média dos empregos aumenta, mas que há redução da taxa com que traba-

lhadores encontram empregos formais, bem como da produtividade média do trabalho.

Esta política também altera a composição entre os setores, reduzindo a quantidade de

trabalhadores formais relativamente aos informais.

O terceiro fator apontado por Schneider (2005) é a capacidade de provisão de bens

públicos. Quanto maior a economia não o�cial menor será a arrecadação de impostos, e,

portanto, a capacidade de prover bens públicos o que, por sua vez, reduz incentivo para

participação da economia formal. Utilizando um índice de tax morale1 para capturar esta

dimensão, Schneider (2005) con�rma a importância da provisão de bens públicos para a

1 Tax morale é o termo cunhado para de�nir o sentimento dos indivíduos de que o pagamento de
impostos é obrigação, um dever, destes indivíduos para com o governo.
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redução da economia informal nos países da OCDE. No entanto, não é possível con�rmar a

importância deste fator em países de desenvolvimento intermediário e em desenvolvimento

devido à ausência do índice de tax morale.

2.3 Provisão de bens públicos e o tamanho dos setores

Fortin et al.(1997), Dessy e Pallage (2003) e Dijkstra (2006) usam a relação entre

pagamento de impostos e provisão de bens públicos para explicar a coexistência dos

setores formais e informais. Em Fortin et al.(1997), as �rmas formais pagam impostos e

têm direito a utilizar um bem público que aumenta a sua produtividade. Por sua vez, a

quantidade de bem público ofertada depende do tamanho do setor formal, e o aumento

da produtividade é proporcional a quantidade de bem público disponível. As �rmas que

decidem �car no setor informal incorrem em um custo monetário para se esconderem das

autoridades. Assim, a escolha das �rmas de se formalizar é feita levando em consideração

os benefícios adquiridos com a utilização do bem público e os gastos com impostos em

relação aos custos para manter-se na informalidade.

Do mesmo modo, em Dessy e Pallage (2003) a provisão de bem público e infra-

estrutura só é possível com o �nanciamento de impostos arrecadados no setor formal, e

a qualidade destes bens é crescente com o tamanho da economia o�cial. Desta forma,

o benefício de uma �rma se formalizar depende do próprio tamanho do setor, uma vez

que o bem público está disponível para consumo de todos, mas é �nanciado apenas por

aqueles que trabalham no setor formal. No modelo de Dijkstra (2006), o setor informal

também não paga impostos mas nem todos os bens públicos são passíveis de consumo por

este setor. A possibilidade de ser descoberto na ilegalidade ou irregularidade faz com que

trabalhadores informais não consumam certos bens públicos, o que gera um custo em se

participar deste setor.

Para Johnson et al. (1997), se o setor informal é pequeno, muitas pessoas pagam

impostos e o bem público é provido em quantidade su�ciente e em boa qualidade. Isto

reduz os incentivos para migrar para a informalidade e a economia encontra-se em um

equilíbrio bom, em que há a prevalência do setor formal. Mas se, ao contrário, o setor

informal é grande, o governo não consegue prover bens públicos de modo adequado e não

há incentivo para trabalhar no setor formal e pagar impostos. Um círculo vicioso é criado

e a economia está em um equilíbrio ruim. Dijkstra (2006) investiga se em um modelo

semelhante ao de Johnson et al. (1997) um equilíbrio múltiplo também não seria possível.

Sob algumas condições de produção do bem público 2 este tipo de equilíbrio é possível e,

2 O autor de�ne a "elasticity of average to marginal cost for public good production� que é a elasticidade
entre o custo médio de produção de uma unidade de bem público e o custo marginal de produção
do bem público. Sob a hipótese de que o esta elasticidade é menor do que 1, pode haver equilíbrios
múltiplos.
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minimizar o tamanho do setor informal em um equilíbrio múltiplo, é uma estratégia para

economias que desejam reduzir a informalidade.

No modelo de Cowell e Gordon (1987) o impacto da provisão de bem público

sobre a decisão de evasão é levado em consideração. O modelo assume que o governo irá

ofertar uma quantidade de bem público que é proporcional à arrecadação. Os resultados

encontrados indicam que as escolhas dos indivíduos dependem do tamanho da economia.

Os autores de�nem uma economia pequena, como aquela em que o indivíduo se sente

su�cientemente relevante. Neste tipo de economia cada um decide a quantidade de renda

que irá sonegar levando em consideração dois fatores: como a evasão afeta a provisão

do bem público que lhe aufere utilidade, e como a sua decisão afeta o comportamento

das demais pessoas que também pagam impostos. Levando em consideração que cada um

escolhe a quantidade de renda que irá sonegar tomando a decisão dos demais indivíduos

como dada, a evasão será ótima sempre que o ganho na utilidade marginal de consumir

uma unidade a mais bem privado for maior do que o ganho na utilidade marginal de

consumir uma unidade a mais do bem público. Já em uma economia grande, em que o

indivíduo acredita não importar para a decisão do governo de prover certa quantidade de

bem público, a evasão é sempre interessante, exatamente porque a renda sonegada por

este indivíduo não altera a provisão ótima de bem.

Na próxima seção é apresentada a extensão do modelo de Sandmo (1981) que

serve como motivação teórica para possíveis efeitos da provisão de bem público sobre a

oferta de trabalho. A principal alteração em relação ao modelo original é a inclusão do

bem público, �nanciado com arrecadação de impostos, na utilidade dos indivíduos. Outra

alteração relevante é a inclusão de indivíduos do tipo �informal�.
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3 Motivação Teórica

Considere uma economia em que existem três tipos de agentes. Os não evasores

(n) são aqueles que apenas trabalham no setor formal e por isso são incapazes de sonegar

parte da renda. Evasores (e) são os indivíduos que têm acesso aos dois setores, formal

e informal e escolhem quantas horas de trabalho ofertar em cada um deles, levando em

consideração que apenas o rendimento do trabalho informal é sonegável. Os trabalhadores

informais (i) têm acesso apenas ao setor informal e escolhem qual parcela da renda sonegar.

Estes três grupos coexistem na economia, por hipótese, e o trabalhador de um tipo, não

evasor, evasor ou informal, não pode escolher migrar para outro, ou seja, o modelo não

é construído para analisar a dinâmica entre os setores. A hipótese necessária sobre os

rendimentos é que o salário dos evasores deve ser igual nos dois mercados, já que apenas

assim ambos os tipos de trabalhos serão ofertados. Seja U j(Cj, lj, G, ) j = n, e, i a função

de utilidade de cada um dos tipos de indivíduo uma função estritamente quase côncava

e duas vezes diferenciável em que Cj é o consumo, lj é o tempo dedicado ao lazer e G é

o bem público provido sendo U j
c > 0, U j

l > 0, U j
G > 0, onde os subscritos identi�cam

as derivadas parciais.

O governo cobra um imposto com alíquota t sobre os rendimentos do setor formal,

todos os três tipos de indivíduos recebem do governo uma transferência a e os evasores e os

informais devem pagar uma multa b quando são descobertos sonegando. A probabilidade

de detecção da sonegação é dada por π e a alíquota que incide como penalidade sobre a

parcela da renda não declarada é de θ. O governo incorre em um custo Φ(π) para impor

a probabilidade de detecção desejada sobre cada indivíduo do tipo evasor e informal da

economia. A diferença entre as receitas e despesas do governo é usada para �nanciar o

bem público G.

Na notação utilizada, os sobrescritos servem para identi�car tanto o tipo do in-

divíduo como também a quantidade de pessoas de determinado tipo na economia, cujo

tamanho é normalizado para um de modo que: n+ e+ i = 1. O trabalho no setor formal

seja dos não evasores ou dos evasores é identi�cado por Lj, em que j = n, e, respectiva-

mente. Já o trabalho no setor informal dos evasores é dado por E e a oferta de trabalho

dos informais, I.
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3.1 Problemas de maximização dos três tipos de indivíduos

A seguir serão apresentados os problemas de maximização da utilidade enfrentado

por cada tipo de trabalhador. Em todos os casos, o bem público não é uma variável de

escolha. Vale lembrar que o nível de G é determinado pelo pagamento de impostos e que

a utilidade marginal do bem público é positiva. Os não evasores maximizam a utilizada

sujeito a restrição de consumo, em que a parcela do imposto de renda é deduzida da renda

bruta e o governo transfere o valos a.

max
Cn,Ln

Un(Cn, ln, G)

s.a Cn = wnLn(1− t) + a

As condições de primeira ordem são:

Un
C = λn

Un
L = λnwn(1− t)

(3.1)

Seja a função de utilidade indireta dos não evasores uma função da alíquota do imposto,

da renda transferida pelo governo e do nível (quantidade) de bem público provido. Sendo

Cn∗ e 1 − Ln∗ as quantidades ótimas de trabalho e consumo, respectivamente, a função

de utilidade indireta e suas derivadas parciais são escritas como:

V n(t, a,G) = Un(Cn∗, 1− Ln∗, G)

V n
t = −λnwnLn + Un

G

∂G

∂t

V n
a = −λn + Un

G

∂G

∂a

V n
G = Un

G

(3.2)

Já para os evasores, o problema de maximização de utilidade é de�nido em termos

da probabilidade do governo descobrir a sonegação. Com probabilidade π a sonegação não

é descoberta e os evasores não devem pagar nenhuma multa, portanto, estão no estado

bom de consumo. Mas com probabilidade 1 − π pagam tanto a multa �xa b quanto a

penalidade que incide sobre a renda sonegada com alíquota θ. Assim como acontece com

os não evasores o nível do bem público não é variável de escolha, mas afeta a utilidade

positivamente.

max
Ce,Le,E

U e(Ce, le, G)

s.a

Cn
1 = weLe(1− t) + a+ weE com probabilidade π

Cn
2 = weLe(1− t) + a+ weE(1− θ)− b com probabilidade 1− π
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Escrever o lagrangeano facilita a visualização das condições de primeira ordem que são

obtidas para cada um dos estados de consumo. Assim o langrangeano e as condições de

primeira ordem são dadas por:

Ze = (1− π)U e
(
Ce

1 , 1− Le − E,G
)

+ πU e
(
Ce

2 , 1− Le − E,G
)

+ λe1
(
weLe(1− t) + a+ weE − Cn

1

)
+ λe2

(
weLe(1− t) + a+ weE(1− θ)− b− Cn

2

)
(1− π)U e

C(Ce
1 , l

e, G) = λe1

πU e
C(Ce

2 , l
e, G) = λe2

(1− π)U e
L(Ce

1 , l
e, G) + πU e

L(Ce
2 , l

e, G) = λe1w
e(1− t) + λe2w

e(1− t)

(1− π)U e
E(Ce

1 , l
e, G) + πU e

E(Ce
2 , l

e, G) = λe1w
e + λe2w

e(1− θ)

(3.3)

Para que o trabalho formal e o informal sejam ofertados, as utilidades marginais

destes tipos de trabalho devem ser iguais, ou seja,U e
L = U e

E. Manipulando as condições de

primeira ordem em (3.3) e chega-se a seguinte condição:

t =
λe2

λe1 + λe2
θ (3.4)

=
πU e

C(Ce
2 , l

e, G)

(1− π)U e
C(Ce

1 , l
e, G) + πU e

C(Ce
2 , l

e, G)
> πθ (3.5)

De modo análogo ao que acontece com os não evasores, a função de utilidade

indireta dos evasores depende de t, a e G, mas também dos demais instrumentos capazes

da afetar as escolhas deste grupo, θ, π e b. Seja V e(t, a, θ, π, b, G) a função de utilidade

indireta tal que:

V e(t, a, θ, π, b, G) = E
[
U e(Ce∗, 1− Le∗ − E∗, G)

]
= (1− π)U e

(
Ce∗

1 , 1− Le∗ − E,G
)

+ πU e
(
Ce∗

2 , 1− Le∗ − E,G
)

V e
t = −weLe(λe1 + λe2) + U e

G

∂G

∂t

V e
a = (λe1 + λe2) + U e

G

∂G

∂a

V e
θ = −λe2weE + U e

G

∂G

∂θ

V e
π = U e(Ce∗

2 , 1− Le∗ − E,G)− πU e(Ce∗
1 , 1− Le∗ − E,G) + U e

G

∂G

∂π

V e
b = λe2 + U e

G

∂G

∂b

V e
G = U e

G

(3.6)

Os trabalhadores informais ofertam apenas trabalho informal e, no melhor estado

de consumo, não pagam nenhum imposto. Se são, no entanto, descobertos ofertando tra-

balho informal, são obrigados a pagar a multa �xa e a multa variável que incide sobre a
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totalidade da renda do trabalho. O trabalhador informal que, porventura, decidir pagar

o imposto de renda com a alíquota t incidindo sobre toda a sua renda, comporta-se como

um trabalhador formal. E se decide declarar apenas um parte da renda é indistinguível do

evasor. Deste modo, o trabalhador informal se diferencia dos demais tipos quando decide

não pagar nenhum imposto devido, exceto quando e sonegação é descoberta. O problema

de maximização do trabalhador informal é escrito como:

max
Ci,I

U i(Ci, li, G)

s.a

Ci
1 = wiI + a com probabilidade 1− π

Ci
2 = wiI(1− θ) + a− b com probabilidade π

Neste caso as condições de primeira ordem também são mais facilmente caculadas

a partir do lagrangeano. Então:

Zi = (1− π)U i
(
Ci

1, 1− I,G
)

+ πU i
(
Ci

2, 1− I,G
)

+λi1
(
wiI + aCi

1

)
+ λi2

(
wiI(1− θ) + a− b− Ci

2

)
(1− π)U i

C(Ci
1, I, G) = λi1

πU i
C(Ci

2, I, G) = λi2

(1− π)U i
I(C

i
1, I, G) + πU i

I(C
i
2, I, G) = λi1w

i + λi2w
i(1− θ)

(3.7)

A função de utilidade indireta dos informal depende de todos os instrumentos,

menos de t, uma vez que não há pagamento de imposto sobre a renda informal. Para a

função V i(a, θ, π, b, G) são estabelecidas as seguintes relações:

V i(a, θ, π, b, G) = E
[
U i(Ci∗, 1− I,G)

]
= (1− π)U i

(
Ci∗

1 , 1− I∗, G
)

+ πU i
(
Ci∗

2 , 1− I∗, G
)

V i
a = λi1 + λi2 + UG

∂G

∂a

V i
θ = −λi2wiI + UG

∂G

∂θ

V i
π = U i(Ci

2, 1− I,G)− U i(Ci
1, 1− I ,G) + UG

∂G

∂π

V i
b = λi2 + UG

∂G

∂b

(3.8)

3.2 Restrição orçamentária do governo- bem público provido

A restrição orçamentária do governo é obtida somando-se as receitas advindas

com o imposto t e a multa (θ). O imposto t incide sobre as rendas formais dos evasores

e dos não evasores. A penalidade (θ) e a multa b são coletadas com probabilidade π com
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a detecção da sonegação de informais e evasores. Entre as despesas do governo está a

transferência a feita para todos e a função custo Φ de impor a probabilidade de detecção

π sobre a renda sonegada dos evasores e informais. Para facilitar a derivação das funções

de oferta de trabalho, a multa b também é entendida como um custo (negativo) que o

governo incorre. A diferença entre receita e despesa é utilizada pelo governo para prover

o bem G, que é expresso por:

G = n(wnLnt) + e(weLet+ πweEθ + b) + i(πwiIθ + b)− (e+ i)Φ(π)− a (3.9)

O imposto, a alíquota que incide sobre a renda sonegada e a probabilidade de

descobrir a evasão �scal são instrumentos que o governo pode utilizar para alterar a

quantidade de bem público ofertado, mas que também afetam a escolha de oferta de

trabalho dos indivíduos.As derivadas parciais do gasto (bem público) em relação aos

instrumentos indicam que eles afetam a a oferta dos tipos de trabalho, que por sua vez

afeta a arrecadação.

∂G

∂t
= n

(
wnLn + wnt

∂Ln

∂t

)
+ e

(
weLe + wet

∂Le

∂t
+ πweθ

∂E

∂t

)
+ π
(
e+ i

)∂b
∂t
− ∂a

∂t
(3.10)

∂G

∂θ
= e

(
wet

∂Le

∂θ
+ πweE + πweθ

∂E

∂θ

)
+ i

(
πwiI + πwiθ

∂I

∂θ

)
+ π
(
e+ i

)∂b
∂θ
− ∂a

∂θ
(3.11)

∂G

∂π
= e

(
wet

∂Le

∂π
+ weEθ + b+ πweθ

∂E

∂π

)
+ i

(
wiIθ + b+ πwiθ

∂I

∂π

)

+ π
(
e+ i

)( ∂b
∂π
− Φ

′
(π)

)
− ∂a

∂π
(3.12)

Ao alterar, por exemplo, a alíquota de imposto t, o governo consegue afetar a oferta

de trabalho formal tanto de não evasores quanto de evasores, e o efeito �nal na provisão

do bem público leva em consideração estes ajustes na oferta de trabalho.

3.3 Oferta de trabalho e bem público

Para avaliar a resposta da oferta de trabalho em relação à variação dos instrumen-

tos de política, é necessário introduzir a noção de oferta de trabalho compensada. Para

cada tipo de trabalho, a oferta compensada é aquela que, para uma dada alteração dos

instrumentos de política, a transferência a também deve ser modi�cada com o objetivo

de manter a utilidade constante. A igualdade entre a oferta de trabalho compensada e

não compensada auxilia na derivação da resposta da oferta de trabalho em relação aos

instrumentos t, θ e π. Para os evasores, a igualdade é derivada para cada um dos tipos de

trabalho. A seguir, apresenta-se a igualdade entre oferta compensada e não compensada

para não evasores, trabalho formal e informal dos evasores e informais, respectivamente.
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Ln(t, G, a(t, Ūn)) = Ln(t, Ūn)|a−comp
Le(t, θ, π,G, a(t, θ, π, Ū e)) = Le(t, θ, π, Ū e)|a−comp
E(t, θ, π,G, a(t, θ, π, Ū e)) = E(t, θ, π, Ū e)|a−comp
I(θ, π,G, a(θ, π, Ū i)) = Le(θ, π, Ū i)|a−comp
A Proposição 1 associa as repostas da oferta de trabalho em relação aos instrumentos

(t, θ, π) com a resposta dos gastos públicos às variações destes mesmos instrumentos.

Para tal, o diferencial total da igualdade entre oferta compensada e não compensada de

cada tipo de trabalho é calculado.

Proposição 1 A resposta da oferta de trabalho (margem intensiva) em relação aos ins-

trumentos de política (t, θ, π) é composta por dois efeitos. O primeiro deles é composto

pelo efeito substituição e pelo efeito renda tradicionais. O segundo, captura a resposta

da oferta de trabalho em relação à variação dos gastos públicos. Uma vez que a provisão

do bem público depende dos instrumentos, como estabelecido nas equações (3.10)-(3.12)

a receita utilizada para prover o bem público também depende dos instrumentos. Então

têm-se as seguintes repostas das ofertas de trabalho:

i. Para variações na alíquota de imposto de renda:

∂Ln

∂t
+
∂Ln

∂G

∂G

∂t
+
∂Ln

∂a

∂a

∂t
=
∂Ln

∂t

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.13)

∂Le

∂t
+
∂Le

∂G

∂G

∂t
+
∂Le

∂a

∂a

∂t
=
∂Le

∂t

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.14)

∂E

∂t
+
∂E

∂G

∂G

∂t
+
∂E

∂a

∂a

∂t
=
∂E

∂t

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.15)

ii. Para variações na penalidade:

∂Le

∂θ
+
∂Le

∂G

∂G

∂θ
+
∂Le

∂a

∂a

∂θ
=
∂Le

∂θ

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.16)

∂E

∂θ
+
∂E

∂G

∂G

∂θ
+
∂E

∂a

∂a

∂θ
=
∂E

∂θ

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.17)

∂I

∂θ
+
∂I

∂G

∂G

∂θ
+
∂I

∂a

∂a

∂θ
=
∂I

∂θ

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.18)
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iii. Para variação na probabilidade de detecção da evasão:

∂Le

∂π
+
∂Le

∂G

∂G

∂π
+
∂Le

∂a

∂a

∂π
=
∂Le

∂π

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.19)

∂E

∂π
+
∂E

∂G

∂G

∂π
+
∂E

∂a

∂a

∂π
=
∂E

∂π

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.20)

∂I

∂π
+
∂I

∂G

∂G

∂π
+
∂I

∂a

∂a

∂π
=
∂I

∂π

∣∣∣∣∣
a−comp

(3.21)

Em todos os casos, o primeiro termo é a resposta total da oferta de trabalho

(margem intensiva) em relação a cada um dos instrumentos. O segundo termo é o efeito do

bem público sobre a oferta de trabalho que depende da reposta do próprio de bem público

à variações nos instrumento. Estas repostas são dadas pelas equações (3.10) a (3.12). O

terceiro termo é o efeito renda e do lado direito das igualdades tem-se o tradicional efeito

substituição.

Por sua vez, Wildansin (1984) propõe que o próprio efeito do gasto público sobre

a oferta de trabalho pode ser decomposto em um efeito renda e efeito substituição. Ou

seja, é possível obter as seguintes relações para as derivadas parciais do segundo termo

das equações (3.13) a (3.21).

∂Ln

∂G
=

∂Ln

∂G

∣∣∣∣∣
a−comp

+
Un
G

Un
a

∂Ln

∂a

∂Le

∂G
=

∂Le

∂G

∣∣∣∣∣
a−comp

+
U e
G

U e
a

∂Le

∂a

∂E

∂G
=

∂E

∂G

∣∣∣∣∣
a−comp

+
U e
G

U e
a

∂E

∂a

∂I

∂G
=

∂I

∂G

∣∣∣∣∣
a−comp

+
U i
G

U i
a

∂I

∂a

(3.22)

O termo do lado esquerdo das igualdades é o efeito total que a o gasto público

tem sobre a oferta de trabalho. Do lado direto da igualdade, o primeiro termo é o efeito

substituição e o segundo é o efeito renda, em que U j
G e U j

a , j = n, e, i , é a utilidade

marginal do bem público e da renda, respectivamente. Estas utilidades marginais podem

ser obtidas a partir da derivada parcial das funções de utilidade indiretas. Especi�camente:(
U j
G

U j
a

)
=

(
V j
G

V j
a

)
, j = n, e, i.

Substituindo as relações dadas em (3.22) nas equações (3.13) a (3.21) é possível

obter uma expressão que identi�ca a resposta da oferta de cada tipo de trabalho a va-

riações no gastos públicos. É importante notar que esta reposta varia de acordo com o
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instrumento que é utilizado para aumentar a provisão de bens públicos. Antes de apre-

sentar a Proposição 2 que sumariza os resultados obtidos, é útil estabelecer as seguintes

relações obtidas como a aplicação da identidade de Roy:

∂a

∂t
= −V

j
t

V j
a

, j = n, e

∂a

∂θ
= −V

j
θ

V j
a

e
∂a

∂π
= −V

j
π

V j
a

, j = e, i

Proposição 2 A resposta da oferta de trabalho (margem intensiva) em relação a oferta

de bem público depende do instrumento que é utilizado para �nanciar os gastos. Isto

porque cada instrumento afeta, diretamente, a oferta de trabalho de um grupo diferente

de indivíduos. O efeito �nal na oferta de trabalho de um determinado tipo de indivíduo

depende da resposta da oferta de trabalho dos demais tipos afetados pelo instrumento

adotado para �nanciar os gastos. Assim:

i. Seja t o instrumento utilizado para �nanciar a provisão pública de bem.

Então a varição de G afeta a oferta de trabalho dos não evasores e dos

evasores (ambos os tipos de trabalho):

∂Ln

∂G
=
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∂Ln

∂t
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a−comp
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)(
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[
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)] (3.15')
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ii. Considerando o �nanciamento do gasto público via variação da

penalidade,θ, os evasores e informais têm a oferta de trabalho afetada:

∂Le

∂G
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∂Le

∂θ
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a−comp

− ∂Le

∂θ

)(
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iii. Por �m, se o instrumento de política escolhido para �nanciar os gastos

públicos for a probabilidade de detecção, novamente evasores e informais

têm oferta de trabalho afetada:
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No caso (i) a oferta de trabalho dos informais é alterada via maximização da

utilidade considerando o novo nível de G ofertado. O mesmo tipo de ajuste acontece

nos casos (ii) e (iii)para os não evasores. Em todos os três casos, a provisão de bem

público é capaz de afetar a oferta de trabalho de maneiras diferentes, a depender do

instrumento escolhido. Em todas as equações, o primeiro termo entre parênteses do lado

direito das igualdades é a diferença entre o efeito substituição e o efeito total da variação

no instrumento sobre a oferta de trabalho. Esta diferença é entendida como um novo

efeito renda que é ponderado pela razão entre a utilidade marginal do bem público e a

utilidade marginal da renda. O segundo termo é um novo efeito substituição ponderado

pelo produto entre a razão de utilidades marginais e a variação no gasto público viabilizada

pela alteração no instrumento de política em questão. É importante notar que este último

termo, por sua vez, incorpora a resposta da oferta de trabalho de todos aqueles indivíduos

que são afetados diretamente pelo instrumento utilizado.

Este arcabouço teórico sugere uma das formas pelas as quais a provisão de bem

público pode afetar as escolhas de oferta de trabalho. Assumindo que a expansão de gastos

(provisão de bens) só pode ser feita via aumento de receitas, a alterações dos parâmetros

de política afetaria a oferta de trabalho. Além disso, como o bem público aufere utilidade,

para cada nova quantidade de bem público os indivíduos devem atualizar a escolha ótima

de oferta de trabalho e consumo.

Porém, a transposição deste arcabouço teórico para uma abordagem empírica não

é trivial. Nas equações (3.13') a (3.21') o último termo (derivada de G em ralação ao

instrumento) sempre contém um termo igual ao que está isolado do lado esquerdo da

igualdade, além de um termo que se refere à resposta da oferta de trabalho dos outros

indivíduos. Para cada um dos três instrumentos de política, tem-se um sistema de equações

a ser estimado. Estas equações, embora úteis para escrever o efeito do bem público sobre a

oferta de trabalho como função de um efeito renda e um efeito substituição, não jogam luz

sobre a perspectiva empírica, em grande parte devido à di�culdade de obter uma forma

fechada para o sistema referido.

Ademais, a alíquota do imposto de renda é o único instrumento de política para

o qual se tem informação precisa no Brasil. A probabilidade de detecção da sonegação,

além de desconhecida, é endógena. A Receita Federal tenta identi�car inconsistências

nas declarações de imposto de renda antes de enviá-las à �malha �na�. Segundo dados

disponíveis no Portal do Governo Brasileiro, dos 616.569 contribuintes que caíram na

malha �na em 2012, 69% foi motivado por omissão de rendimentos 1. Desta forma estima-

se o modelo acima da forma reduzida.

1 Informações disponíveis em <http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/imposto-de-renda/nao-caia-
na-malha-�na>
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A metodologia proposta para abordagem empírica está dividida em duas partes e

estima a forma reduzida do efeito da provisão pública de bens sobre a oferta de traba-

lho. Na primeira parte é dada atenção para a proporção de horas dedicadas ao trabalho

informal e o papel do bem público na alocação desta proporção. Como os não evasores

e informais não têm acesso a ambos os mercados de trabalho, a variável de proporção

de horas no mercado informal é limitada a zero no primeiro grupo e a um no segundo.

Utiliza-se um modelo Tobit nesta abordagem, discutido na seção 4. A segunda abordagem

busca identi�car efeitos causais e para isso considera bem público como uma política, um

tratamento, que os indivíduos recebem. Baseado na literatura de avaliação de impacto

de políticas pública, examina-se, na seção 7, qual seria o efeito causal do bem público

(tratamento) sobre a probabilidade de estar no setor formal.
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4 Metodologia

4.1 Modelo que contempla solução de canto

Os modelos de solução de canto, ou modelos Tobit, são utilizados em contextos em

que a variável dependente é limitada assumindo, portanto, características tanto de variável

contínua quanto de variável discreta. Considera-se na análise os três tipos de indivíduos

da economia, sendo a variável dependente de�nida pela proporção de horas trabalhadas

no setor informal em relação às horas totais trabalhadas. Esta variável chamada de razão

de horas informais é igual a um para os informais (i), assume valores entre zero e um

para os evasores (e) e é igual a zero para os não evasores (n). Assim, para os indivíduos

do tipo não evasores, a escolha ótima de horas no setor informal é zero - todas as horas

de trabalho são alocadas no setor formal.

A variável razão de horas informais é bem caracterizada por uma modelo Tobit

com dois limites. Este modelo é mais facilmente de�nido em termos da variável latente y,

a razão de horas informais para cada um dos grupos. Seja y∗ a razão de horas informais

dos evasores, assim:

y∗ = xβ + u, u | x ∼ Normal(0, σ2)

y = 0 se y∗ ≤ 0

y = y∗ se 0 < y∗ < 1

y = 1 se y∗ ≥ 1

Observa-se que P (y = 0) > 0 e P (y = 1) > 0, ou seja, há pontos na distribuição de y

com probabilidade positiva associada. Nestes pontos está localizada a oferta de trabalho

de trabalhadores formais e informais, respectivamente. Já para 0 < a < 1, P (y = a) = 0.

É possível mostrar que, P (y = 0|x) = Φ((−xβ)/σ)) e P (y = 1|x) = Φ(−(1 − xβ)/σ)).

Portanto, esperança condicional de y é obtida pela seguinte expressão:

E[y|x] = P (y = 0|x)0 + P (0 < y < 1x)E(y|x, 0 < y < 1)

+P (y = 1|x)1 (4.1)

O modelo pode ser estimado via máxima verossimilhança, cuja função de log-

verossimilhança é expressa como:

log f(yi|xi;θ) = I[yi = 0] log[Φ((−xβ)/σ] + I[yi = 1] log[Φ(−(1− xβ)/σ] +

I[0 < yi < 1] log[(1/σφ(yi −Φ((xβ))/σ]
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O vetor de variáveis explicativas x contém duas partes de modo que: x = (xj;w). Em

xj estão algumas características individuais que afetam a escolha da proporção de horas

informais tais como sexo, idade, escolaridade e quantidade de �lhos. Já w é uma variável

de acesso ao bem público. O modelo estimado pode ser reescrito da seguinte forma:

y∗ = xjβj + wθ + u (4.2)

O coe�ciente θ é de especial interesse e expressa o efeito do acesso ao bem público sobre

a oferta de trabalho informal. Além de analisar este coe�ciente, é interessante obter o

efeito marginal do bem público. No modelo Tobit, o efeito marginal pode ser obtido

considerando-se a esperança de y como escrita em 4.1, ou a esperança condicional à

0 < y < 1, ou seja, E[y|x, 0 < y < 1]. Com esta última esperança condicional é possível

capitar o efeito do bem público exclusivamente sobre os evasores, indivíduos que acessam

ambos os mercados de trabalho. O efeito marginal computado pode ser escrito como:
∂E[y|x, 0 < y < 1]

∂w
.

Com as estimativas pelo método Tobit, no entanto, não é possível ter clareza do

efeito causal do bem público sobre a oferta de trabalho informal. O acesso ao bem público

pode estar fortemente relacionado a um dos tipos de indivíduos. Se, por exemplo, os não

evasores tiverem maior facilidade de acesso a um bem, o coe�ciente associado a este bem

público pode ser negativo, indicando uma correlação negativa com o trabalho informal.

Neste caso, não é possível a�rmar qual seria o efeito causal da provisão do bem público

sobre a oferta de trabalho. A abordagem apresentada na seção 7 tenta solucionar este

problema.
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5 Base de Dados

Para a análise empírica, utiliza-se a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

(PNAD) de 2008 e 2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística

(IBGE). A pesquisa é realizada anualmente (exceto em anos de Censo Demográ�co) e

recolhe informações concernentes às características socioeconômicas, educacionais e de

mercado de trabalho dos domicílios brasileiros. No que diz respeito às perguntas de mer-

cado de trabalho, é possível identi�car os indivíduos que possuem mais de um trabalho e,

tanto para o trabalho principal, ou único, quanto para o trabalho secundário, é possível

identi�car a posição na ocupação, setor, renda e horas trabalhadas. A informação obtida

com estas questões será utilizada para de�nição dos três grupos de trabalhadores: não eva-

sores, evasores e informais, assim como para a obtenção das características do trabalhado

de cada indivíduo (renda, horas trabalhadas, setor de trabalho,etc.)

A PNAD permite também identi�car o acesso a alguns bens públicos. Para ambos

os anos é possível saber se o domicílio tem acesso a alguns bens de infraestruturas como:

rede pública de esgoto, água encanada, coleta de lixo e energia elétrica. Dentro de cada

domicílio, sabe-se os indivíduos que frequentam escola ou curso superior e em qual rede

de ensino, pública ou privada. O suplemento especial �Um Panorama da Saúde no Brasil

- Acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à

saúde� da PNAD de 2008 possibilita informações sobre a utilização de serviços de saúde

e se estes foram cobertos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), ou se foram acessados

de forma particular. Já no suplemento especial da PNAD de 2009, �Características da

vitimização e do acesso à justiça no Brasil� obtêm-se informações a cerca do sentimento de

segurança dos indivíduos no domicílio, no bairro ou no município. Todas estas informações

serão utilizadas para construção de índices de acesso à quatro grupos de bens públicos:

infraestrutura básica, educação, saúde e segurança.

Outras informações que podem ser acessadas como a PNAD serão utilizas como

controle ou para restrição do grupo de interesse da análise. Se seguir, é apresentado o

critério exato de de�nição dos tipos de trabalhadores, de seleção dos bens públicos e

também algumas estatísticas descritivas da amostra selecionada.
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5.1 De�nição dos grupos de trabalhadores

Considerou-se como trabalhador formal empregados ou trabalhadores domésticos

que possuem carteira assinada, funcionários públicos e militares1.Trabalhadores sem car-

teira assinada foram consideradas como trabalhadores informais. Utilizando-se as informa-

ções dos trabalhos principal e secundário, os três grupos de indivíduos foram identi�cados.

Os não evasores são aqueles que possuem um ou dois trabalhos, ambos formais.

Os evasores, possuem dois trabalhos, um formal e outro informal e, por �m, os informais

são aqueles que têm um ou dois trabalhos informais. Não foram consideradas na amostra

pessoas que possuem mais de dois trabalhos ou pessoas cuja a renda de ambos os trabalhos

seja igual a zero. São considerados apenas trabalhadores que estão no mínimo a um ano

no mesmo trabalho2, com esta seleção na amostra pretende-se evitar transitoriedades

na escolha do setor de trabalho e assim obter uma estimativa mais precisa do efeito

do bem pública sobre a escolha dos indivíduos. São considerados apenas trabalhadores

residentes na área urbana (para obter maior homogeneidade entre os trabalhadores), que

não trabalham em atividades agrícolas ou de pesca. Apenas trabalhadores com idade entre

24 e 64 anos são selecionados.

Com todos estes cortes na amostra pretende-se obter um grupo cuja a escolha do

setor de trabalho seja mais estável possível. A Tabela 1 indica a redução ocorrida após

cada um dos cortes. O corte da idade e de tempo de trabalho são os que geram maior

perda de indivíduos. No entanto, tais cortes, são necessários e ao �nal, são mantidos na

amostra cerca de 190 mil trabalhadores considerando-se ambos os anos.

Tabela 1 � Cortes da amostra Tamanho da amostra �nal

2008 2009 Total

Total de pessoas 391.868 399.387 791.255
Pessoas com trabalho 189.059 191.810 380.869
Pessoas com um ou dois trabalhos 188.290 191.090 379.380
Idade entre 24 a 64 anos 147.336 151.004 298.340
Mais de um ano no mesmo trabalho 123.110 127.610 139.921
Residente na área urbana 97.020 101.123 198.143
Renda diferente de zero 93.810 97.636 191.446

A partir desta amostra de pouco mais de 190 mil trabalhadores, ainda são des-

considerados trabalhadores por conta-própria, empregadores e trabalhadores não remu-

1 Não foram considerados trabalhadores por conta própria na análise devido à di�culdade de de�nição
de um critério para formalidade entre estes trabalhadores. Os empregadores também não são conside-
rados, apesar deste tipo de trabalhador ser identi�cado em ambos os anos, a partir de 2009 a PNAD
informa se o trabalhador que é empregador possui CNPJ(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica),
critério que poderia ser utilizado para a de�nição de empregadores formais e informais. No entanto,
para manter a mesma metodologia em ambos os anos, os empregadores não são considerados.

2 Este critério é utilizado apenas para o trabalho principal de todos os trabalhadores, uma vez que a
informação de tempo no trabalho não está disponível para o trabalho secundário
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nerados. Na Tabela 2 observa-se o tamanho �nal da amostra assim como a quantidade de

trabalhadores em cada grupo e algumas de suas características. Não evasores e informais

correspondem a 98,8% do grupo �nal de trabalhadores, isto porque a grande maioria da

população tem apenas um trabalho, e mesmo dentre aqueles que têm dois trabalhos, há

uma parcela signi�cativa com ambos os trabalhos no mesmo setor (e portanto agrupados

como não evasores ou informais). Na Tabela 2 erro padrão é apresentado entre parênteses

abaixo das médias estimadas.

Tabela 2 � Médias das variáveis por grupo

Não Evasor Evasor Informal Total
Quantidade 101.154 1.574 30.455 133.183
Proporção (%) 75,95 1,18 22,87 100,00

Média de idade
38,83 37,72 39,41 38,95
(0,031) (0,228) (0,060) (0,027)

Proporção de homens (%)
55,57 49,81 41,56 52,30
(0,156) (1,261) (0,282 ) (0,137)

Proporção de brancos (%)
51,69 52,16 41,02 49,25
(0,157) (1,260) (0,282) (0,137)

Proporção de chefes de família (%)
54,48 60,55 49,65 53,45
(0,157) (1,232) (0,287 ) (0,137)

Média de anos de estudo
9,99 11,75 7,55 9,45

(0,012) (0,090) (0,025) (0,011)

Poporção em regiões metropolitanas (%)
47,62 39,77 43,68 46,63
(0,157) (1,234) (0,284) (0,137)

Média de horas formais (mensais)
171,76 140,56 - 171,29
(0,115) (1,211) - (0,116)

Média de horas informais (mensais)
- 83,47 154,49 151,00
- (1,266) (0,333) (0,334)

Média de horas (mensais)
171,76 224,03 154,49 168,43
(0,115) (1,620) (0,333) (0,120)

Renda mensal média formal (R$)
1407,09 1353,32 - 1406,26
(5,707) (39,358) - (5,652)

Renda mensal média informal (R$)
- 845,71 743,00 748,05
- (26,012) (6,095) (5,936)

Renda mensal média total (R$)
1407,09 2199,03 743,00 1264,59
(5,707) (55,281) (6,095) (4,671)

Renda-hora formal (R$/hora)
8,73 11,06 - 8,77

(0,047) (0,385) - (0,047)

Renda-hora informal (R$/hora)
- 14,01 5,26 5,69
- (0,565) (0,062) (0,066)

Renda- hora total(R$/hora)
8,73 10,71 5,26 7,96

(0,047) (0,286) (0,062) (0,039)

No que diz respeito as especi�cidades dos grupos, chama atenção o fato de que os

trabalhadores informais são ligeiramente mais velhos e contam com menor proporção de

homens e maior quantidade de não-brancos (pretos e pardos). Além disto os trabalhadores
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informais apresentam menor escolaridade, média de 7,5 anos de estudo, contrastando

com uma média de 10 anos de estudo para não evasores e 11,75 dos evasores. O grupo

de trabalhadores com dois trabalhos, um formal e outro informal, além de ter maior

escolaridade trabalha mais horas durante o mês e obtém rendimento por hora mais elevado

que os demais grupos, 10,71 R$ hora contra 8,73 dos não evasores e 7,96 dos trabalhadores

informais.

Em relação aos trabalhadores formais, os evasores trabalham menos horas no setor

formal e, de modo análogo, trabalham menos horas no setor informal do que os traba-

lhadores que estão exclusivamente neste setor. O rendimento por hora trabalhada, é, no

entanto, maior em ambos os setores se comparado aos grupos que têm acesso apenas a um

setor. Com isso, a renda total média dos evasores é maior do que a dos outros indivíduos.

Dentre os trabalhadores com dois empregos há proporcionalmente mais chefes de

família do que nos demais grupos. Já os trabalhadores do setor formal estão mais presentes

em áreas metropolitanas. Além das variáveis apresentadas na Tabela 2, um índice de

riqueza construído a partir da abordagem de componentes principais, é utilizado como

controles das estimativas. A abordagem de componente principais e o índice de riqueza

são apresentados na seção a seguir.

5.2 Bens providos pelo governo

A análise considera quatro grupos de bens públicos, infraestrutura, educação, saúde

e segurança e, para cada um deles, as informações de acesso serão sumarizadas a partir do

método de componente principais. O método de componentes principais busca explicar a

variância- covariância das variáveis através de uma combinação linear das mesmas. Geral-

mente são necessários p componentes para explicar a variabilidade total de um sistema, no

entanto existem k componentes principais (p > k) que conseguem explicar praticamente

toda a variabilidade trazendo grande parte da informação contida nos p componentes. Al-

gebricamente, componentes principais são uma combinação linear especí�ca de p variáveis

aleatórias X1, X2, . . . , Xp. Geometricamente, essa combinação linear representa um novo

sistema de coordenadas obtido a partir da rotação do sistema original.

A Tabela 3 mostra, para cada grupo de bem público, as variáveis que foram utili-

zadas na composição do índice �nal de acesso, assim como o peso atribuído a cada uma

delas. Os índices são obtidos para cada ano separadamente, mas como pode ser obser-

vado, o peso atribuído a cada variável não é signi�cantemente alterado de um ano para o

outro. É importante destacar que o termo bem público é utilizado neste trabalho para se

referir a um bem provido pelo governo, sem que se esteja fazendo referência ao conceito de

bem público como um bem não-excludente e não-rival. Além disso, no Brasil, o consumo

de bens providos pelo governo não é restrito aos trabalhadores formais, não é necessária
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nenhuma comprovação de trabalho formal ou situação regular com o �sco para consumir

os bens providos publicamente.

Para compor o índice de acesso à infraestrutura, são utilizadas variáveis indicadoras

dos domicílios com acesso a: água encanada, coleta de lixo, rede geral de esgoto e energia

elétrica distribuída pela rede pública. Para cada indivíduo observa-se quais destes serviços

estão presentes no domicílio de residência. Dentre as variáveis de infraestrutura, ter acesso

à água encanada tem maior peso na variabilidade dos dados, seguido por acesso à coleta

de lixo.

Para a construção do índice de acesso à Educação Básica calcula-se, em cada

domicílio, quantas pessoas frequentam creche, pré-escola, Ensino Fundamental, Ensino

Médio e Educação de Jovens e Adultos na rede pública de ensino. De maneira análoga,

as variáveis que compõe o índice de acesso ao Ensino Superior público são a quantidade

de pessoas que frequentam Ensino Superior e Mestrado ou Doutorado na rede pública

de ensino. Tanto no caso em que não exista no domicílio morador frequentando creche,

escola ou ensino superior, quanto no caso em que apenas o sistema privado de ensino é

utilizado, as variáveis utilizadas para construção dos índices de Educação Básica e Ensino

Superior, assumem valor zero. Entende-se que não há demanda para o serviço público de

ensino, em ambos os casos, seja por falta de moradores que demandem estes serviços ou

pelo fato da demanda ser suprida na rede privada de ensino.

Para a Educação Básica, a quantidade de pessoas que frequentam o Ensino Funda-

mental, seguido da quantidade de pessoas que frequentam pré-escola na rede pública, tem

o maior peso no índice. Quantidade de pessoas que frequentam creche e Ensino Médio

tem menor poder explicativo da variabilidade dos dados. No caso de índice de Ensino

Superior, as duas etapas tem a mesma in�uência sobre a variabilidade total.

A variável de uso de público de serviços de saúde também é de�nida de maneira

semelhante ao acesso à educação. No Suplemento Especial de Saúde da PNAD de 2008

há uma série de perguntas a cerca da utilização de alguns serviços de saúde. Para todos

os indivíduos é perguntado se a última consulta com dentista, atendimento médico, inter-

nação ou atendimento de emergência (caso tenham ocorrido) foram cobertos pelo SUS.

Para as mulheres de mais de 25 anos, há questões sobre a realização de alguns exames

preventivos como exame clínico de mamas, mamogra�a e preventivo de câncer de colo

do útero, e se foram cobertos pelo SUS. Assim, são contemplados 7 serviços de saúde:

consulta com dentista, médico, internação, atendimento de emergência, exame preventivo

clínico de mamas, mamogra�a e exame preventivo de câncer de colo do útero. Observa-se,

portanto, para cada domicílio a quantidade destes serviços de saúde que foi coberta pelo

SUS. Assim como na variável de educação, caso não tenha havido demanda no domicílio

ou caso todos os serviços utilizados tiveram cobertura privada, a variável de quantidade

assume valor zero. Dentre os componentes de saúde, as três variáveis de saúde da mulher
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têm maior peso para explicar a variabilidade dos dados.

O Suplemento especial da PNAD de 2009, conta com algumas perguntas a cerca do

sentimento de segurança dos respondentes. É perguntado se as pessoas se sentem seguras

no domicílio, no bairro e no município. Estas perguntas são em alguma medida bastante

subjetivas, há fatores não observados que afetam o julgamento de segurança de cada

indivíduo. No entanto, considerando que o poder público deve prover segurança a todos

e que, na média, não deve haver muitas distorções no julgamento, estas questões serão

utilizadas indicar a presença do bem público segurança. Apenas a variável de sentimento de

segurança no domicílio, não será utilizada uma vez que sentir-se seguro no domicílio pode

estar fortemente relacionado à aquisição de cadeados, câmeras, contratação de empresas

de segurança, etc. que são ações não relacionados ao bem público segurança. As duas

variáveis que compõe o índice de segurança são: quantidade de pessoas no domicílio que

se sentem seguras no bairro e quantidade de pessoas no domicílio que se sentem segurar

no município. Ambas as variáveis têm o mesmo peso no índice �nal.

A abordagem de componente principais também é utilizada para obtenção do

indicador de riqueza que será utilizado como controle nas estimações realizadas. A Tabela

4 indica as variáveis utilizadas na construção do indicador de riqueza e o peso de cada

componente no índice �nal. Pode ser observado que, apesar de ser estimada para os anos

separadamente, o peso das variáveis não muda muito entre os anos. Ter computador e

acesso a internet são algumas das variáveis com maior peso no índice de riqueza. Com a

inclusão desta variável nas estimativas pretende-se capturar fatores associados a renda e

condições de vida que afetem as escolhas de oferta de trabalho. A próxima seção mostra

os resultados das estimações.

Tabela 3: Variáveis utilizadas nos componentes principais

Nome Variáveis utilizadas na composição Peso

2008 2009

Infraestrutura

Dummy para acesso à água encanada 0,586 0,587

Dummy para acesso à rede geral de esgoto 0,485 0,488

Dummy para acesso à coleta de lixo 0,548 0,559

Dummy para acesso à energia elétrica (rede pú-

blica)

0,348 0,323

Educação Básica

Quantidade de pessoas no domicílio que frequenta

Ensino Fundamental na rede pública

0,679 0,656

Quantidade de pessoas no domicílio que frequenta

Ensino Médio na rede pública

0,251 0,233

Quantidade de pessoas no domicílio que frequenta

Educação de Jovens e Adultos na rede pública

0,419 0,409

Continua
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Tabela 3 � Variáveis utilização de bens públicos- componentes principais(continuação)

Quantidade de pessoas no domicílio que frequenta

creche na rede pública

0,210 0,325

Quantidade de pessoas no domicílio que frequenta

pré-escola na rede pública

0,506 0,493

Ensino Superior
Quantidade de pessoas no domicílio que frequenta

Ensino Superior na rede pública

0,707 0,707

Quantidade de pessoas no domicílio que frequenta

mestrado ou doutorado na rede pública

0,707 0,707

Saúde

Quantidade de mulheres no domicílio que realiza-

ram o último exame clínico de mamas pelo SUS

0,553 -

Quantidade de mulheres no domicílio que realiza-

ram a última mamogra�a pelo SUS

0,515 -

Quantidade de mulheres no domicílio que realiza-

ram o último exame preventivo de câncer de colo

do útero pelo SUS

0,519 -

Quantidade de pessoas no domicílio que tiveram a

última consulta com dentista coberto pelo SUS

0,244 -

Quantidade de pessoas no domicílio que tiveram o

último atendimento médico coberto pelo SUS

0,248 -

Quantidade de pessoas no domicílio que tiveram a

última internação coberta pelo SUS

0,159 -

Quantidade de pessoas no domicílio que tiveram

o último atendimento de emergência coberto pelo

SUS

0,117 -

Segurança
Quantidade de pessoas no domicílio que se sentem

seguras no bairro

- 0,707

Quantidade de pessoas no domicílio que se sentem

seguras no município

- 0,707
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Tabela 4 � Peso dos componentes na variável de riqueza

Variáveis que compõem o índice 2008 2009
Materia predominante nas paredes é alvenaria 0,17 0,17
Materia predominante na cobertura é telha -0,15 -0,17
Possui banheiro dentro do domicílio 0,22 0,21
Possui telefone 0,36 0,36
Possui fogão 0,14 0,14
Possui �ltro 0,15 0,15
Possui TV 0,23 0,22
Possui DVD 0,29 0,28
Possui geladeira 0,27 0,26
Possui máquina de lavar roupa 0,35 0,35
Possui computador 0,40 0,41
Possui acesso a internet 0,39 0,40
Possui veículo de uso pessoal 0,29 0,29
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6 Resultados

6.1 Modelos Tobit- Proporção de horas informais

A Tabela 5 apresenta o resultado das estimações pelo modelo Tobit. O coe�ciente

das variáveis de Unidade da Federação são omitidos nesta tabela mas os resultados com-

pletos são exibidos no Anexo A. Como pode ser observado, todos os bens públicos, exceto

infraestrutura e Ensino Superior, têm um efeito positivo sobre a razão de horas informais.

Ou seja, o consumo de Educação Básica, saúde pública e o sentimento de segurança pa-

recem afetar positivamente a oferta de trabalho informal. Infraestrutura tem um efeito

negativo sobre as horas informais e portanto aumentaria a oferta de trabalho formal. Já

para Ensino Superior, o efeito estimado é estatisticamente igual a zero.

A escolaridade está associada negativamente com a oferta de horas de trabalho

informal, assim como a idade. No caso da escolaridade, é possível supor que empregos

mais quali�cados, são com maior frequência, ofertados no setor formal. Já para idade,

pode-se supor que os mais jovens entram no mercado de trabalho por empregos informais.

Ser mulher também afeta positivamente a oferta de trabalho informal.

Um fator não observado que pode afetar as estimativas da Tabela 5 é a renda do

trabalho. No caso da infraestrutura, por exemplo, a omissão da renda pode aumentar a

magnitude do coe�ciente, o que pode ser entendido com a observação de três efeitos. O

primeiro, é o efeito da infraestrutura sobre a oferta de trabalho informal que é assumido

como negativo. O segundo, efeito estabelece que renda e infraestrutura se relacionam po-

sitivamente, pessoas de maior renda acessam, mais frequentemente, infraestrutura básica.

Por �m, Tabela 2, traz indícios de que a o trabalho informal está associado a uma menor

renda. Portanto, a renda estaria negativamente relacionado à informalidade. O segundo e

último efeito multiplicados resultam no viés da variável de infraestrutura, que seria nega-

tivo e portanto o efeito da infraestrutura sobre a oferta de trabalho estaria sobrestimado.

A inclusão da variável de riqueza criada a partir da análise de componentes principais é

feita na próxima seção.
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Tabela 5 � Resultados Tobit- Proporção de horas informais

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Infraestrutura -1,213***
(0,120)

Educação Básica 1,396***
(0,142)

Ensino Superior 0,0404
(0,074)

Saúde 0,576***
(0,088)

Segurança 0,547***
(0,114)

Raça -0,762*** -0,715*** -0,666*** -0,765*** -0,657** -0,802***
(0,204) (0,203) (0,204) (0,204) (0,294) (0,279)

Idade -0,0568*** -0,0508*** -0,0499*** -0,0569*** -0,0682*** -0,0492***
(0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,015) (0,014)

Mulher 6,448*** 6,435*** 6,398*** 6,448*** 6,476*** 6,370***
(0,314) (0,314) (0,313) (0,314) (0,464) (0,439)

Anos de Estudo -1,904*** -1,872*** -1,857*** -1,905*** -1,893*** -1,871***
(0,053) (0,052) (0,052) (0,053) (0,079) (0,075)

Chefe -1,553*** -1,598*** -1,561*** -1,552*** -1,633*** -1,208***
(0,203) (0,203) (0,203) (0,203) (0,299) (0,283)

Área Metropol. -1,470*** -1,448*** -1,402*** -1,469*** -1,176*** -1,424***
(0,238) (0,237) (0,237) (0,238) (0,345) (0,331)

Mulher cri.5anos 1,657*** 1,661*** 1,582*** 1,656*** 1,902*** 1,425**
(0,430) (0,430) (0,430) (0,430) (0,624) (0,590)

Mulher cri.10anos 3,124*** 3,134*** 3,190*** 3,125*** 2,986*** 3,254***
(0,431) (0,431) (0,432) (0,431) (0,622) (0,589)

Mulher cri.14anos 3,706*** 3,708*** 3,751*** 3,706*** 2,701*** 4,738***
(0,458) (0,457) (0,458) (0,458) (0,650) (0,640)

Mulher cri.17anos 2,181*** 2,154*** 2,172*** 2,181*** 1,865*** 2,467***
(0,495) (0,495) (0,495) (0,495) (0,719) (0,681)

Constante (0,965) (0,974) (0,964) (0,966) (1,403) (1,374)
23,53*** 23,51*** 23,51*** 23,53*** 24,06*** 22,98***

Sigma (0,590) (0,589) (0,589) (0,590) (0,868) (0,803)

Observações 132.616 132.616 132.616 132.616 64.810 67.806
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6.2 Variável de riqueza como controle da proporção de horas in-

formais

O resultado da inclusão da variável de riqueza é exibido na Tabela 6. Como es-

perado, a magnitude dos coe�cientes é reduzida (exceto para segurança) o que con�rma

a importância da inclusão desta variável na análise. A inclusão desta nova variável faz

também com que o efeito do Ensino Superior seja positivo e signi�cativo sobre as ho-

ras informais. O coe�ciente de infraestrutura passa de -1,213 para -0,864, já o efeito de

Educação Básica é reduzido de 1,396 para 0,941. O coe�ciente de saúde apresenta uma

leve redução, passando de 0,576 para 0,430, e para segurança é registrado um pequeno

aumento, passando de 0,547 para 0,631.

Nota-se assim que a oferta de infraestrutura afeta negativamente o trabalho in-

formal, ou seja, está positivamente relacionado ao trabalho formal. Pode-se supor que no

caso de educação (tanto educação básica quanto ensino superior), saúde e segurança a

oferta destes bens pelo governo faz com que o trabalhador reduza a oferta de trabalho

formal, que em alguns casos facilitaria o acesso a estes serviços de modo privado. O traba-

lho formal pode oferecer benefícios como plano de saúde, e bolsas de estudo, e, por lei, os

trabalhadores de carteira assinada têm seguro acidente de trabalho que cobre, inclusive,

acidentes ocorridos no trajeto casa-trabalho. Se os trabalhadores recebem educação, saúde

e segurança do governo podem dispensar o trabalho formal que facilitaria o acesso a estes

serviços particulares. Além dos coe�cientes das estimações apresenta-se, a seguir, o feito

marginal do aumento da oferta de cada um dos bens públicos.

6.3 Efeitos marginais

Tanto o efeito marginal condicional à proporção de horas ser observada no grupo

de evasores

(
∂E[y|x, 0 < y < 1]

∂w

)
quanto o efeito marginal não condicional

(
∂E[y|x]

∂w

)
são

computados. Ambos os efeitos marginais são avaliados na média de todas as variáveis,

exceto para anos de estudo e a variável indicadora de riqueza em que alguns valores

especí�cos são utilizados. Para anos de estudo, avalia-se como o efeito do bem público

é diferenciado para pessoas com 4 , 8, 11 e mais de 15 anos de estudo, equivalente,

respectivamente, ao Ensino Fundamental incompleto, completo, Ensino Médio completo

e Ensino Superior completo. No caso da variável de riqueza, avalia-se o efeito do bem

público para as pessoas que estão entre as 5% mais pobres, 5% mais ricas, para o primeiro

e terceiro quartil (25% mais pobres e 25% mais ricas) e para quem está na mediana.

As Tabelas 7 e 8 mostram os efeitos marginais condicionais e não condicionais

respectivamente. O efeito marginal condicional a pessoa ofertar os dois tipos de trabalho,

é sempre muito pequeno, mas signi�cativo. A reduzida magnitude deste coe�ciente é
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Tabela 6 � Modelos Tobit- Proporção de horas informais com riqueza como controle

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Infraestrutura -0,864***
(0,124)

Educação Básica 0,941***
(0,138)

Ensino Superior 0,272***
(0,074)

Saúde 0,430***
(0,086)

Segurança 0,631***
(0,114)

Riqueza -2,333*** -2,279*** -2,286*** -2,357*** -2,396*** -2,258***
(0,092) (0,092) (0,092) (0,093) (0,135) (0,126)

Raça 0,0842 0,0967 0,132 0,0772 0,212 -0,00456
(0,202) (0,201) (0,202) (0,202) (0,293) (0,277)

Idade 0,00349 0,00604 0,00687 0,00328 -0,00685 0,00944
(0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,015) (0,014)

Mulher 6,134*** 6,127*** 6,106*** 6,133*** 6,253*** 6,016***
(0,314) (0,314) (0,313) (0,314) (0,458) (0,430)

Anos de Estudo -1,456*** -1,444*** -1,434*** -1,463*** -1,440*** -1,439***
(0,046) (0,046) (0,046) (0,046) (0,066) (0,064)

Chefe -2,301*** -2,312*** -2,291*** -2,301*** -2,387*** -1,937***
(0,210) (0,210) (0,210) (0,210) (0,306) (0,289)

Área Metropol. -0,473** -0,479** -0,447* -0,458* -0,219 -0,365
(0,236) (0,235) (0,235) (0,236) (0,343) (0,329)

Mulher cri.5anos 1,630*** 1,640*** 1,579*** 1,627*** 1,906*** 1,372**
(0,426) (0,426) (0,426) (0,426) (0,620) (0,586)

Mulher cri.10anos 2,920*** 2,937*** 2,970*** 2,924*** 2,734*** 3,093***
(0,424) (0,425) (0,425) (0,425) (0,617) (0,584)

Mulher cri.14anos 3,397*** 3,409*** 3,434*** 3,397*** 2,408*** 4,409***
(0,451) (0,451) (0,452) (0,451) (0,645) (0,633)

Mulher cri.17anos 1,974*** 1,960*** 1,971*** 1,970*** 1,608** 2,305***
(0,491) (0,491) (0,492) (0,491) (0,714) (0,676)

Constante -8,687*** -9,341*** -8,477*** -8,648*** -7,854*** -9,287***
(1,013) (1,020) (1,013) (1,013) (1,443) (1,421)

Sigma 23,28*** 23,27*** 23,27*** 23,28*** 23,82*** 22,73***
(0,584) (0,584) (0,584) (0,584) (0,860) (0,794)

Observações 132.378 132.378 132.378 132.378 64.673 67.705
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explicado pelo fato de que ele é ponderado pela probabilidade de existir pessoas ofertando

os dois tipos de trabalho ( Prob[0 < y < 1] ). Como há poucos evasores na amostra, efeito

marginal condicional �ca reduzido. E, exatamente devido a pequena magnitude destes

efeitos marginais, é difícil veri�car diferenças de efeito para os diversos valores de anos de

estudo e percentis de riqueza. O efeito marginal condicional só é sensível à mudança de

especi�cação (inclusão da variável de riqueza). Avaliar o efeito marginal condicional em

diferentes valores de anos de estudo e riqueza não causa variações na magnitude, por isso

apenas um valor é apresentado na Tabela 7 para cada especi�cação.

O efeito marginal não condicional da infraestrutura é reduzido (em magnitude) a

medida em que a escolaridade aumenta, o mesmo ocorrendo para o aumento da riqueza.

Isto indica que, com acesso a infraestrutura, a redução da oferta de horas informais é

maior para pessoas menos escolarizadas e com menor riqueza.

O mesmo padrão de redução de magnitude é observado para os demais bens pú-

blicos (Educação Básica, Ensino Superior, saúde e segurança). Porém, como estes bens

públicos estão positivamente relacionados às horas informais de trabalho, a medida que

renda e escolaridade aumentam, a oferta destes bens aumenta cada vez menos, as horas de

trabalho informal. O efeito marginal do Ensino Superior só é diferente de zero na segunda

especi�cação, quando a riqueza é incluída.

Com as estimações pelo modelo Tobit é possível obter correlações entre a oferta

dos bens públicos e a oferta de trabalho formal ou informal. Contudo, não é possível

estabelecer relações de causalidade, dizer que devido ao acesso a determinado bem a

oferta de trabalho é alterada. A próxima seção busca estabelecer algumas relações de

causalidade.

Tabela 7 � Efeito Marginal do bem público sobre a proporção de horas informais das pessoas com acesso
a ambos os setores (formal e informal)

Sem Riqueza Com Riqueza
Efeito Marginal E.P. Efeito Marginal E.P.

Infraestrutura -0,000183*** 0,000018 -0,0001329*** 0,000019
Educação Básica 0,0002105*** 0,000021 0,0001449*** 0,000021
Ensino Superior 0,00000608 0,000011 0,0000418*** 0,000011
Saúde 0,000083*** 0,000013 0,0000632*** 0,000013
Segurnaça 0,0000863*** 0,000018 0,0001017*** 0,000018
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Tabela 8: Efeito Marginal não condicional do bem público

sobre a proporção de horas informais

Variáveis
Sem Riqueza Com Riqueza

Efeito Marginal E.P. Efeito Marginal E.P.

Infraestrutura

Anos de estudo

4 anos -0,01938*** 0,00186 -0,0133816*** 0,00189

8 anos -0,0164905*** 0,00158 -0,011605*** 0,00164

11 anos -0,013669*** 0,00131 -0,0100157*** 0,00142

15 anos -0,0097392*** 0,00095 -0,0077979*** 0,00111

Riqueza

5% mais probres -0,0127765*** 0,00180

25% mais pobres -0,0118926*** 0,00168

Mediana -0,010947*** 0,00155

25% mais ricos -0,0094987*** 0,00135

5% mais ricos -0,008707*** 0,00124

Educação Básica

Anos de estudo

4 anos 0,0222677*** 0,00218 0,0145694*** 0,00210

8 anos 0,0189583*** 0,00186 0,0126427*** 0,00182

11 anos 0,0157373*** 0,00155 0,0109225*** 0,00158

15 anos 0,0112502*** 0,00112 0,008522*** 0,00124

Riqueza

5% mais probres 0,0139309*** 0,00200

25% mais pobres 0,012965*** 0,00187

Mediana 0,0119313*** 0,00172

25% mais ricos 0,0103479*** 0,00150

5% mais ricos 0,0094824*** 0,00138

Ensino Superior

Anos de estudo

4 anos 0,0006458 0,00118 0,0042225*** 0,00114

8 anos 0,0005489 0,00100 0,0036578*** 0,00099

11 anos 0,0004536 0,00083 0,0031511*** 0,00085

15 anos 0,0003208 0,00059 0,002444*** 0,00066

Riqueza

5% mais probres 0,004042*** 0,00109

25% mais pobres 0,0037561*** 0,00101

Mediana 0,0034487*** 0,00093
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25% mais ricos 0,0029769*** 0,00080

5% mais ricos 0,002719*** 0,00073

Saúde

Anos de estudo

4 anos 0,0090068*** 0,00132 0,0065195*** 0,00128

8 anos 0,0076919*** 0,00113 0,0056811*** 0,00112

11 anos 0,0064033*** 0,00094 0,0049309*** 0,00097

15 anos 0,0045983*** 0,00069 0,0038788*** 0,00077

Riqueza

5% mais probres 0,0062907*** 0,00123

25% mais pobres 0,0058583*** 0,00115

Mediana 0,0054216*** 0,00107

25% mais ricos 0,0046701*** 0,00092

5% mais ricos 0,0042161*** 0,00083

Segurança

Anos de estudo

4 anos 0,0089382*** 0,00184 0,0099883*** 0,00177

8 anos 0,0075704*** 0,00156 0,0086228*** 0,00153

11 anos 0,0062345*** 0,00128 0,0074042*** 0,00131

15 anos 0,0043861*** 0,00090 0,0057131*** 0,00102

Riqueza

5% mais probres 0,0095207*** 0,00169

25% mais pobres 0,0088135*** 0,00156

Mediana 0,0080205*** 0,00142

25% mais ricos 0,0069838*** 0,00124

5% mais ricos 0,0063856*** 0,00113
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7 Buscando causalidade: o bem público como

tratamento

7.1 Metodologia

Buscando eliminando a heterogeneidade do acesso aos bens providos pelo setor

público sobre a oferta de trabalho, utiliza-se uma abordagem relacionada às metodologias

de avaliação de política. Assumindo que a provisão de bens públicos é capaz de alterar a

escolha dos indivíduos em relação ao setor de trabalho, o bem público pode ser considerado

um tratamento em que Wi é a variável indicadora do grupo de tratados. Seja Yi a variável

que assume valor 1 se o trabalhador estiver no setor formal. Yi(0) é o resultado potencial

de não tratados e Yi(1) o resultado potencial dos tratados. Deseja-se, portanto, estimar o

efeito médio do tratamento, ou a mudança na probabilidade de estar no setor formal que

pode ser atribuída ao acesso ao bem público. Ou seja:

τATE = E
[
Yi(0)

]
− E

[
Yi(1)

]
(7.1)

Nesta abordagem considera-se apenas os indivíduos do tipo informais (i) e não

evasores (n), ou seja, apenas indivíduos que trabalham exclusivamente em um único se-

tor. Idealmente, a decisão de setor de trabalho cada indivíduo seria observada em duas

situações: na presença e na ausência do bem público (quando o indivíduo é tratado e

quando é controle). Ao ser tratado, a diferença na probabilidade estimada de estar no

setor formal é o efeito do bem público. No entanto, cada indivíduo é observado apenas

uma vez, na situação de tratado ou na de controle. O problema passa a ser a busca por um

bom contrafactual de cada indivíduo tratado: uma pessoa que está no grupo de controle

e é muito similar ao indivíduo tratado, exceto pelo acesso ao bem público. Ao comparar

estes dois indivíduos é possível estabelecer que toda alteração na probabilidade de estar

no setor formal é atribuída à presença do bem público.

Neste arcabouço o grupo de indivíduos com dois trabalhos, um em cada setor,

não é considerado, analisa-se o efeito do bem público sobre a escolha de não evasores

e informais com as mesmas características. A hipótese fundamental para esta análise é

a seleção nos observáveis, ou seja, que não há nenhum fator não observado que afete

a escolha dos indivíduos sobre qual setor trabalhar. Sabe-se que diversos fatores como

escolaridade, idade e raça podem afetar a decisão de trabalhar no setor informal, mas o

efeito destes fatores independe do acesso ao bem público (tratamento). Além disso, uma

vez controlado por fatores observáveis, não há nenhum fator não observável que esteja
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relacionado à provisão do bem público e afete os produtos potenciais, ou a escolha do

setor de trabalho. Seja Xi o vetor de variáveis observáveis ou covariadas. A hipótese de

seleção dos observáveis, também conhecida como ignorabilidade estabelece que:

Wi ⊥
(
Yi(0), Yi(1)

)∣∣Xi

Seja o escore de propensão a probabilidade de um indivíduo ser tratado dado o

vetor de covariadas tal que, e(x) = pr(Wi = 1|Xi = x). Rosenbaum e Rubin (1983) mostram

que sob a hipótese de ignorabilidade a independência entre o produto potencial e a variá-

vel de tratamento é válida mesmo se condicionada apenas no escore de propensão. Este

importante resultado permite escrever a hipótese de ignorabilidade como:

Wi ⊥
(
Yi(0), Yi(1)

)∣∣e(Xi)

É vantajoso entender a hipótese de ignorabilidade em termos no escore de propensão que

sumariza as informações contidas no vetor X. Ao invés de olhar para um grande conjunto

de variáveis, basta olhar para o escore de propensão.Pode ser assumida também a hipótese

de ignorabilidade fraca que estabelece independência, não na distribuição inteira, mas que

apenas nas médias. Apesar de ser menos exigente, não há prejuízos na análise em assumir

independência condicional da média.

A segunda hipótese de identi�cação é conhecida como suporte comum e estabelece

que para qualquer valor do vetor de covariadas a probabilidade de encontrar indivíduos

tanto do grupo de tratados quanto do grupo de controle é positiva. Seja X o suporte das

covariadas, então:

0 < pr
(
Wi = 1

∣∣Xi = x
)
< 1, ∀x ∈ X

Esta hipótese garante se para qualquer valor das covariadas sempre haverá indivíduos

tratados e indivíduos do grupo de controle. Para um dado conjunto de covariadas de

um indivíduo tratado sempre será possível encontrar um indivíduo com características

semelhantes no grupo de controle e vice e versa.

Juntas, estas duas hipótese garantem a identi�cação dos dois estimadores que serão

propostos a seguir. O primeiro deles é o modelo de regressão, e o segundo é o modelo

duplamente robusto que combina regressão com a ponderação pelo score de propensão.

Por �m é importante destacar que uma vez assumida a hipótese de seleção nos

observáveis, o balanceamento das covariadas entre o grupo de tratados e controles deve ser

veri�cado. No caso mais extremo de não balanceamento a hipótese de suporte comum não

é veri�cada. São dois os problemas que surgem da diferença na distribuição das covariadas

entre tratados e controles. O primeiro deles está relacionado à maior sensibilidade da infe-

rência a pequenas alterações no método. O outro problema está relacionada à imprecisão

da inferência, se mesmo com suporte comum, há poucas observações nos controles para
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alguns valores dos tratados (ou o contrário) o efeito médio do tratamento estimado será

mais impreciso.

Para veri�car o balanceamento das covariadas entre o grupo de tratados e controle,

é realizado um teste de diferença de médias entre estes grupos para cada variável. Uma

vez que o balanceamento não é atingido com a amostra original, deve-se utilizar métodos

de pareamento para reduzir a amostra a um conjunto balanceado para depois aplicar os

métodos de estimação do efeito médio do tratamento. Ao reduz a amostra para atingir

maior balanceamento, maior validade interna dos resultados é assegurada às custas de

uma perda de validade externa.

7.1.1 O modelo de regressão

Assumindo o balanceamento das covariadas na amostra, os valores esperados da

probabilidade de estar no setor formal podem ser estimados diretamente via regressão.

Isto é, assumindo ignorabilidade:

E
[
Yi(0)

∣∣Xi,Wi] = E
[
Yi(0)

∣∣X] = µ0(x) (7.2)

E
[
Yi(1)

∣∣Xi,Wi] = E
[
Yi(1)

∣∣X] = µ1(x) (7.3)

Assim, os contrafactuais podem ser obtidos diretamente a partir do cálculo das

médias condicionais em que µ0(x) é obtido de uma regressão na subamostra de controles

e µ1(x) é obtido em uma regressão com a subamostra de tratados. Seja

µ0(x) = α0 + β′
0(x− x̄), µ1(x) = α1 + β′

1(x− x̄),

Em que as covariadas são incluídas no modelo como desvioes em relação a média

para que o efeito do tratamento seja obtido diretamente pela diferença dos interceptos:

τ̂reg = α̂1 − α̂0

Uma forma equivalente e mais direta de obter τ̂reg é realizar uma regressão de Yi contra o

vetor de 1, a variável indicadora de tratamento (Wi), o vetor de covariadas (Xi) e a inte-

ração Wi(Xi − X̄). O coe�ciente da variável de tratamento é o efeito médio do tratamento.

No contexto do modelo de regressão a hipótese de ignorabilidade garante que a o erro da

regressão (εi = Yi − E[Yi|Xi]) não seja correlacionado com o tratamento. Como a variável

de resultado é binária, a esperança condicional será ajustada por um modelo logit com

estimação por máxima verossimilhança:

max
γ,θ

N∑
i=1

yi
[
Λ
(
γ0 + γ1xi + γ2(xi − x̄) + θwi

)]
− (1− yi)

[
1− Λ

(
γ0 + γ1xi + γ2(xi − x̄) + θwi

)]
(7.4)

Em que o modelo implícito é:

yi = γ0 + γ1xi + γ2(xi − x̄) + θwi (7.5)
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A estimação por regressão é muito sensível à forma funcional escolhida especi-

almente se o balanceamento das covariadas for fraco. Para obter maior robustez nos

resultados o método que combina regressão com escore de propensão é proposto.

7.1.2 Combinando regressão com escore de propensão

O método que combina regressão com a ponderação por escore de propensão é

conhecido como um método duplamente robusto uma vez que permite que ou o escore de

propensão ou a estimativa da média sejam mal especi�cados. Como explicitado por Imbens

e Wooldridge(2008) a vantagem do método pode ser compreendida via analogia com o

problema de viés de variável omitida. Suponha que o modelo de interesse é representado

por uma regressão longa de Yi em uma constante, Wi e Xi, sendo o coe�ciente de Wi

de interesse. No entanto, Xi é omitida do modelo e apenas dispõe-se dos resultados da

regressão curta de Yi em uma constante e Wi. O viés do coe�ciente de Wi na regressão

curta é igual ao coe�ciente de Xi na regressão longa vezes o coe�ciente de uma regressão

de Wi sobre a constante e Xi. Ponderar o a regressão por e(x, ψ) é uma forma de remover

viés causado pela correlação entre Xi e Wi e inserir Xi na regressão remove o efeito direto

de Xi.

Supondo primeiramente que o escore de propensão é mal especi�cado mas que a

forma funcional da média condicional é bem especi�cada, é fácil compreender que a pon-

deração por uma função não negativa de Xi não pode causar inconsistência do estimador.

A utilização de pesos não adequados pode afetar a e�ciência e a inferência assintótica

do estimador, mas não a consistência. A segunda parte do método duplamente robusto é

mais sutil. Supondo que o escore de propensão foi corretamente especi�cado mas que a

forma funcional da média condicional não o é, o estimador escolhido deve ter uma pro-

priedade. Retomando a notação utilizada em (7.2) e (7.3), a propriedade é escrita como:

E[Yi(g)] = E[µ(Xi, βg∗)] g = 0, 1 e onde βg∗ é o limite de probabilidade de βγg. A regressão

linear e o modelo logit possuem esta propriedade,

Para melhor compreender o método duplamente robusto é útil o entendimento de

que E[Y1(0)] e E[Yi(1)] podem ser derivados como o valor esperado de Y (i) ponderado por

uma função adequada. É possível mostrar que:

E
[
Yi(0)

]
= E

[
(1−Wi)Yi
1− e(Xi)

]
e E

[
Yi(1)

]
= E

[
WiYi
e(Xi)

]

Para obter o estimar do método, é considerado, assim como na sessão anterior, que

µ0(x) e µ0(x) são estimativas paramétricas para E[Yi(g)], g = 0, 1 , assim como e(x, ψ) para o

escore de propensão. No primeiro passo do método duplamente robusto estima-se o escore

de propensão e(x, ψ̂) e depois a regressão é ponderada pelos pesos apresentados. Para a
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população de controles e tratados, respectivamente, µ0(x) e µ1(x) são estimados como:

min
α0,β0

∑
i:Wi=0

(
Yi − α0 + β′

0(x− x̄)
)2

1− e(x, ψ̂)
, e min

α1,β1

∑
i:Wi=1

(
Yi − α1 + β′

1(x− x̄)
)2

e(x, ψ̂)

E assim o efeito médio do tratamento é obtido pela diferença dos interceptos: τ̂regpond =

α̂1 − α̂0.

O escore de propensão é estimado por mínimos quadrados ordinários e a equação

do segundo estágio é a mesma obtida em (7.5), porém ponderada pelo score de propensão.

A função de verossimilhança estimada no método duplamente robusto é uma versão de

(7.4) também ponderada.

O erro padrão do efeito médio do tratamento é obtido a partir de bootstrap,

uma vez que deve-se levar em consideração o fato de que o escore de propensão é uma

estimativa. Na próxima seção é apresentada a base de dados utilizada, assim como os bens

públicos que são considerados na análise.

7.2 Bens providos pelo governo como variáveis binárias

Serão considerados os mesmos bens públicos da seção anterior (infraestrutura,

educação, saúde e segurança) porém a construção da variável de acesso aos bens é dife-

renciada. Para cada bem provido pelo governo discute-se a seguir os critérios para criação

das variáveis binárias que assumem valor um caso os indivíduos tenham acesso ao bem.

Considera-se que os trabalhadores que têm acesso a infraestrutura, possuem água

encanada, coleta de lixo, energia elétrica e coleta de esgoto em seus domicílios. Para

aqueles que têm acesso a estes quatro serviços a variável indicadora de infraestrutura

assume valor um, e caso algum destes serviços não esteja disponível, a variável assume

valor zero. Para todos os trabalhadores presentes na amostra é possível identi�car o acesso

à infraestrutura. Dentre os serviços que compõe o indicador de infraestrutura, esgoto

é o serviço mais escasso, cerca 57% da população considerada não tem acesso a este

serviço. Por outro lado, a oferta de energia elétrica já é bastante difundida contando com

98% dos trabalhadores vivendo em domicílio atendidos. A Tabela 9 indica a proporção

de trabalhadores com acesso a cada um dos serviços separadamente a ao conjunto de

infraestrutura.

Para determinar se o acesso à educação e saúde considera-se um variável que agrega

as informações por domicílio, de modo que para todos os indivíduos de um mesmo domi-

cílio esta variável assumirá o mesmo valor. No caso de educação, observa-se no domicílio

quantas pessoas frequentam creche ou escola ou curso superior e em qual rede, pública

ou privada. O acesso à educação é divido em Educação Básica e Ensino Superior. A va-

riável para acesso à educação pública em ambas as etapas de�ne, dentre os estudantes
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Tabela 9 � Proporção da População com Acesso a Infraestrutura

Serviço Não (%) Sim (%)
Água encanada 7,97 92,03
Esgoto 43,09 56,91
Energia elétrica 0,23 99,77
Coleta de lixo 9,89 90,11
Infraestrutura 49,31 50,69

do domicílio a proporção que usa o sistema público de ensino. Observa-se que na grande

maioria dos casos, esta variável assume valores zero, ou um, ou seja, são mais recorrentes

domicílios em que todos os estudantes frequentam sistema público ou sistema privado de

ensino. A Tabela 10 mostra que para a Educação Básica, em apenas 4,8% dos domicílio

há estudantes em ambas as redes. Para o Ensino Superior, este valor é de 4,6%. Explo-

rando esta caraterística do consumo de educação, de�ne-se a variável indicadora de acesso

a educação pública que assume valor um para moradores de domicílios em que todos os

estudantes estão no sistema público e valor zero para os domicílios em que todos os es-

tudantes estão na rede privada de ensino. Para os moradores de domicílios em que há

estudantes nas duas redes em cada uma das etapas não é atribuído nenhum valor a esta

variável.

Diferentemente da variável de acesso à infraestrutura, nota-se que o acesso à edu-

cação não é de�nido para todos os indivíduos da amostra mas apenas para moradores

de domicílios onde há algum estudante. Dos 133.183 trabalhadores considerados, 71.941

residem em domicílios onde algum estudante frequenta a Educação Básica e 21.448 em

domicílios com estudantes do Ensino Superior.

Tabela 10 � Por Domicílio, Proporção de Estudantes que Rede de Ensino, público

Tipo de acesso
Educação Básica Ensino Superior
Quantidade % Quantidade %

Apenas Privado 16.435 22,85 15.874 74,01
Particular e Público 3457 4,8 995 4,64
Apenas Público 52.049 72,35 4.579 21,35
Total 71.941 100 21.448 100

Para a construção da variável indicadora de utilização de serviços públicos de

saúde, observa-se para cada atendimento de saúde considerado 1 se alguém no domicílio

utilizou o serviço e se a cobertura foi pelo SUS ou particular. Assim, de�ne-se a variável

de proporção de serviços de saúde cobertos pelo setor público, dentre os serviços de saúde

utilizados. Do total de trabalhadores, 58.784 utilizaram algum dos oito tipos de serviços

de saúde considerados e, em média, são utilizados 4,45 serviços de saúde. Contudo, di-

1 Consulta com dentista, médico, internação, atendimento de emergência, exame preventivo clínico de
mamas, mamogra�a e exame preventivo de câncer de colo do útero.
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ferentemente da variável de educação, a utilização concomitante de serviços públicos e

particulares dentro de um mesmo domicílio é muito recorrente e por isso, para de�nição

de uma variável indicadora do consumo público, utiliza-se como critério domicílios em que

mais de 50% dos serviços de saúde foram providos de forma pública.

Como pode ser constatado na Tabela 11, cerca de 45% da população utiliza apenas

serviços particulares de saúde e 12,4% utiliza até metade dos serviços de saúde pela

rede privada. Assim, para �ns de de�nição da variável indicadora do acesso, 57,95% dos

trabalhadores vivem em domicílio em que a saúde pública não foi utilizada. Apenas 22,66%

dos indivíduos da amostra utilizaram exclusivamente serviços públicos de saúde e 19,39%

teve mais da metade dos serviços de saúde utilizados cobertos pelo SUS. Desta forma,

42,05% da amostra é considerada como atendida pelo sistema público de saúde.

Tabela 11 � Serviços de Saúde

Tipo de Acesso
População Tipo de acesso à saúde

Quantidade % Quantidade %
Apenas particular 26.768 45,54

Particular 34.064 57,95
Mais de 50% particular 7.296 12,41
Mais de 50% público 11.399 19,39

Pública 24.720 42,05
Público 13.321 22,66
Total 58.784 100,00

De�ne-se a variável indicadora de segurança igual a um se o indivíduo diz sentir-se

seguro tanto no bairro quanto no município. Pessoas que dizem sentir segurança em apenas

um dos dois não são consideradas. Ao não considerar pessoas que sentem seguras no bairro

mas não no município (e vice-versa) pretende-se obter respostas mais coerentes. A Tabela

12 indica a quantidade de pessoas em cada uma das quatro combinações possíveis. Como

pode ser visto, é mais frequente que as pessoas tenham o mesmo sentimento de segurança

pelo bairro e pelo município. Para �ns de de�nição da variável indicadora de segurança,

para 28.841 pessoas que não se sentem seguras nem no bairro e nem no município, será

atribuído valor zero e para as 28.536 pessoas que se sentem seguras em ambos os ambientes

será atribuído o valor um.

Contrariamente aos demais bens públicos anteriormente apresentados a segurança

não está associada ao consumo no domicílio. A noção de segurança de cada indivíduo é

utilizada para construção da variável de indicadora de acesso à segurança.

Tabela 12 � População por sentimento de segurança no bairro e no município

No bairro
No município
Não Sim

Não 24.841 1.543
Sim 13.157 28.536
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Vale destacar que os quatro tipos de bens públicos considerados apresentam carac-

terísticas diferenciadas no que diz respeito à existência de uma contrapartida de consumo

privado. O acesso à infraestrutura é observado para todos os indivíduos da amostra e, não

fosse pelas não respostas aos itens do suplemento especial, o mesmo valeria para segu-

rança. Para estes bens públicos, a identi�cação do acesso não está restrita à existência de

uma contrapartida de consumo privado. Por sua vez, a observação do acesso a educação

e saúde providos pelo governo está condicionado ao fato de alguém no domicílio desejar

ou precisar destes serviços. Deste modo a provisão pública de saúde e educação é obser-

vada apenas entre os indivíduos que consomem este serviço, o mesmo não acontece com

infraestrutura e segurança.

7.3 Resultados

7.3.1 Balanceamento da amostra

Para a abordagem que considera o bem público como um tratamento é importante

ter informações da distribuição dos bens públicos mas variáveis observáveis, ou seja, sobre

o balanceamento. Esta seção são apresentadas cinco tabelas, uma para bem público, com

o objetivo de conhecer o balanceamento nas covariadas.

Dentre as covariadas estão variáveis como idade, sexo, raça e anos de estudo e o

índice de riqueza das famílias. A renda do trabalho é inserida no cálculo do escore de

propensão, uma vez que este é um fator que pode estar correlacionado com o consumo

de alguns bens públicos(ex: famílias mais pobres usam Educação Básica pública mais

provavelmente e famílias ricas têm maior acesso à infraestrutura). A Tabela exibida a

seguir mostra a média das covariadas para pessoas com e sem acesso a cada um dos bens

públicos considerados. A última coluna é o p-valor associado a hipótese nula de que as

médias são iguais.

Nota-se que para todos os bens públicos a amostra original não é balanceada.

Horas trabalhadas é uma das variáveis que apresenta o melhor balanceamento, não há

diferença nas médias considerando infraestrutura, saúde e segurança como tratamento. A

renda e a riqueza são diferentes entre tratados e controles para todos os bens públicos.

Considerando infraestrutura, a renda média de tratados é cerca de R$300 maior do que a

renda de controles. Para Ensino Superior, esta diferença é de cerca de R$150. Segurança

é o bem público com menor disparidade na renda entre pessoas com e sem acesso, para os

que não se sentem seguros a renda é, em média, R$25 maior do que a renda das pessoas

com sentimento de segurança, e esta diferença é signi�cativa. Para saúde e Educação Bá-

sica, os tratados, ou seja, pessoas que utilizam estes serviços provido pelo governo, têm

renda inferior aos que utilizam estes serviços particulares. Para educação básica e saúde,

a renda média dos controles é quase 2,5 vezes maior do que a de tratados. Apesar de não
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serem amostras balanceadas, ao considerar os bens públicos segurança e Educação Supe-

rior, há menos disparidades na médias das covariadas, do que nos demais bens providos

publicamente.

Tabela 13: Balanceamento das covariadas por bem pú-

blico

Infraestrutura

Variável Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 1051.541 1386.664 0.000

Indicador Riqueza 0.221 1.049 0.000

Horas trabalhadas 166.857 166.669 0.422

Mulher 0.469 0.476 0.012

Brancos 0.445 0.536 0.000

Chefe 0.548 0.520 0.000

Idade 38.612 39.264 0.000

Idade�2 1589.421 1644.783 0.000

Setor construção civil 0.062 0.045 0.000

Setor comércio e serviços 0.651 0.659 0.002

Setor indústria 0.174 0.187 0.000

Anos Estudo 8.837 9.845 0.000

Anos Estudo�2 95.817 113.155 0.000

Criança 5 anos 0.268 0.224 0.000

Criança 14 anos 0.238 0.200 0.000

Criança 10 anos 0.275 0.232 0.000

Criança 17 anos 0.180 0.155 0.000

Sudeste 0.145 0.546 0.000

Sul 0.225 0.119 0.000

Nordeste 0.304 0.200 0.000

Norte 0.196 0.026 0.000

Educação Básica

Variável Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 2138.446 801.218 0.000

Indicador Riqueza 1.716 0.184 0.000

Horas trabalhadas 165.132 167.364 0.000

Mulher 0.500 0.481 0.000

Brancos 0.561 0.423 0.000

Chefe 0.540 0.565 0.000

Continua
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Idade 39.251 38.632 0.000

Idade�2 1614.004 1570.998 0.000

Setor construção civil 0.027 0.066 0.000

Setor comércio e serviços 0.647 0.656 0.032

Setor indústria 0.150 0.193 0.000

Anos Estudo 11.731 7.919 0.000

Anos Estudo�2 147.952 78.124 0.000

Criança 5 anos 0.319 0.281 0.000

Criança 14 anos 0.308 0.422 0.000

Criança 10 anos 0.464 0.445 0.000

Criança 17 anos 0.192 0.319 0.000

Sudeste 0.295 0.340 0.000

Sul 0.125 0.182 0.000

Nordeste 0.363 0.223 0.000

Norte 0.091 0.137 0.000

Ensino Superior

Variável Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 1769.267 1912.847 0.000

Indicador Riqueza 1.855 1.659 0.000

Horas trabalhadas 162.029 157.548 0.000

Mulher 0.507 0.500 0.427

Brancos 0.586 0.554 0.000

Chefe 0.470 0.504 0.000

Idade 38.682 39.823 0.000

Idade�2 1608.881 1700.912 0.000

Setor construção civil 0.025 0.029 0.121

Setor comércio e serviços 0.652 0.665 0.115

Setor indústria 0.159 0.108 0.000

Anos Estudo 11.778 12.030 0.000

Anos Estudo�2 147.963 155.915 0.000

Criança 5 anos 0.171 0.163 0.211

Criança 14 anos 0.150 0.152 0.764

Criança 10 anos 0.177 0.155 0.001

Criança 17 anos 0.143 0.177 0.000

Sudeste 0.346 0.237 0.000

Sul 0.186 0.143 0.000

Nordeste 0.215 0.305 0.000

Continua
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Norte 0.113 0.197 0.000

Saúde

Variável Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 1636.029 650.791 0.000

Indicador Riqueza 1.392 -0.147 0.000

Horas trabalhadas 166.775 167.238 0.201

Mulher 0.479 0.474 0.259

Brancos 0.571 0.400 0.000

Chefe 0.517 0.533 0.000

Idade 39.002 38.678 0.000

Idade�2 1619.808 1595.757 0.001

Setor construção civil 0.033 0.074 0.000

Setor comércio e serviços 0.636 0.666 0.000

Setor indústria 0.190 0.180 0.001

Anos Estudo 10.825 7.529 0.000

Anos Estudo�2 130.546 72.402 0.000

Criança 5 anos 0.218 0.304 0.000

Criança 14 anos 0.200 0.271 0.000

Criança 10 anos 0.221 0.320 0.000

Criança 17 anos 0.151 0.200 0.000

Sudeste 0.375 0.308 0.000

Sul 0.181 0.161 0.000

Nordeste 0.224 0.292 0.000

Norte 0.089 0.129 0.000

Segurança

Variável Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 1239.762 1214.401 0.070

Indicador Riqueza 0.647 0.537 0.000

Horas trabalhadas 166.113 166.407 0.425

Mulher 0.500 0.454 0.000

Brancos 0.455 0.522 0.000

Chefe 0.531 0.526 0.271

Idade 38.985 38.929 0.524

Idade�2 1622.766 1616.705 0.410

Setor construção civil 0.049 0.060 0.000

Setor comércio e serviços 0.687 0.628 0.000

Continua



58

Setor indústria 0.160 0.195 0.000

Anos Estudo 9.537 9.143 0.000

Anos Estudo�2 107.660 101.374 0.000

Criança 5 anos 0.244 0.243 0.781

Criança 14 anos 0.215 0.217 0.660

Criança 10 anos 0.255 0.252 0.571

Criança 17 anos 0.164 0.172 0.010

Sudeste 0.306 0.374 0.000

Sul 0.142 0.203 0.000

Nordeste 0.301 0.192 0.000

Norte 0.132 0.098 0.000

A Tabela 13 mostrou que a média das covariadas é muito diferente entre tratados

e controles para todos os bens públicos. A�m de obter uma amostra balanceada o pare-

amento baseado na métrica de Mahalanobis é aplicado. Dentre os pareamentos testados,

este foi o que se mostrou mais e�caz em melhorar o balanceamento das covariadas sem

reduzir muito o tamanho da amostra. Nas Tabelas 14 e 15 pode-se encontrar a diferença

normalizada das covariadas para cada tipo de tratamento para amostra completa e ba-

lanceada. A diferença normalizada δx é computada da seguinte forma onde X̄j j = 0, 1 é

a média no grupo de controle e tratamento e S2
j j = 0, 1 é o desvio padrão amostral da

variância de Xj:

δx =
X̄1 − X̄0√
S2
1 + S2

0

Em relação ao teste de diferença de médias, esta estatística apresenta a vantagem de não

ser sensível a variações no tamanho da amostra. Como a amostra pareada é reduzida e

deseja-se comparar a melhoria no balanceamento ao realizar o pareamento esta estatística

é mais adequada. Em uma amostra completamente balanceada, a diferença normalizada

seria igual a zero, no entanto Imbens and Rubin (2007) sugerem, como regra de bolso, que

as estimativas por regressão são muito sensíveis à forma funcional quando esta diferença

é maior do que um quarto. Nas tabelas 14 e 15 também é indicado o tamanho da amostra

original 2 e da amostra pareada. O teste de diferença de médias para a amostra balanceada

se encontra no Anexo B.

Ao realizar o pareamento, a diferença normalizada sempre é reduzida. No entanto,

para algumas variáveis como a renda quando o tratamento é Educação Básica, apesar

da diferença normalizada cair de -0,49 com a amostra completa para -0,37 na amostra

pareada, ela ainda continua grande. Deve-se ressaltar que devido à grande desigualdade

no acesso e consumo dos bens providos pelo governo, uma amostra totalmente balanceada

2 A amostra original aqui referida é amostra em que os evasores são desconsiderados, assim como não
evasores e informais com dois empregos.
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Tabela 14 � Balanceamento da Amostra: Infraestrutura, Educação Básica e Ensino Superior

Infraestrutura Educação Básica Ensino Superior
Total Pareada Total Pareada Total Pareada

Renda do Trabalho 0,14 0,09 -0,49 -0,37 0,05 0,04
Indicador Riqueza 0,36 0,19 -0,74 -0,54 -0,10 -0,06
Horas trabalhadas 0,00 0,00 0,04 0,02 -0,08 -0,03
Mulher 0,01 0,00 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01
Brancos 0,13 0,08 -0,20 -0,12 -0,04 -0,01
Chefe -0,04 -0,03 0,04 0,03 0,05 0,00
Idade 0,05 0,02 -0,05 -0,02 0,08 0,02
Idade�2 0,05 0,03 -0,04 -0,01 0,08 0,03
Setor construção civil -0,05 -0,03 0,13 0,11 0,02 -0,01
Setor comércio e servi-
ços

0,01 -0,02 0,01 -0,01 0,02 -0,01

Setor indústria 0,03 0,04 0,08 0,05 -0,11 0,00
Anos Estudo 0,17 0,09 -0,75 -0,54 0,06 0,01
Anos Estudo�2 0,17 0,09 -0,78 -0,54 0,09 0,02
Criança 5 anos -0,07 -0,03 -0,06 -0,02 -0,02 0,02
Criança 14 anos -0,06 -0,02 0,17 0,16 0,00 0,01
Criança 10 anos -0,07 -0,03 -0,03 -0,01 -0,04 0,01
Criança 17 anos -0,05 -0,02 0,21 0,19 0,07 0,03
Sudeste 0,66 0,37 0,07 0,04 -0,17 -0,03
Sul -0,20 -0,15 0,11 0,08 -0,08 -0,02
Nordeste -0,17 -0,18 -0,22 -0,15 0,15 0,02
Norte -0,40 -0,11 0,10 0,05 0,16 0,04

Amostra
Controles 63.645 27.325 15.577 9.137 15.141 3.395
Tratados 65.317 65.059 50.928 50.396 4.276 4.257
Total 128.962 92.384 66.505 59.533 19.417 7.652

não se mostrou factível principalmente para Educação Básica e Saúde. Contundo, utilizar

a amostra pareada gera resultados mais robustos. Ensino Superior é o único bem provido

publicamente para o qual foi obtida uma amostra pareada.

7.4 Efeito médio do bem público sobre a probabilidade de estar no

setor formal

Os resultados das estimações com a amostra pareadas tanto da estimada por Logit

quanto do método duplamente robusto estão na Tabela 16. As regressões completas são

apresentadas no Anexo B, junto com a estimativa do escore de propensão. O erro padrão

das estimativas na Tabela 16 foram obtidos com bootstrap com 100 replicações.

As estimações indicam que ter acesso à infraestrutura reduz a probabilidade de
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Tabela 15 � Balanceamento da Amostra: Saúde e Segurança

Saúde Segurança
Total Pareada Total Pareada

Renda do Trabalho -0,47 -0,28 -0,01 0,01
Indicador Riqueza -0,75 -0,34 -0,05 -0,04
Horas trabalhadas 0,01 -0,03 0,00 0,00
Mulher -0,01 0,01 -0,06 -0,03
Brancos -0,25 -0,09 0,10 0,05
Chefe 0,02 0,02 -0,01 -0,01
Idade -0,02 0,01 0,00 0,00
Idade�2 -0,02 0,01 -0,01 0,00
Setor construção civil 0,13 0,07 0,03 0,02
Setor comércio e serviços 0,04 0,00 -0,09 -0,06
Setor indústria -0,02 -0,02 0,07 0,04
Anos Estudo -0,61 -0,26 -0,07 -0,04
Anos Estudo�2 -0,64 -0,25 -0,06 -0,03
Criança 5 anos 0,14 0,08 0,00 0,00
Criança 14 anos 0,12 0,06 0,00 0,00
Criança 10 anos 0,16 0,08 0,00 0,00
Criança 17 anos 0,09 0,05 0,02 0,01
Sudeste -0,10 -0,06 0,10 0,04
Sul -0,04 -0,02 0,11 0,06
Nordeste 0,11 0,07 -0,18 -0,08
Norte 0,09 0,03 -0,08 -0,04

Amostra
Controles 32.557 11.932 24.052 14.057
Tratados 24.232 24.043 27.714 27.572
Total 56.789 35.975 51.766 41.629

ofertar trabalho formal. Na primeira estimação, o efeito da infraestrutura é negativo e

pequeno mas não signi�cativo. Com a introdução dos pesos, o coe�ciente passa a ser

signi�cativo e tem a magnitude aumentada. Contudo, no modelo Tobit apresentado ante-

riormente, a infraestrutura afetava negativamente a oferta de horas informais, portanto,

aumentaria a oferta de trabalho formal. Além disto, mesmo pareada, a amostra de acesso

a infraestrutura não se revelou balanceada. As divergências nas estimativas e a di�culdade

de pareamento, indicam que o efeito causal da infraestrutura pode não estar sendo bem

especi�cado, levando a resultados inconclusivos.

Para e Educação Básica o efeito causal sobre a escolha do setor de trabalho também

pode não estar corretamente estimado. As regressões por Tobit mostram uma correlação

positiva entre horas informais e a provisão pública de Educação Básica. Já as estimativas

por Logit indicam um aumento na probabilidade de trabalhar no setor formal. Porém, a

di�culdade de obter um bom pareamento da amostra e a oscilação dos coe�cientes quando

da introdução do peso (escore de propensão), não possibilitam conclusões claras. Conclui-
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se, portanto, que há uma correlação negativa entre acesso à Educação Básica pública e

oferta de trabalho informal, mas nada pode ser dito a respeito da causalidade.

No que diz respeito a saúde pública e o sentimento de segurança, ambos reduzem a

probabilidade de trabalhar no setor formal, e na estimativa Tobit estavam positivamente

relacionados à informalidade. A amostra para segurança é melhor balanceado do que para

saúde, e os coe�cientes menos sensíveis à introdução da ponderação, mas o balanceamento

ideal não é atingido. Para ambos os casos �rma-se que há uma correlação positiva com a

oferta de trabalho informal, mas nada se pode a�rmar a respeito do efeito causal sobre a

probabilidade de estar no setor informal.

No que diz respeito à Educação Superior, há evidências de que a provisão pública

deste bem não afeta a escolha de setor de trabalho. Na estimativa por Tobit apenas com a

inclusão da variável de riqueza o coe�ciente se torna signi�cativo, e na segunda abordagem

o efeito não se mostrou signi�cativo. O bom balanceamento da amostra pareada e a seme-

lhança entre as estimativas (tanto o coe�ciente do Logit quanto do método duplamente

robusto estão próximos de 0,12) levam a crer na não existência deste efeito.

Tabela 16 � Resultados efeito do Bem público sobre a probabilidade de estar no setor formal

Bem público Modelo Coe�ciente Erro padrão p-valor

Infraestrutura Logit -0,0209397 0,0291059 0,472
Logit com ponderação -0,0856269 0,0319746 0,007

Educação Básica
Logit 0,1105629 0,048602 0,023
Logit com ponderação 0,1443384 0,058078 0,013

Ensino Superior
Logit -0,1245126 0,1005334 0,216
Logit com ponderação -0,1285459 0,099863 0,198

Saúde
Logit -0,3073806 0,0376373 0,000
Logit com ponderação -0,1851886 0,0423547 0,000

Segurança
Logit -0,1202782 0,035805 0,001
Logit com ponderação -0,120481 0,035946 0,001
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Conclusão

O trabalho buscou identi�car o efeito da provisão de bens públicos sobre a oferta

de trabalho. A extensão do modelo de evasão �scal de Sandmo (1981) estabelece uma mo-

tivação teórica para a existência deste efeito. No entanto, apesar da possibilidade teórica

da provisão pública de bens afetar a escolha de trabalhar no setor formal ou informal, as

análises empíricas não evidenciaram este efeito.

Encontra-se uma correlação positiva entre a oferta pública de Educação Básica,

Ensino Superior, saúde e segurança e a oferta de trabalho informal. Para infraestrutura

encontra-se correlação negativa com o trabalho informal. Na tentativa de obter efeitos

causais do acesso aos bens públicos sobre a probabilidade de estar no setor formal, alguns

efeitos divergentes são encontrados. No caso de infraestrutura e Educação Básica, a cor-

relação encontrada e o efeito sobre a probabilidade de estar no setor formal apontam para

direções opostas, o que torna inconclusivo o efeito destes bens públicos sobre a oferta de

trabalho.

No caso de Saúde e segurança tanto as estimativas de correlações quanto do efeito

causal apontam no mesmo sentido, de aumento da informalidade com a oferta destes bens.

Porém as disparidades nas características observáveis dos indivíduos com e sem acesso à

provisão pública destes bens não possibilita a inferência correta do efeito causal, assim, é

possível a�rmar apenas sobre a existência de correlação positiva com o trabalho informal.

Para o Ensino Superior é possível construir uma amostra pareada em que indiví-

duos com e sem acesso à provisão pública são semelhantes nas características observáveis.

As estimativas indicam ausência de efeito da provisão pública de Ensino Superior sobre

a oferta de trabalho no setor formal ou informal.

Por �m, cabe destacar que não se observou a qualidade dos bens providos publi-

camente e que este fator pode ter um papel importante para o efeito estimado. A questão

da qualidade é mais relevante para serviços como educação e saúde. No entanto, mais do

que observar indicadores agregados como IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica) ou indicadores da qualidade do atendimento nos hospitais seria importante obter

um indicador da qualidade percebida por cada indivíduo.
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APÊNDICE A � Tabelas Completas Modelo

Tobit

Tabela A.1: Modelos Tobit- Tabela completa

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Infraestrutura -1,213***

(0,120)

Educação Básica 1,396***

(0,142)

Ensino Superior 0,0404

(0,074)

Saúde 0,576***

(0,088)

Segurança 0,547***

(0,114)

Raça -0,762*** -0,715*** -0,666*** -0,765*** -0,657** -0,802***

(0,204) (0,203) (0,204) (0,204) (0,294) (0,279)

Idade -0,0568*** -0,0508*** -0,0499*** -0,0569*** -0,0682*** -0,0492***

(0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,015) (0,014)

Mulher 6,448*** 6,435*** 6,398*** 6,448*** 6,476*** 6,370***

(0,314) (0,314) (0,313) (0,314) (0,464) (0,439)

Anos de Estudo -1,904*** -1,872*** -1,857*** -1,905*** -1,893*** -1,871***

(0,053) (0,052) (0,052) (0,053) (0,079) (0,075)

Chefe -1,553*** -1,598*** -1,561*** -1,552*** -1,633*** -1,208***

(0,203) (0,203) (0,203) (0,203) (0,299) (0,283)

Área Metropol. -1,470*** -1,448*** -1,402*** -1,469*** -1,176*** -1,424***

(0,238) (0,237) (0,237) (0,238) (0,345) (0,331)

Crianças 5anos -0,218 -0,258 -0,536* -0,214 -0,32 -0,233

(0,304) (0,304) (0,306) (0,304) (0,444) (0,426)

Crianças 10anos -0,686** -0,702** -1,625*** -0,683** -0,942** -0,626

(0,308) (0,307) (0,324) (0,308) (0,447) (0,426)

Crianças 14anos -1,508*** -1,543*** -2,439*** -1,506*** -1,129** -2,272***

(0,333) (0,333) (0,349) (0,333) (0,479) (0,475)
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Crianças 17anos -0,503 -0,515 -1,279*** -0,503 -0,518 -0,876*

(0,366) (0,366) (0,375) (0,366) (0,538) (0,516)

Mulher cri.5anos 1,657*** 1,661*** 1,582*** 1,656*** 1,902*** 1,425**

(0,430) (0,430) (0,430) (0,430) (0,624) (0,590)

Mulher cri.10anos 3,124*** 3,134*** 3,190*** 3,125*** 2,986*** 3,254***

(0,431) (0,431) (0,432) (0,431) (0,622) (0,589)

Mulher cri.14anos 3,706*** 3,708*** 3,751*** 3,706*** 2,701*** 4,738***

(0,458) (0,457) (0,458) (0,458) (0,650) (0,640)

Mulher cri.17anos 2,181*** 2,154*** 2,172*** 2,181*** 1,865*** 2,467***

(0,495) (0,495) (0,495) (0,495) (0,719) (0,681)

AC 4,787*** 5,021*** 4,748*** 4,772*** 5,447*** 4,162**

(1,320) (1,320) (1,319) (1,320) (1,927) (1,839)

AM 5,209*** 5,767*** 5,196*** 5,199*** 3,125** 6,612***

(1,024) (1,028) (1,024) (1,025) (1,507) (1,423)

RR 9,557*** 10,50*** 9,337*** 9,533*** 8,383*** 10,13***

(1,411) (1,417) (1,410) (1,411) (2,063) (1,992)

PA 11,76*** 11,71*** 11,82*** 11,76*** 10,25*** 13,18***

(0,976) (0,975) (0,975) (0,976) (1,401) (1,390)

AP 9,480*** 9,730*** 9,429*** 9,472*** 7,054*** 11,31***

(1,357) (1,357) (1,357) (1,357) (1,987) (1,865)

TO 10,89*** 11,85*** 10,94*** 10,89*** 10,52*** 10,90***

(1,181) (1,191) (1,181) (1,181) (1,711) (1,661)

MA 11,71*** 12,32*** 11,79*** 11,71*** 12,25*** 11,03***

(1,202) (1,208) (1,202) (1,202) (1,721) (1,668)

PI 11,45*** 11,95*** 11,60*** 11,44*** 9,548*** 12,68***

(1,254) (1,258) (1,254) (1,254) (1,833) (1,701)

CE 9,895*** 10,88*** 10,17*** 9,890*** 9,247*** 10,29***

(0,949) (0,960) (0,950) (0,949) (1,373) (1,333)

RN 3,825*** 4,689*** 4,052*** 3,820*** 3,375** 4,119***

(1,156) (1,161) (1,156) (1,156) (1,676) (1,598)

PB 8,905*** 10,21*** 9,111*** 8,896*** 9,207*** 8,282***

(1,114) (1,128) (1,114) (1,114) (1,601) (1,556)

PE 6,478*** 7,375*** 6,661*** 6,477*** 5,669*** 6,815***

(0,938) (0,947) (0,938) (0,938) (1,358) (1,323)

AL 1,466 1,904 1,707 1,46 1,184 1,842

(1,255) (1,256) (1,255) (1,255) (1,822) (1,760)

SE 1,206 2,433** 1,506 1,201 -1,239 3,473**

(1,137) (1,144) (1,137) (1,137) (1,664) (1,565)

BA 6,448*** 7,537*** 6,600*** 6,447*** 6,543*** 6,080***
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(0,908) (0,920) (0,908) (0,908) (1,320) (1,278)

MG 0,505 2,246** 0,613 0,506 -0,703 1,238

(0,878) (0,895) (0,877) (0,878) (1,279) (1,239)

ES 2,278** 3,684*** 2,409** 2,281** 2,216 2,151

(1,060) (1,071) (1,059) (1,060) (1,558) (1,499)

RJ 3,486*** 4,725*** 3,614*** 3,486*** 2,246* 4,345***

(0,897) (0,909) (0,897) (0,897) (1,304) (1,264)

SP -0,505 1,243 -0,397 -0,502 -1,335 -0,169

(0,869) (0,886) (0,869) (0,870) (1,263) (1,228)

PR -0,254 1,221 -0,12 -0,255 -1,529 0,598

(0,925) (0,936) (0,924) (0,925) (1,353) (1,298)

SC -4,738*** -3,787*** -4,632*** -4,733*** -5,714*** -4,278***

(1,028) (1,030) (1,027) (1,028) (1,528) (1,437)

RS 1,104 1,864** 1,268 1,106 0,639 1,132

(0,900) (0,904) (0,900) (0,900) (1,308) (1,271)

MS 2,091** 2,996*** 2,156** 2,093** 0,423 3,296**

(1,062) (1,067) (1,061) (1,062) (1,557) (1,482)

MT 5,391*** 6,114*** 5,434*** 5,387*** 3,851** 6,670***

(1,063) (1,067) (1,062) (1,063) (1,558) (1,484)

GO 4,718*** 5,724*** 4,964*** 4,719*** 3,995*** 5,313***

(0,932) (0,940) (0,932) (0,932) (1,345) (1,317)

DF 1,483 2,979*** 1,674* 1,483 0,00812 2,596*

(0,983) (0,996) (0,983) (0,983) (1,435) (1,388)

Constante -2,727*** -3,880*** -2,607*** -2,712*** -1,658 -3,574***

(0,965) (0,974) (0,964) (0,966) (1,403) (1,374)

Sigma 23,53*** 23,51*** 23,51*** 23,53*** 24,06*** 22,98***

(0,590) (0,589) (0,589) (0,590) (0,868) (0,803)

Observações 132.616 132.616 132.616 132.616 64.810 67.806
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Tabela A.2: Modelos Tobit- Proporção de horas informais

com riqueza como controle- Tabela completa

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Infraestrutura -0,864***

(0,124)

Educação Básica 0,941***

(0,138)

Ensino Superior 0,272***

(0,074)

Saúde 0,430***

(0,086)

Segurança 0,631***

(0,114)

Riqueza -2,333*** -2,279*** -2,286*** -2,357*** -2,396*** -2,258***

(0,092) (0,092) (0,092) (0,093) (0,135) (0,126)

Raça 0,0842 0,0967 0,132 0,0772 0,212 -0,00456

(0,202) (0,201) (0,202) (0,202) (0,293) (0,277)

Idade 0,00349 0,00604 0,00687 0,00328 -0,00685 0,00944

(0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,015) (0,014)

Mulher 6,134*** 6,127*** 6,106*** 6,133*** 6,253*** 6,016***

(0,314) (0,314) (0,313) (0,314) (0,458) (0,430)

Anos de Estudo -1,456*** -1,444*** -1,434*** -1,463*** -1,440*** -1,439***

(0,046) (0,046) (0,046) (0,046) (0,066) (0,064)

Chefe -2,301*** -2,312*** -2,291*** -2,301*** -2,387*** -1,937***

(0,210) (0,210) (0,210) (0,210) (0,306) (0,289)

Área Metropol. -0,473** -0,479** -0,447* -0,458* -0,219 -0,365

(0,236) (0,235) (0,235) (0,236) (0,343) (0,329)

Crianças 5anos -0,453 -0,481 -0,662** -0,433 -0,571 -0,437

(0,306) (0,306) (0,308) (0,306) (0,442) (0,424)

Crianças 10anos -0,696** -0,715** -1,333*** -0,676** -0,918** -0,64

(0,307) (0,307) (0,323) (0,307) (0,445) (0,425)

Crianças 14anos -1,186*** -1,226*** -1,825*** -1,169*** -0,742 -2,038***

(0,333) (0,333) (0,349) (0,333) (0,476) (0,472)

Crianças 17anos -0,0751 -0,0979 -0,609 -0,0706 -0,0258 -0,54

(0,369) (0,369) (0,378) (0,369) (0,536) (0,513)

Mulher cri.5anos 1,630*** 1,640*** 1,579*** 1,627*** 1,906*** 1,372**

(0,426) (0,426) (0,426) (0,426) (0,620) (0,586)
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Mulher cri.10anos 2,920*** 2,937*** 2,970*** 2,924*** 2,734*** 3,093***

(0,424) (0,425) (0,425) (0,425) (0,617) (0,584)

Mulher cri.14anos 3,397*** 3,409*** 3,434*** 3,397*** 2,408*** 4,409***

(0,451) (0,451) (0,452) (0,451) (0,645) (0,633)

Mulher cri.17anos 1,974*** 1,960*** 1,971*** 1,970*** 1,608** 2,305***

(0,491) (0,491) (0,492) (0,491) (0,714) (0,676)

AC 4,480*** 4,677*** 4,457*** 4,380*** 5,101*** 3,981**

(1,325) (1,326) (1,326) (1,325) (1,908) (1,842)

AM 5,283*** 5,727*** 5,272*** 5,221*** 3,577** 6,472***

(1,027) (1,030) (1,028) (1,027) (1,503) (1,413)

RR 10,12*** 10,79*** 9,954*** 9,958*** 9,206*** 10,54***

(1,427) (1,432) (1,428) (1,428) (2,050) (1,984)

PA 10,18*** 10,18*** 10,25*** 10,14*** 8,813*** 11,57***

(0,969) (0,968) (0,970) (0,969) (1,379) (1,365)

AP 8,587*** 8,789*** 8,566*** 8,526*** 5,712*** 10,85***

(1,343) (1,343) (1,344) (1,343) (1,959) (1,849)

TO 10,43*** 11,11*** 10,47*** 10,38*** 10,19*** 10,37***

(1,185) (1,192) (1,186) (1,185) (1,696) (1,653)

MA 11,35*** 11,79*** 11,41*** 11,33*** 12,04*** 10,60***

(1,186) (1,190) (1,187) (1,186) (1,705) (1,650)

PI 11,26*** 11,62*** 11,36*** 11,17*** 9,248*** 12,66***

(1,235) (1,237) (1,236) (1,234) (1,814) (1,686)

CE 8,817*** 9,538*** 9,021*** 8,775*** 8,287*** 9,208***

(0,944) (0,953) (0,947) (0,944) (1,356) (1,316)

RN 3,682*** 4,295*** 3,836*** 3,648*** 3,393** 3,945**

(1,145) (1,148) (1,146) (1,144) (1,656) (1,584)

PB 8,955*** 9,874*** 9,089*** 8,900*** 9,165*** 8,511***

(1,108) (1,119) (1,110) (1,108) (1,585) (1,548)

PE 5,841*** 6,499*** 5,974*** 5,830*** 5,178*** 6,136***

(0,939) (0,945) (0,940) (0,939) (1,345) (1,310)

AL 1,586 1,949 1,745 1,545 1,107 2,213

(1,261) (1,261) (1,262) (1,262) (1,814) (1,755)

SE 1,702 2,560** 1,892* 1,678 -0,676 3,962**

(1,129) (1,136) (1,130) (1,129) (1,649) (1,554)

BA 6,716*** 7,489*** 6,811*** 6,716*** 6,873*** 6,371***

(0,913) (0,922) (0,915) (0,913) (1,312) (1,271)

MG 1,887** 3,097*** 1,932** 1,911** 0,726 2,636**

(0,884) (0,902) (0,885) (0,885) (1,270) (1,234)

ES 4,103*** 5,073*** 4,155*** 4,143*** 4,036*** 4,062***
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(1,078) (1,088) (1,079) (1,078) (1,555) (1,497)

RJ 4,767*** 5,616*** 4,825*** 4,780*** 3,817*** 5,414***

(0,905) (0,915) (0,906) (0,906) (1,300) (1,262)

SP 1,265 2,471*** 1,301 1,306 0,63 1,475

(0,876) (0,893) (0,877) (0,876) (1,255) (1,224)

PR 0,77 1,797* 0,839 0,774 -0,267 1,484

(0,930) (0,941) (0,931) (0,930) (1,342) (1,292)

SC -3,006*** -2,368** -2,969*** -2,959*** -3,894*** -2,563*

(1,037) (1,038) (1,037) (1,037) (1,512) (1,427)

RS 1,614* 2,142** 1,714* 1,636* 1,25 1,616

(0,906) (0,909) (0,907) (0,906) (1,299) (1,264)

MS 2,293** 2,926*** 2,332** 2,310** 0,795 3,419**

(1,068) (1,071) (1,068) (1,068) (1,549) (1,475)

MT 5,726*** 6,252*** 5,750*** 5,706*** 4,382*** 6,930***

(1,069) (1,073) (1,070) (1,069) (1,552) (1,479)

GO 5,470*** 6,169*** 5,619*** 5,482*** 4,873*** 6,003***

(0,937) (0,944) (0,939) (0,938) (1,338) (1,314)

DF 3,221*** 4,277*** 3,311*** 3,238*** 1,925 4,182***

(0,997) (1,009) (0,998) (0,997) (1,433) (1,388)

Constante -8,687*** -9,341*** -8,477*** -8,648*** -7,854*** -9,287***

(1,013) (1,020) (1,013) (1,013) (1,443) (1,421)

Sigma 23,28*** 23,27*** 23,27*** 23,28*** 23,82*** 22,73***

(0,584) (0,584) (0,584) (0,584) (0,860) (0,794)

Observações 132.378 132.378 132.378 132.378 64.673 67.705
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APÊNDICE B � Tabelas Completas- Bem pú-

blico como tratamento

Tabela B.1: Balanceamento das covariadas por bem

público- Amostra Pareada

Infraestrutura

Variável Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 1.172,747 1.389,179 0,000

Indicador Riqueza 0,628 1,051 0,000

Horas trabalhadas 166,835 166,671 0,569

Mulher 0,473 0,476 0,346

Brancos 0,480 0,536 0,000

Chefe 0,538 0,520 0,000

Idade 38,965 39,270 0,000

Idade�2 1.615,183 1.645,376 0,000

Setor construção civil 0,054 0,045 0,000

Setor comércio e serviços 0,670 0,659 0,002

Setor indústria 0,165 0,187 0,000

Anos Estudo 9,352 9,845 0,000

Anos Estudo�2 104,148 113,155 0,000

Criança 5 anos 0,240 0,224 0,000

Criança 14 anos 0,212 0,200 0,000

Criança 10 anos 0,248 0,232 0,000

Criança 17 anos 0,166 0,155 0,000

Sudeste 0,295 0,546 0,000

Sul 0,196 0,118 0,000

Nordeste 0,309 0,200 0,000

Norte 0,056 0,026 0,000

Educação Básica

Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 1325,687 802,491 0,000

Indicador Riqueza 1,322 0,185 0,000

Continua
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Horas trabalhadas 166,240 167,398 0,020

Mulher 0,492 0,480 0,044

Brancos 0,506 0,423 0,000

Chefe 0,542 0,565 0,000

Idade 38,834 38,645 0,061

Idade�2 1584,195 1571,943 0,135

Setor construção civil 0,034 0,066 0,000

Setor comércio e serviços 0,661 0,656 0,358

Setor indústria 0,164 0,193 0,000

Anos Estudo 10,677 7,918 0,000

Anos Estudo�2 125,021 78,116 0,000

Criança 5 anos 0,297 0,282 0,002

Criança 14 anos 0,317 0,423 0,000

Criança 10 anos 0,452 0,446 0,285

Criança 17 anos 0,205 0,321 0,000

Sudeste 0,312 0,341 0,000

Sul 0,140 0,181 0,000

Nordeste 0,315 0,223 0,000

Norte 0,114 0,137 0,000

Ensino Superior

Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 1.794,009 1.914,989 0,011

Indicador Riqueza 1,775 1,662 0,000

Horas trabalhadas 159,411 157,590 0,034

Mulher 0,508 0,500 0,521

Brancos 0,563 0,555 0,492

Chefe 0,505 0,504 0,952

Idade 39,504 39,845 0,161

Idade�2 1.667,263 1.702,746 0,073

Setor construção civil 0,030 0,029 0,757

Setor comércio e serviços 0,670 0,665 0,671

Setor indústria 0,110 0,108 0,769

Anos Estudo 11,989 12,026 0,624

Anos Estudo�2 153,608 155,844 0,129

Criança 5 anos 0,153 0,163 0,241

Criança 14 anos 0,148 0,153 0,582

Criança 10 anos 0,151 0,155 0,681
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Criança 17 anos 0,162 0,178 0,077

Sudeste 0,258 0,238 0,044

Sul 0,151 0,143 0,320

Nordeste 0,296 0,306 0,338

Norte 0,175 0,195 0,024

Saúde

Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 877,322 650,545 0,000

Indicador Riqueza 0,532 -0,147 0,000

Horas trabalhadas 169,057 167,232 0,000

Mulher 0,471 0,474 0,523

Brancos 0,462 0,400 0,000

Chefe 0,517 0,533 0,004

Idade 38,545 38,692 0,185

Idade�2 1579,941 1596,930 0,062

Setor construção civil 0,051 0,075 0,000

Setor comércio e serviços 0,665 0,666 0,825

Setor indústria 0,191 0,180 0,010

Anos Estudo 8,940 7,527 0,000

Anos Estudo�2 93,419 72,363 0,000

Criança 5 anos 0,255 0,304 0,000

Criança 14 anos 0,237 0,271 0,000

Criança 10 anos 0,267 0,320 0,000

Criança 17 anos 0,175 0,200 0,000

Sudeste 0,347 0,308 0,000

Sul 0,172 0,161 0,010

Nordeste 0,250 0,293 0,000

Norte 0,113 0,128 0,000

Segurança

Controles Tratados p-valor

Renda do Trabalho 1197,206 1216,467 0,233

Indicador Riqueza 0,620 0,538 0,000

Horas trabalhadas 166,417 166,432 0,972

Mulher 0,475 0,454 0,000

Brancos 0,485 0,523 0,000

Chefe 0,532 0,526 0,255
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Idade 38,923 38,943 0,850

Idade�2 1613,166 1617,912 0,579

Setor construção civil 0,053 0,060 0,007

Setor comércio e serviços 0,667 0,628 0,000

Setor indústria 0,172 0,195 0,000

Anos Estudo 9,374 9,145 0,000

Anos Estudo�2 104,494 101,410 0,000

Criança 5 anos 0,241 0,243 0,610

Criança 14 anos 0,215 0,217 0,730

Criança 10 anos 0,251 0,252 0,803

Criança 17 anos 0,166 0,172 0,122

Sudeste 0,347 0,374 0,000

Sul 0,170 0,203 0,000

Nordeste 0,237 0,192 0,000

Norte 0,116 0,098 0,000
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Tabela B.2: Probabilidade de estar no setor formal- In-

fraestrutura

Probabilidade Escore de Propensão

Variáveis Logit Logit com

ponderação

Infraestrutura

Tratamento Infraestrutura
-0,0209 -0,0856***

(0,024) (0,032)

Renda do Trabalho
0,000203*** 0,000293*** 5,12e-06***

(0,000) (0,000) (0,000)

Indicador Riqueza
0,173*** 0,176*** 0,0220***

(0,013) (0,014) (0,001)

Horas trabalhadas
0,00917*** 0,00890*** -1,10E-05

(0,000) (0,001) (0,000)

Mulher
-0,444*** -0,423*** 0,00364

(0,037) (0,039) (0,003)

Brancos
-0,0528 -0,0555 0,00909***

(0,034) (0,035) (0,003)

Chefe
0,126*** 0,116*** -0,00515

(0,035) (0,036) (0,003)

Idade
0,0926*** 0,0910*** -0,00688***

(0,013) (0,014) (0,001)

Idade�2
-0,00112*** -0,00109*** 8,89e-05***

(0,000) (0,000) (0,000)

Setor construção civil
-0,782*** -0,781*** -0,00887

(0,083) (0,089) (0,008)

Setor comércio e serviços
-0,285*** -0,304*** 0,00601

(0,060) (0,066) (0,005)

Setor indústria
0,348*** 0,362*** 0,0212***

(0,074) (0,081) (0,006)

Anos Estudo
0,127*** 0,122*** 0,00151

(0,014) (0,015) (0,001)

Anos Estudo�2
-0,0015 -0,00126 5,98E-05

(0,001) (0,001) (0,000)

Criança 5 anos
-0,0945** -0,0937** -0,000455

(0,038) (0,039) (0,004)
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Criança 14 anos
-0,103*** -0,0964** -0,000236

(0,039) (0,040) (0,004)

Criança 10 anos
-0,0735** -0,0888** 0,000625

(0,037) (0,037) (0,004)

Criança 17 anos
-0,132*** -0,124*** -0,00664

(0,042) (0,043) (0,004)

Sudeste
0,0373 0,0443 0,170***

(0,051) (0,051) (0,005)

Sul
0,319*** 0,326*** -0,0591***

(0,059) (0,059) (0,006)

Nordeste
-0,0963* -0,108** -0,0177***

(0,050) (0,050) (0,005)

Norte
-0,130* -0,145* -0,0999***

(0,078) (0,078) (0,009)

Tratamento*Renda do Trabalho
-0,000057* -0,00016***

(0,000) (0,000)

Tratamento*Indicador Riqueza
-0,0419*** -0,0482***

(0,016) (0,017)

Tratamento*Horas trabalhadas
0,000647 0,00105*

(0,001) (0,001)

Tratamento*Mulher
0,0211 0,0168

(0,044) (0,047)

Tratamento*Brancos
0,0168 0,0179

(0,041) (0,041)

Tratamento*Chefe
0,00514 0,0118

(0,042) (0,043)

Tratamento*Idade
-0,0222 -0,0192

(0,016) (0,016)

Tratamento*Idade�2
0,000227 0,000169

(0,000) (0,000)

Tratamento*Setor construção civil
-0,175* -0,147

(0,102) (0,107)

Tratamento*Setor comércio e serviços
-0,106 -0,0853

(0,073) (0,079)

Tratamento*Setor indústria
-0,13 -0,138

(0,089) (0,096)

Tratamento*Anos Estudo
-0,0368** -0,0357**

(0,017) (0,018)
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Tratamento*Anos Estudo�2
0,00198* 0,00187

(0,001) (0,001)

Tratamento*Criança 5 anos
0,0834* 0,0790*

(0,046) (0,047)

Tratamento*Criança 14 anos
0,0359 0,032

(0,047) (0,048)

Tratamento*Criança 10 anos
0,0144 0,0319

(0,045) (0,045)

Tratamento*Criança 17 anos
0,0506 0,0503

(0,051) (0,052)

Tratamento*Sudeste
0,0853 0,081

(0,062) (0,062)

Tratamento*Sul
-0,108 -0,117

(0,075) (0,076)

Tratamento*Nordeste
-0,0884 -0,0651

(0,064) (0,064)

Tratamento*Norte
0,019 0,0431

(0,105) (0,106)

Constante
-2,826*** -2,809*** 0,707***

(0,284) (0,300) (0,026)

Observações 92.384 92.382 92.384
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Tabela B.3: Probabilidade de estar no setor formal- Edu-

cação Básica

Probabilidade Escore de Propensão

Variáveis Logit Logit com

ponderação

Educação Básica

Tratamento Educação Básica
0,111** 0,144**

(0,044) (0,058)

Renda do Trabalho
0,000205*** 0,000110* -5,08e-05***

(0,000) (0,000) (0,000)

Indicador Riqueza
0,0711*** 0,0689** -0,0474***

(0,025) (0,028) (0,001)

Horas trabalhadas
0,00643*** 0,00546*** 3,67E-05

(0,001) (0,001) (0,000)

Mulher
-0,288*** -0,134* -0,0188***

(0,067) (0,076) (0,003)

Brancos
-0,174*** -0,162** -0,0196***

(0,063) (0,069) (0,003)

Chefe
0,125** 0,133* 0,00214

(0,063) (0,069) (0,003)

Idade
0,0812*** 0,0827*** -0,00517***

(0,025) (0,029) (0,001)

Idade�2
-0,000951*** -0,000891** 5,30e-05***

(0,000) (0,000) (0,000)

Setor construção civil
-0,184 0,0302 0,00297

(0,172) (0,188) (0,007)

Setor comércio e serviços
-0,0416 -0,0638 -0,00203

(0,094) (0,105) (0,005)

Setor indústria
0,144 0,217* 0,006

(0,117) (0,128) (0,006)

Anos Estudo
0,0613** 0,0936*** 0,00506***

(0,031) (0,033) (0,001)

Anos Estudo�2
0,00302* 0,00115 -0,00109***

(0,002) (0,002) (0,000)

Criança 5 anos
-0,0102 0,0236 -0,0229***

(0,069) (0,076) (0,003)

Criança 14 anos
-0,00521 0,0966 0,0509***
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(0,073) (0,084) (0,003)

Criança 10 anos
0,00207 0,0738 -0,00392

(0,068) (0,075) (0,003)

Criança 17 anos
-0,156* -0,0535 0,0831***

(0,085) (0,098) (0,003)

Sudeste
0,155 0,147 0,0306***

(0,103) (0,115) (0,005)

Sul
0,207* 0,21 0,0523***

(0,123) (0,135) (0,005)

Nordeste
-0,0416 -0,0643 -0,119***

(0,102) (0,118) (0,005)

Norte
-0,183 -0,119 -0,0213***

(0,120) (0,137) (0,006)

Tratamento*Renda do Trabalho
0,000831*** 0,00123***

(0,000) (0,000)

Tratamento*Indicador Riqueza
0,0845*** 0,0840***

(0,026) (0,030)

Tratamento*Horas trabalhadas
0,00250*** 0,00339***

(0,001) (0,001)

Tratamento*Mulher
-0,203*** -0,339***

(0,072) (0,081)

Tratamento*Brancos
0,182*** 0,170**

(0,067) (0,073)

Tratamento*Chefe
-0,0276 -0,0389

(0,068) (0,073)

Tratamento*Idade
-0,0362 -0,0377

(0,027) (0,031)

Tratamento*Idade�2
0,000477 0,000415

(0,000) (0,000)

Tratamento*Setor construção civil
-0,802*** -1,107***

(0,182) (0,198)

Tratamento*Setor comércio e serviços
-0,350*** -0,378***

(0,105) (0,117)

Tratamento*Setor indústria
0,137 0,0204

(0,129) (0,141)

Tratamento*Anos Estudo
0,012 -0,0251

(0,032) (0,035)

Tratamento*Anos Estudo�2
-0,00184 9,70E-05
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(0,002) (0,002)

Tratamento*Criança 5 anos
-0,0186 -0,0587

(0,074) (0,080)

Tratamento*Criança 14 anos
-0,0753 -0,178**

(0,077) (0,087)

Tratamento*Criança 10 anos
-0,0801 -0,146*

(0,072) (0,078)

Tratamento*Criança 17 anos
0,0647 -0,0361

(0,089) (0,101)

Tratamento*Sudeste
-0,0169 -0,019

(0,109) (0,121)

Tratamento*Sul
0,0551 0,0371

(0,131) (0,142)

Tratamento*Nordeste
-0,153 -0,134

(0,110) (0,125)

Tratamento*Norte
-0,107 -0,196

(0,127) (0,144)

Constante
-2,248*** -2,420*** 1,060***

(0,547) (0,639) (0,026)

Observações 59.533 59.470 59.533
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Tabela B.4: Probabilidade de estar no setor formal- En-

sino Superior

Probabilidade Escore de Propensão

Variáveis Logit Logit com

ponderação

Ensino Superior

Tratamento Ensino Superior
-0,125 -0,129

(0,083) (0,094)

Renda do Trabalho
0,000399*** 0,000413*** 9,05e-06***

(0,000) (0,000) (0,000)

Indicador Riqueza
0,0206 0,0211 -0,0236***

(0,044) (0,045) (0,005)

Horas trabalhadas
0,00872*** 0,00823*** -0,00026

(0,002) (0,002) (0,000)

Mulher
0,108 0,103 -0,0151

(0,116) (0,121) (0,013)

Brancos
-0,126 -0,127 0,00496

(0,112) (0,113) (0,013)

Chefe
0,0399 0,0451 -0,0163

(0,115) (0,117) (0,013)

Idade
0,0701 0,0725* -0,0163***

(0,043) (0,043) (0,005)

Idade�2
-0,000843 -0,000909* 0,000215***

(0,001) (0,001) (0,000)

Setor construção civil
-0,0688 -0,0746 -0,0139

(0,298) (0,295) (0,036)

Setor comércio e serviços
0,0675 0,0608 -0,00168

(0,138) (0,140) (0,015)

Setor indústria
0,862*** 0,844*** 0,00476

(0,247) (0,248) (0,022)

Anos Estudo
0,179*** 0,192*** -0,0266***

(0,056) (0,057) (0,007)

Anos Estudo�2
-0,00672** -0,00778** 0,00153***

(0,003) (0,003) (0,000)

Criança 5 anos
-0,0378 -0,0249 0,0214

(0,141) (0,137) (0,016)

Criança 14 anos
-0,147 -0,152 0,0176
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(0,143) (0,142) (0,016)

Criança 10 anos
-0,0851 -0,101 0,005

(0,139) (0,138) (0,016)

Criança 17 anos
-0,164 -0,148 0,0333**

(0,138) (0,138) (0,016)

Sudeste
0,545*** 0,542*** -0,00919

(0,180) (0,182) (0,020)

Sul
0,378* 0,371* -0,0053

(0,198) (0,199) (0,023)

Nordeste
0,207 0,208 0,0129

(0,165) (0,165) (0,020)

Norte
0,29 0,266 0,0203

(0,185) (0,184) (0,022)

Tratamento*Renda do Trabalho
-0,000144* -0,00018

(0,000) (0,000)

Tratamento*Indicador Riqueza
0,0114 0,0166

(0,056) (0,058)

Tratamento*Horas trabalhadas
-6,24E-05 0,000929

(0,002) (0,002)

Tratamento*Mulher
-0,139 -0,127

(0,152) (0,157)

Tratamento*Brancos
0,341** 0,332**

(0,147) (0,147)

Tratamento*Chefe
0,148 0,157

(0,151) (0,155)

Tratamento*Idade
0,076 0,0724

(0,055) (0,056)

Tratamento*Idade�2
-0,000764 -0,000675

(0,001) (0,001)

Tratamento*Setor construção civil
-0,872** -0,898**

(0,390) (0,393)

Tratamento*Setor comércio e serviços
-0,603*** -0,619***

(0,191) (0,195)

Tratamento*Setor indústria
-0,795** -0,817**

(0,320) (0,320)

Tratamento*Anos Estudo
0,0208 -0,00793

(0,074) (0,074)

Tratamento*Anos Estudo�2
0,000458 0,0024

Continua



84

(0,004) (0,004)

Tratamento*Criança 5 anos
-0,174 -0,181

(0,181) (0,177)

Tratamento*Criança 14 anos
0,0801 0,067

(0,188) (0,187)

Tratamento*Criança 10 anos
-0,0374 -0,00733

(0,182) (0,183)

Tratamento*Criança 17 anos
0,0182 -0,0246

(0,180) (0,179)

Tratamento*Sudeste
-0,497** -0,511**

(0,242) (0,245)

Tratamento*Sul
-0,272 -0,265

(0,268) (0,269)

Tratamento*Nordeste
-0,131 -0,153

(0,224) (0,225)

Tratamento*Norte
-0,217 -0,192

(0,246) (0,249)

Constante
-3,015*** -2,935*** 0,984***

(0,899) (0,931) (0,103)

Observações 7.652 7.652 7.652
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Tabela B.5: Probabilidade de estar no setor formal- Saúde

Probabilidade Escore de Propensão

Variáveis Logit Logit com

ponderação

Saúde

Tratamento Saúde
-0,307*** -0,185***

(0,033) (0,040)

Renda do Trabalho
0,000669*** 0,000279* -9,72e-05***

(0,000) (0,000) (0,000)

Indicador Riqueza
0,0499** 0,0447* -0,0505***

(0,021) (0,023) (0,002)

Horas trabalhadas
0,00913*** 0,00825*** -8,61E-05

(0,001) (0,001) (0,000)

Mulher
-0,299*** -0,285*** -0,0161***

(0,059) (0,070) (0,006)

Brancos
-0,129** -0,120** -0,00900*

(0,054) (0,055) (0,005)

Chefe
0,307*** 0,315*** -0,00712

(0,055) (0,058) (0,005)

Idade
0,0666*** 0,0737*** -0,00888***

(0,021) (0,022) (0,002)

Idade�2
-0,00087*** -0,00097*** 0,00011***

(0,000) (0,000) (0,000)

Setor construção civil
-0,931*** -0,816*** 0,00459

(0,136) (0,145) (0,013)

Setor comércio e serviços
-0,335*** -0,341*** -0,0185**

(0,100) (0,107) (0,009)

Setor indústria
0,342*** 0,336*** -0,0329***

(0,121) (0,126) (0,010)

Anos Estudo
0,0850*** 0,0865*** -0,0175***

(0,024) (0,026) (0,002)

Anos Estudo�2
0,000552 0,000657 0,000575***

(0,002) (0,002) (0,000)

Criança 5 anos
-0,04 -0,0263 0,0353***

(0,060) (0,064) (0,006)

Criança 14 anos
-0,133** -0,0972 0,0251***

(0,059) (0,063) (0,006)
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Criança 10 anos
-0,0928 -0,0803 0,0336***

(0,057) (0,059) (0,005)

Criança 17 anos
0,121* 0,122* 0,0317***

(0,068) (0,070) (0,006)

Sudeste
0,138 0,159* 0,0172**

(0,084) (0,089) (0,008)

Sul
0,321*** 0,281*** 0,0314***

(0,100) (0,105) (0,009)

Nordeste
-0,106 -0,0954 0,00421

(0,086) (0,094) (0,009)

Norte
-0,339*** -0,339*** 0,00701

(0,100) (0,109) (0,010)

Tratamento*Renda do Trabalho
0,000538*** 0,00166***

(0,000) (0,000)

Tratamento*Indicador Riqueza
0,104*** 0,113***

(0,025) (0,027)

Tratamento*Horas trabalhadas
-0,00102 -0,00047

(0,001) (0,001)

Tratamento*Mulher
-0,109 -0,0805

(0,069) (0,079)

Tratamento*Brancos
0,144** 0,144**

(0,063) (0,065)

Tratamento*Chefe
-0,220*** -0,232***

(0,064) (0,066)

Tratamento*Idade
-0,0179 -0,0251

(0,024) (0,025)

Tratamento*Idade�2
0,00031 0,000419

(0,000) (0,000)

Tratamento*Setor construção civil
-0,156 -0,357**

(0,158) (0,168)

Tratamento*Setor comércio e serviços
-0,179 -0,217*

(0,118) (0,126)

Tratamento*Setor indústria
-0,221 -0,253*

(0,141) (0,148)

Tratamento*Anos Estudo
-0,00261 -0,0111

(0,028) (0,030)

Tratamento*Anos Estudo�2
-0,00069 -0,00069

(0,002) (0,002)
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Tratamento*Criança 5 anos
0,0236 0,0082

(0,069) (0,072)

Tratamento*Criança 14 anos
0,0566 0,0196

(0,069) (0,072)

Tratamento*Criança 10 anos
0,054 0,041

-0,0658 -0,0677

Tratamento*Criança 17 anos
-0,209*** -0,216***

(0,078) (0,080)

Tratamento*Sudeste
-0,0469 -0,0677

(0,100) (0,104)

Tratamento*Sul
-0,129 -0,0958

(0,118) (0,122)

Tratamento*Nordeste
-0,058 -0,0248

(0,101) (0,109)

Tratamento*Norte
0,0622 0,0548

(0,118) (0,126)

Constante
-2,225*** -1,934*** 1,005***

(0,449) (0,493) (0,043)

Observações 35.975 35.960 35.975
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Tabela B.6: Probabilidade de estar no setor formal- Se-

gurança

Probabilidade Escore de Propensão

Variáveis Logit Logit com

ponderação

Segurança

Tratamento Segurança
-0,120*** -0,120***

(0,032) (0,038)

Renda do Trabalho
0,000256*** 0,000267*** 0,00000305*

(0,000) (0,000) (0,000)

Indicador Riqueza
0,164*** 0,165*** -0,0154***

(0,019) (0,019) (0,002)

Horas trabalhadas
0,0113*** 0,0110*** -0,00006

(0,001) (0,001) (0,000)

Mulher
-0,477*** -0,475*** -0,0190***

(0,052) (0,054) (0,005)

Brancos
0,00418 -0,00029 0,0241***

(0,049) (0,049) (0,005)

Chefe
0,0707 0,066 -0,0193***

(0,049) (0,049) (0,005)

Idade
0,0366** 0,0353* -0,00549***

(0,019) (0,019) (0,002)

Idade�2
-0,000432* -0,000411* 6,45e-05***

(0,000) (0,000) (0,000)

Setor construção civil
-0,306** -0,217* -0,0247**

(0,119) (0,122) (0,012)

Setor comércio e serviços
-0,0355 -0,00508 -0,0451***

(0,084) (0,090) (0,008)

Setor indústria
0,528*** 0,547*** -0,0151*

(0,103) (0,108) (0,009)

Anos Estudo
0,0940*** 0,102*** -0,0121***

(0,021) (0,021) (0,002)

Anos Estudo�2
0,000902 0,000608 0,000634***

(0,001) (0,001) (0,000)

Criança 5 anos
-0,0751 -0,067 0,00615

(0,053) (0,052) (0,006)

Criança 14 anos
0,00209 -0,00432 0,0063
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(0,055) (0,054) (0,006)

Criança 10 anos
-0,114** -0,110** 0,00449

(0,051) (0,050) (0,005)

Criança 17 anos
-0,0103 -0,0138 0,0177***

(0,060) (0,059) (0,006)

Sudeste
0,0557 0,0617 0,0155**

(0,075) (0,075) (0,008)

Sul
0,204** 0,208** 0,0275***

(0,089) (0,089) (0,009)

Nordeste
-0,0995 -0,0791 -0,0618***

(0,077) (0,077) (0,008)

Norte
-0,415*** -0,390*** -0,0547***

(0,086) (0,087) (0,010)

Tratamento*Renda do Trabalho
- 0,0001 - 0,0001

(0,000) (0,000)

Tratamento*Indicador Riqueza
-0,00433 -0,00477

(0,022) (0,023)

Tratamento*Horas trabalhadas
-0,00282*** -0,00228***

(0,001) (0,001)

Tratamento*Mulher
0,0167 0,0121

(0,064) (0,065)

Tratamento*Brancos
0,00454 0,00861

(0,060) (0,059)

Tratamento*Chefe
0,0408 0,0502

(0,060) (0,060)

Tratamento*Idade
0,0560** 0,0549**

(0,022) (0,023)

Tratamento*Idade�2
-0,000642** -0,000636**

(0,000) (0,000)

Tratamento*Setor construção civil
-0,700*** -0,822***

(0,142) (0,146)

Tratamento*Setor comércio e serviços
-0,410*** -0,454***

(0,102) (0,109)

Tratamento*Setor indústria
-0,183 -0,203

(0,125) (0,131)

Tratamento*Anos Estudo
-0,00051 -0,0124

(0,025) (0,025)

Tratamento*Anos Estudo�2
-0,00037 0,00008

Continua



90

(0,002) (0,002)

Tratamento*Criança 5 anos
0,0674 0,0557

(0,065) (0,064)

Tratamento*Criança 14 anos
-0,139** -0,134**

(0,067) (0,065)

Tratamento*Criança 10 anos
0,0116 0,0087

(0,063) (0,061)

Tratamento*Criança 17 anos
-0,0979 -0,0899

(0,073) (0,072)

Tratamento*Sudeste
0,191** 0,186**

(0,090) (0,091)

Tratamento*Sul
0,264** 0,259**

(0,106) (0,106)

Tratamento*Nordeste
-0,0271 -0,057

(0,094) (0,094)

Tratamento*Norte
0,326*** 0,301***

(0,107) (0,108)

Constante
-2,248*** -2,274*** 0,873***

(0,405) (0,419) (0,041)

Observações 41.629 41.629 41.629
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