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Diferencial de salários entre os setores público e privado no 

Brasil: um modelo de escolha endógena 
  

  

Resumo 

Este artigo investiga o diferencial de salários entre os trabalhadores dos setores público e 

privado no Brasil. A análise tem como base os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) de 2009. A principal contribuição deste estudo é a estimação de um 

modelo de regressão com mudança endógena (endogenous switching regression model), que 

corrige o viés de seleção no processo de escolha setorial realizada pelos trabalhadores e permite 

a identificação de fatores determinantes na entrada do trabalhador no mercado de trabalho do 

setor público. O diferencial salarial público-privado ainda é calculado por gênero, uma vez que 

a oferta de trabalho é bastante diferenciada entre homens e mulheres no Brasil. Os resultados 

deste trabalho demonstram que os salários do setor público são mais altos do que aqueles do 

setor privado no Brasil. Em particular, o diferencial público-privado entre mulheres é maior do 

que entre homens, quando o modelo não é controlado por características não observáveis dos 

trabalhadores. 

  

  

Abstract 

This study investigates the wage gap between the public and private sectors in Brazil. The 

analysis is carried out with 2009 microdata from the Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) and it takes account its complex sample design. The main contribution of 

this study is the estimation of a switching endogenous regression model that corrects the 

selection bias in the choice of employment sector.  This model allows for the identification of 

some factors that determine the entrance of the individual in the public sector labor market. The 

public-private wage gap is calculated by gender as labor supply varies significantly between 

women and men. The results show that public sector wages are higher than those in the private 

sector. In particular, the public-private wage gap for women is higher than for men. 

 

 

JEL: J31, J45, C24. 

Palavras-chave: hiato salarial público-privado, setor público, endogenous switching 

regression, viés de seleção. 

Keywords: public-private wage gap, public sector, endogenous switching regression, 

selection bias. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A literatura sobre determinação de salários apresenta diversas razões teóricas para explicar 

a existência de hiatos salariais entre diferentes grupos de trabalhadores. Há também uma 

falta de consenso de qual o melhor arcabouço para explicar a diferença de rendimentos 

entre os trabalhadores do setor público e do setor privado.
1
 A comparação de salários entre 

estes grupos de trabalhadores torna-se mais complexa na medida em que os mercados de 

trabalho de ambos os setores são regidos por regras e fatores institucionais distintos (VAZ; 

HOFFMAN, 2007). Neste contexto, uma possível explicação para a discrepância salarial 

entre os setores público e privado trata das diferentes restrições defrontadas por cada setor. 

Enquanto que o setor público está sujeito a restrições políticas, o setor privado é 

caracterizado, em geral, por restrições associadas ao problema de maximização de lucro. 

 

A análise do diferencial de salários entre os setores público e privado é também 

importante sob o ponto de vista da eficiência e da equidade econômica. Considerações de 

equidade reforçam a questão da igualdade de bem-estar entre os trabalhadores de ambos os 

setores, enquanto que aspectos de eficiência (minimização de custo) reforçam o fato de que 

um empregador (o governo, por exemplo) não deveria pagar salários maiores do que o 

necessário para atrair trabalhadores qualificados (HARTOG; OOSTERBEEK, 1993, p.99) 

 

Heitmueller (2004) argumenta que teoricamente não está claro por que empregados do 

setor público devem receber maiores salários do que aqueles do setor privado, em especial, 

quando todos os benefícios usufruídos pelos primeiros são considerados. O setor público na 

maior parte dos países oferece uma grande variedade de benefícios para seus empregados. 

Este também é o caso do Brasil. Uma característica bastante conhecida do setor público 

brasileiro é a de que seus empregados usufruem tanto da estabilidade no emprego quanto de 

aposentadoria integral.
2
 Benefícios esses que seriam um tipo de seguro que os empregados 

pagariam ao entrarem no mercado de trabalho do setor público. Portanto, a existência de 

                                                 
1 Para uma revisão abrangente sobre a literatura de hiatos salariais entre trabalhadores do setor público e o privado, a 

evidência empírica em diversos países e as principais características dos mercados de trabalho do setor público em geral, 

ver Ehrenberg e Schwartz (1986), Bender (1998) e Greogry e Borland (1999). 
2 A Constituição brasileira garante o direito à estabilidade ao servidor que completar três anos de exercício efetivo em 

cargo obtido por concurso público. 
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tais benefícios implicaria uma menor compensação no setor público em comparação com o 

setor privado (GREGORY, 1990). Nesta mesma linha, Bender e Fernandes (2006) 

discorrem sobre a discussão das diferenças salariais entre estes setores no debate da 

reforma da previdência do funcionalismo público no Brasil.
3
 

 

Ao contrário desta intuição econômica, todos os estudos empíricos referentes ao caso 

brasileiro demonstram a existência de um prêmio salarial positivo para os trabalhadores do 

setor público.
4 

Ou seja, além da estabilidade no emprego e da aposentadoria integral, 

trabalhadores no setor público brasileiro recebem, na média, maiores salários do que os 

trabalhadores do setor privado. Tais evidências apontam para uma necessidade de uma 

análise mais detalhada para o caso do Brasil, onde despesas com pessoal do governo 

consolidado representaram quase 13% do PIB em 2007.
5
 Um estudo pormenorizado sobre 

os padrões de salários dos setores público e privado no Brasil tem relevância no debate 

sobre a eficiência do setor público e o papel do Estado na economia brasileira, além de ser 

fundamental para o conhecimento das características do mercado de trabalho do país. 

 

A maior parte dos estudos aplicados ao caso brasileiro baseia-se na estimação de 

modelos de regressão com base em equações mincerianas de salários (MINCER, 1974).
6
 

As diferenças entre as características dos trabalhadores do setor público e as do setor 

privado são explicitamente levadas em conta quando duas regressões separadas são 

                                                 
3 Os autores refutam o argumento de que “a manutenção da integralidade e paridade do salário do servidor público inativo 

com o da ativa é um justo direito porque, pressupostamente, ao longo da carreira (ativa) do servidor público, o mesmo (em 

média) recebe menos do que seu “igual” no setor privado.” Neste caso, a integralidade e paridade seriam compensações 

pelo recebimento de salário menor durante a vida ativa do servidor público. Como bem documentado em Bender e 

Fernandes (2006) e Braga (2008), esse argumento não procede, pois o servidor público ativo em média recebe 

sistematicamente (e crescentemente) mais do que seu “igual” no setor privado. 
4  Uma resenha detalhada da literatura empírica sobre o tema no Brasil pode ser encontrada em Barbosa (2009). Entre 

alguns dos principais estudos nesta literatura, ver: Foguel et. al. (2000), Belluzo et. al. (2005), Bender e Fernandes (2006), 

Vaz e Hoffman (2007), Braga (2008). 
5 Consolidação das Contas Públicas [Secretaria do Tesouro Nacional-STN (2007)]. Vale salientar que esta estatística está 

subestimada já que os dados disponibilizados pela STN não contabilizam as despesas com pessoal dos trabalhadores de 

empresas estatais. 
6 Mincer (1974) desenvolve o modelo teórico que justifica a adoção da forma funcional semi-logarítimica de rendimentos. 

Dois importantes conceitos econômicos estão implícitos neste modelo de rendimentos: i) uma equação de preços ou uma 

função hedônica de rendimentos que revela como o mercado de trabalho recompensa o investimento em capital humano 

do trabalhador, seja por educação ou por experiência no trabalho; ii) a taxa de retorno à educação (Heckman et al. 2003). 

Esta última pode ser comparada com a taxa de juros que determina a otimalidade de investimentos em capital humano, ou 

seja, agentes decidem investir em capital humano tendo em vista o custo e o benefício de cada ano a mais de escolaridade. 

Este arcabouço permeia a teoria do capital humano (de investimento ou acumulação de capital humano) de Becker (1962, 

1975). 
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estimadas, uma para cada setor.
7
 O universo de análise nesta comparação entre os salários 

observados (ou previstos) destes setores abrange apenas os trabalhadores que já estão 

empregados em um dos setores e não se considera o fato de que os trabalhadores 

escolheram (ou foram escolhidos) para trabalhar em cada um dos mesmos. Há, portanto, 

um viés de autosseleção na medida em que os trabalhadores se alocam entre os setores de 

forma não aleatória. Assim, as diferenças observadas entre os momentos das distribuições 

de salários não têm uma interpretação causal imediata. Diferenciais de salários com base 

em estimações que não contemplem a correção do viés de autosseleção dos trabalhadores 

geram, portanto, estimativas viesadas e inconsistentes. De fato, uma comparação mais 

apropriada de diferenciais salariais é aquela em que utiliza os salários potenciais (ou wage 

offers) nos dois setores corrigidos pelo viés de autosseleção. 

 

Estudos empíricos sobre a relação entre o viés de seleção e o diferencial salarial público 

e privado são escassos no Brasil.
8
 Com exceção de Ponczek et. al. (2008), nenhum estudo 

publicado investigou o diferencial de salários entre trabalhadores do setor público e do 

setor privado no Brasil levando-se em conta o fato de que a seleção dos trabalhadores entre 

estes setores não ocorre de forma aleatória.
9
 O objetivo deste estudo é preencher essa 

lacuna ao analisar o viés de seleção no cálculo do hiato salarial público-privado no Brasil. 

Em particular, ao especificar o processo de alocação entre setores dos trabalhadores, está se 

levando em conta suas preferências, associadas a características demográficas e produtivas 

que possam influenciar em sua escolha na entrada no mercado de trabalho do setor público. 

Importante ressaltar que o diferencial público-privado é calculado por gênero, na medida 

em que a participação no mercado de trabalho é bastante diferenciada entre homens e 

mulheres. A análise desagregada dos salários entre homens e mulheres também busca 

                                                 
7 É importante notar, contudo, que a estimação de duas equações de salários é equivalente à estimação de uma única 

equação, em que cada regressor interage com a variável dummy do setor. Neste caso, o coeficiente da variável dummy para 

o setor público reflete somente o hiato salarial não explicado pelas características individuais. As interações das variáveis 

de emprego no setor público com todas as covariadas também apresentam problemas na medida em que, neste caso, a 

análise do hiato salarial global (ou marginal) depende das distribuições covariadas. Além disso, nestes modelos, os hiatos 

salariais são os mesmos para todos os indivíduos com as mesmas características observáveis. Esta última limitação é 

resolvida com o emprego do método de regressões quantílicas [Belluzo et al. (2005)]. 
8 No que tange ao diferencial de salários entre os trabalhadores do setor público e privado, são inúmeros os estudos da 

literatura internacional realizados que tratam do problema de autosseleção.De forma geral, estes estudos indicam que há 

uma diferença significativa entre os modelos com e sem a correção do viés de autosseleção (BARBOSA, 2009). 
9 Com base de dados em uma estrutura em painel da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), Ponczek et. al. (2008) levam 

em conta o viés potencial causado pelas características não observáveis (e invariantes no tempo) dos trabalhadores no 

cálculo do diferencial de salários público-privado. Os autores sugerem que o prêmio salarial favorável ao setor público 

tem magnitudes muito menores (em torno de 5%) do que as encontradas em estudos anteriores. 
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pontuar questões associadas à discriminação por gênero no mercado de trabalho no Brasil. 

1100 

 

A estimação do diferencial de salários controlado pelo viés de autosseleção tem como 

base um modelo de regressão com mudança endógena (endogenous switching regression 

model), arcabouço que nos permite testar empiricamente como um indivíduo se 

autosseleciona entre esses dois setores de acordo com suas vantagens comparativas. A idéia 

de que indivíduos se autosselecionam no setor (ou ocupação) em que eles têm maior 

produtividade data do modelo clássico de Roy (1951).
11

 Uma importante vantagem do 

modelo adotado neste trabalho é o tratamento endógeno da escolha de setor e a 

possibilidade de se avaliar o efeito simultâneo entre a seleção de setor e os salários dos 

trabalhadores. 

 

A base de dados deste trabalho provém da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), de 2009. Um procedimento estatístico, muito relevante em análises 

empíricas, associado com o desenho amostral complexo da PNAD, é adotado nas 

estimações do modelo. 

 

Os resultados deste estudo demonstram que os salários do setor público são mais altos 

do que aqueles do setor privado no Brasil. A educação (em especial, o nível superior de 

ensino) é um fator que apresenta efeitos significativos na probabilidade de entrada de 

homens e mulheres no mercado de trabalho do setor público. Por outro lado, trabalhadores 

residentes nas regiões Sudeste e Sul têm menor probabilidade de entrarem no setor público. 

Um ponto importante a ser destacado é que, com exceção das mulheres, a aplicação de um 

modelo endógeno de escolha de se trabalhar no setor público, ou seja, a introdução do 

termo de correção do viés de seleção nas estimações das equações de rendimentos 

subestima, ainda que de forma pouco significativa, o diferencial salarial público-privado 

                                                 
10 Estudos empíricos sugerem que discriminação salarial por gênero é alta no Brasil. Com base na Pnad de 2006, o estudo 

de Santos et. al. (2008b), por exemplo, mostram que a renda média dos homens é 1,5 mais alta do que a renda média das 

mulheres. Ver também: Kassouf (1998). 
11 Roy (1951) foi um dos primeiros a discutir problemas de autosseleção ao considerar um exemplo de duas ocupações: 

caça e pesca. Neste caso, um indivíduo escolheria uma destas ocupações de acordo com a sua produtividade e, portanto, 

os mesmos se autosselecionariam a partir de suas vantagens comparativas. A distribuição observada de rendas dos 

caçadores e pescadores seria determinada por tais escolhas. 
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não controlado pelo viés de seleção do trabalhador. O diferencial público-privado com a 

correção do viés de seleção entre mulheres é extremamente baixo, se comparado com o 

diferencial do modelo sem a correção do viés de seleção. Tal resultado pode indicar má 

especificação das variáveis que tentam captar características não observáveis das 

trabalhadoras, tais como a presença de filhos ou de idosos na família. 

 

Além desta Introdução, este trabalho tem mais quatro seções. A próxima seção descreve 

o modelo econométrico usado para identificar os fatores determinantes no problema da 

escolha entre setores sob a perspectiva do trabalhador. A terceira seção descreve a base de 

dados, e também apresenta algumas estatísticas descritivas no que diz respeito ao mercado 

de trabalho brasileiro. A quarta seção apresenta os principais resultados deste estudo. Por 

fim, a última seção é dedicada a algumas conclusões. O apêndice expõe uma breve 

descrição do desenho amostral complexo da PNAD adotado em 2006 e seus diferentes 

métodos de amostragem. 

 

2 MODELO ECONOMÉTRICO 

  

Modelos de regressão com mudança endógena (endogenous swithing regression) aplicados 

à análise de viés de autosseleção envolvem um mecanismo que seleciona os agentes entre 

dois estados possíveis da economia.
12

 Lee (1978) foi um dos primeiros a utilizar tal 

arcabouço empiricamente para analisar os diferenciais de salários entre trabalhadores 

filiados a sindicatos e não membros de sindicatos nos Estados Unidos. Desde então, tal 

metodologia tem sido aplicada em uma variedade de temas subjacentes a mercado de 

trabalho (HECKMAN, J.J.; HONORE,B.E, 1990).
13

 

  

O modelo de regressão com mudança endógena em questão trata de um processo 

endógeno que seleciona o indivíduo em um dos dois estados: setor público ou setor 

privado. O estado em que um indivíduo é selecionado determina o regime de salário ao qual 

                                                 
12 Modelos econométricos relacionados com desequilíbrio e modelos que analisam viés de autosseleção têm bastante 

semelhança e podem ser considerados como sistemas com mudanças estruturais. Este trabalho está centrado no segundo 

tipo de modelo. Uma excelente análise de modelos com mudanças estruturais (switching regression models) pode ser 

encontrada em Maddala (1986). 
13 Além de mercado de trabalho, estes modelos têm sido aplicados em inúmeros outros problemas, tais como demanda por 

habitação e educação (MADDALA, 1986, p. 1.637). 
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o trabalhador se defronta. A modelagem simultânea dos rendimentos dos trabalhadores dos 

setores (público ou privado) e da decisão de participação no mercado de trabalho em um 

destes setores pode ser descrita como:
14

 

 

 1 1 1ln  =  + w X u                    (1) 

 2 2 2ln  =  + w X u                     (2) 

e 

 

  * = 1  setor público   se    =  Z  +   0I I                   (3) 

  * = 0  setor privado ,  se   =  Z  +   < 0I I                   (4) 

 

em que  ln jw  é o logaritmo natural dos salários para trabalhadores do setor público ( j  = 

1)  e setor privado (j = 2), respectivamente; X  é uma matriz de variáveis 

demográficas;
j é o vetor de coeficientes associados com X e 

ju  é o erro normalmente 

distribuído. As equações (1) e (2) incluem controles em X para características demográficas 

(gênero e cor), produtivas (nível educacional e experiência) e a localização geográfica do 

trabalhador. O nível educacional do trabalhador é representado pelas variáveis 

FUNDAMENTAL, MÉDIO e SUPERIOR, correspondentes aos anos de escolaridade completos dos 

respectivos níveis de ensino. A variável experiência (EXPERIENCIA) é definida como a idade 

do trabalhador menos os anos de escolaridade menos seis. Esta medida embute a hipótese 

de que todos os trabalhadores iniciam a vida escolar aos seis anos de idade e nenhum tempo 

é gasto fora da força de trabalho ou da escola. O capital humano pode ser depreciado, 

seguindo uma curva parabólica. Assim, a experiência é também incluída na sua forma 

quadrática (EXPERIENCIA2) a fim de se levar em conta a possível depreciação do capital 

humano. 

 

Uma hipótese no método de estimação das regressões das equações (1) e (2) em 

separado, uma para trabalhadores do setor público e outra para os trabalhadores do setor 

privado, é a de que 
1  = 0E u  e 

2  = 0E u , o que implica que trabalhadores são 

                                                 
14 Muito da discussão desta seção pode ser encontrada em Maddala (1983), p.223-224 e Lokshin e Sajaia (2004). 
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distribuídos de forma aleatória entre o setor público e o setor privado. Esta hipótese é 

questionável se as características não observáveis dos trabalhadores que determinam os 

salários são correlacionadas com características não observáveis que determinam a escolha 

do setor de emprego. Se um diferencial salarial público-privado existe, trabalhadores 

preferem um setor ao outro e um processo de seleção endógena determina a seleção dos 

trabalhadores entre os dois setores.
15

 Além disso, quando os trabalhadores são 

heterogêneos, há a possibilidade de que os mesmos se autosselecionem no setor em que 

eles são mais produtivos, como advoga o modelo de Roy (1951). 

 

As equações (3) e (4) determinam a escolha de se trabalhar em um determinado setor – 

são usualmente chamadas de switching equations.
16

 A variável indicadora latente 
*I  

descreve o processo de seleção e, portanto, determina o setor em que o indivíduo trabalha. 

Embora esta última variável não seja observada de forma completa, sua realização 

dicotômica I , contudo, o é. Se 
*  > 0I , então  = 1I , caso contrário  = 0I . O 

vetor   =   Z X Y    inclui todas as variáveis relacionadas com características produtivas e 

demográficas que estão nas equações de salários originais ( X ). O vetor Z também inclui as 

restrições de exclusão que podem ajudar no problema de identificação da escolha de setor   

( Y ). O número de filhos entre 0 e 15 anos do trabalhador (FILHO0_15), o número de idosos 

na família (IDOSO80_99), a condição de ser chefe de família (CHEFE) e a renda não 

proveniente do trabalho (RENDA NTRAB) são as variáveis usadas na identificação do modelo. 

 

Como Heitmueller (2004) aponta, a identificação na equação de escolha de setor, se 

público ou privado, é muito mais difícil do que aquela da decisão de participação do 

indivíduo na entrada no mercado de trabalho de forma geral. A literatura sugere que as 

características de background social e familiar não têm impacto nos salários, mas sim na 

decisão entre qual o setor (se público ou privado) o trabalhador irá escolher trabalhar. 

                                                 
15 Além do problema da endogeneidade, a simples estimação das equações ( 1 ) e ( 2 ) pode produzir estimativas 

inconsistentes com base em um viés de seleção amostral relacionado com a exclusão de não-participantes no mercado de 

trabalho (Heckman (1979)). 
16 O modelo apresentado nesta seção é semelhante aos comumente usados para análise dos hiatos salariais entre 

trabalhadores filiados a sindicatos e não membros de sindicatos (Lee, 1978, Robinson e Tomes, 1984).  Em geral, não há 

um nome aceito para este modelo. Cameron e Triverdi (2005, p.555) os chamam de Modelo de Roy. Maddala (1983, 

p.225) analisam em detalhes tal modelo, e o nomeiam de um modelo switching regression com switching endógeno 

(switching regression model with endogenous switching).  Amemiya (1985, p.399) o descreve como modelo Tobit Tipo 5. 
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Inúmeras variáveis, tais como nível educacional, escolhas ocupacionais ou setoriais dos 

pais são comumente usadas para identificação das escolhas setoriais feitas pelos 

trabalhadores. Como a PNAD de 2006 não fornece tais informações, estas variáveis não 

foram utilizadas nas regressões. 

 

Uma estimação das equações (1) e (2) produz estimativas de salários não-viesadas 

somente se    não for correlacionado com  
1  u e 

2  u , respectivamente. Contudo, se 

preferências não observáveis influenciam o processo de seleção e os determinantes de 

salários, esta hipótese é violada e comparações de salários entre os dois setores geram 

estimativas inconsistentes. As equações (3) e (4) resumem o processo de seleção em que 

um trabalhador decide se trabalha no setor público ou no setor privado. 

 

A estratégia econométrica em um modelo de regressão com mudança endógena é 

realizada em dois estágios. No primeiro estágio, um modelo probit é estimado a fim de se 

determinar as variáveis que têm efeito na probabilidade de se entrar no setor público 

(equações (3) e (4)). No segundo estágio, os termos de seleção
i  (razão inversa de Mills), 

respectivos para cada setor, são adicionados em cada equação de salários. A importância do 

razão inversa de Mills é tornar possível a correção do viés de seleção quando uma equação 

de rendimentos é estimada. A inclusão da razão inversa de Mills (LAMBDA) nas equações de 

rendimentos leva em conta explicitamente a decisão do trabalhador na escolha entre o setor 

público e o setor privado, de forma que este termo elimina o viés de seletividade e 

conseqüentemente nos dá estimativas consistentes dos parâmetros das equações de salários.  

Este modelo, portanto, tenta controlar qualquer vantagem ou desvantagem comparativa que 

os dois grupos tenham em seus respectivos setores, e corrigir o viés que a seleção amostral 

pode gerar em cada determinante dos rendimentos. A equação de salários é então estimada 

de uma forma consistente pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO): 

 

   1 1 1 1 1ln   =    +      +  w X Z u            (5)  

   2 2 2 2 2ln   =          +  w X Z u                   (6) 
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As equações (5) e (6) correspondem aos setores público e privado, respectivamente. A 

robustez dos resultados é testada pela estimação de equações de regressão para ambos os 

setores, com e sem termos de seleção. 

 

 

3 BASE DE DADOS 

 

A base de dados deste trabalho provém da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), de 2009. Como uma pesquisa de desenho amostral complexo, a PNAD utiliza 

técnicas de amostragem estratificada e de conglomeração e com probabilidades desiguais 

de seleção que, se não levadas em conta, podem gerar resultados estatísticos pouco 

precisos. Portanto, o tratamento incorreto do desenho amostral complexo de uma pesquisa 

compromete a confiabilidade das estimativas pontuais e seus respectivos erros-padrões, o 

que afeta o nível de significância e um eventual teste de hipóteses. O apêndice descreve o 

desenho amostral complexo da PNAD e apresenta os seus métodos de amostragem. 

 

Em estudos que se baseiam em pesquisas que utilizam métodos complexos amostrais, é 

útil calcular o chamado design effect (deff), ou a razão entre variância estimada, que leva 

em conta o desenho amostral efetivo e a variância estimada, supondo que os dados sejam de 

uma amostra aleatória simples do mesmo tamanho.
17

 O design effect é usado para 

identificar qualquer perda de uma precisão da estimativa. Altos valores de deff ( > 1) 

indicam que as estimativas da variância obtida ao não se levar em conta o plano amostral 

complexo subestimam a verdadeira variância das estimativas do modelo. O impacto do 

desenho amostral complexo em nossas estimativas (deff) será apresentado juntamente com 

os resultados de nosso modelo na seção 4. Em seguida, serão descritas algumas estatísticas 

sobre o mercado de trabalhos dos setores público e privado no Brasil. 

 

3.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS E DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

A composição da força de trabalho do setor público e privado no Brasil é apresentada na 

Tabela 1. O emprego do setor público como um todo representa mais de 14% da força de 

                                                 
17

 Ver Kisch (1965). 
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trabalho no país em 2009. A tabela mostra uma desagregação por tipo de contrato de 

trabalho em cada setor. Do setor público no Brasil, quatro categorias de trabalhadores são 

apresentadas: 1) Funcionários Públicos Estatutários (FPE); 2) Funcionários Públicos 

Celetistas; 3) Funcionários Públicos sem Carteira (FPS) e, 4) Militares. A categoria dos 

funcionários públicos estatutários consiste nos funcionários que passaram em concurso 

público, enquanto que a dos funcionários públicos celetistas é composta por trabalhadores 

cujos vínculos empregatícios são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
18

 

Os funcionários públicos sem carteira (os trabalhadores “informais” do setor público) não 

têm um contrato oficial de trabalho e, em geral, são temporários.
19

 A inclusão de cada um 

destes grupos cobre todas as atividades da administração pública nos três níveis de governo 

(federal, estadual e local) e nas empresas públicas. Quando o mercado de trabalho do setor 

público é analisado por gênero, observa-se o mesmo padrão na desagregação por contrato 

de trabalho. Tanto para homens quanto para mulheres, a maior parte do funcionalismo 

público é representada por funcionários públicos estatutários. 

 

Com relação ao setor privado, os trabalhadores são classificados entre aqueles que 

possuem e não possuem um contrato formal de trabalho. A maior parte da força de trabalho 

do setor privado é composta por trabalhadores que têm carteira de trabalho e que, portanto, 

fazem parte do setor formal da economia (tabela 1). Nota-se que as mulheres têm uma 

maior participação no mercado informal de trabalho do que os homens. Em torno de 23% 

da força de trabalho feminina empregada não tem carteira assinada. Esta estatística se deve 

muito provavelmente ao grande número de mulheres que são trabalhadoras domésticas sem 

carteira de trabalho. Por sua vez, os trabalhadores por conta-própria tem uma maior 

representatividade em relação às mulheres. 

 

                                                 
18 Os funcionários públicos estatutários são regidos pelo Regime Jurídico Único. 
19 A Constituição de 1988 determina formalmente todas as categorias de funcionários públicos e a emenda constitucional 

19 de 1998 regulamentou a contratação de funcionários públicos não estatutários. 
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Tabela 1

Emprego Total por Setor no Brasil - 2009

                  Emprego Total                     Mulheres                  Homens

(Milhões) ( % ) (Milhões) ( % ) (Milhões) ( % )

 Setor Público 9,4 14,2 5,3 18,2 4,1 11,2

   Funcionário Público Estatutário (FPE) 5,8 8,7 3,4 11,6 2,4 6,4

   Funcionário Público com Carteira (Celetista) 1,8 2,7 0,9 3,2 0,8 2,2

   Funcionário Público sem Carteira (FPS) 1,7 2,5 1,0 3,4 0,7 1,8

   Militares 0,3 0,4 0,0 0,0 0,3 0,7

 Setor Privado 56,9 85,8 23,9 81,8 33,0 88,8

  Trabalhadores com Carteira Assinada 30,3 45,6 12,4 42,5 17,8 48,1

  Trabalhadores sem Carteira Assinada 12,4 18,7 6,7 23,1 5,6 15,2

  Conta-Própria 11,2 16,8 3,9 13,2 7,3 19,6

  Empregadores 3,1 4,7 0,9 3,0 2,2 5,9

 Total 66,3 100,0 29,2 100,0 37,1 100,0

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) - 2009.  
 

O universo de análise deste trabalho abrange todos os indivíduos, de 18 a 65 anos de 

idade, moradores de área urbana e que reportaram uma jornada semanal entre 20 e 72 horas 

e uma remuneração positiva em sua ocupação principal na semana de referência da 

pesquisa. Trabalhadores que exercem atividades agrícolas foram excluídos da análise. Uma 

série de filtros foi feita na subpopulação original com o objetivo de refinar a comparação de 

rendimentos entre trabalhadores do setor público e os equivalentes do setor privado. Do 

setor público, a amostra compreende apenas os funcionários públicos estatutários e os 

funcionários públicos com carteira (celetistas). Com relação ao setor privado, apenas os 

trabalhadores com e sem carteira assinada foram considerados. Assim, a amostra usada para 

o cálculo do diferencial público-privado ficou restrita a 85.526 indivíduos (cerca de 66% da 

população original reportada pela PNAD).
20

 

 

As tabelas 2 e 3 apresentam, respectivamente, as definições das variáveis e estatísticas 

descritivas referentes às características dos trabalhadores do setor público e do setor 

privado.  

 

A maior parte dos trabalhadores do setor público são mulheres, representando em torno 

de 57% do total de trabalhadores deste setor, enquanto que o valor correspondente para o 

                                                 
20 Desse total, 15.047 representam os trabalhadores do setor público restrito (só com funcionários públicos estatutários e 

funcionários públicos com carteira); 65.439 trabalhadores fazem parte do setor privado (somente os trabalhadores com e 

sem carteira assinada de trabalho). 
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setor privado é aproximadamente de 37% (tabela 3). Algumas características, válidas tanto 

para homens quanto para mulheres, são interessantes de destacar. Os funcionários públicos 

têm mais idade e mais anos de escolaridade em comparação com os trabalhadores do setor 

privado. Com relação à distribuição espacial da força de trabalho, o emprego do setor 

público e do setor privado está sobre-representado na região Sudeste do país. Em torno de 

43%(44%) dos(as) funcionários(as) do setor público e 52% (53%) dos funcionários(as) do 

setor privado estão localizados nesta região (tabela 3). Com relação às características de 

trabalho, vale ressaltar que 38% dos(as) trabalhadores(as) do setor público são membros de 

sindicatos enquanto que, para o setor privado, esta estatística corresponde a 21%, para 

homens, e 19% para mulheres. Os trabalhadores do setor público permanecem no emprego 

mais do que o dobro do tempo dos trabalhadores do setor privado.



  

  43 

Tabela 2  - Variáveis do Modelo

   Variáveis    Descrição de Variáveis

SALÁRIO salário mensal

SALÁRIO PADRÃO salário mensal padronizado

LN SALÁRIO logaritmo do salário padronizado

HORAS número de horas trabalhadas por semana

GÊNERO 1 = Mulher, 0 caso contrário

RAÇA 1 = Branco, 0 caso contrário

IDADE idade do trabalhador

EXPERIENCIA anos de experiência

EXPERIENCIA2 anos de experiência ao quadrado

EDUCAÇÃO número de anos de escolaridade

  BASICO 1 = ensino básico completo, 0 caso contrário

  FUNDAMENTAL 1 = ensino fundamental completo, 0 c.c.

  MEDIO 1 = ensino medio completo, 0 c.c.

  SUPERIOR 1 = ensino superior completo, 0 c.c.

ANOS TRAB número de anos no trabalho

SINDICALIZADO 1 = Membro de sindicato, 0 c.c

NORTE 1 = Indivíduo residente na região Norte

NORDESTE 1 = Indivíduo residente no Nordeste

CENTRO-OESTE 1 = Indivíduo no Centro-Oeste

SUDESTE 1 = Indivíduo residente no Sudeste

SUL 1 = Indivíduo residente no Sul

RENDA NTRAB renda não proveniente do trabalho

FILHO0_15 no de filhos de 0 a 15 anos

IDOSO80_99 no de idosos

CHEFE 1 = chefe de família, 0 c.c.

CONJUGE 1 = cônjuge, 0 c.c.

FILHO 1 = filho, 0 c.c.
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Tabela 3  - Estaísticas Descritivas do Setor Público e Setor Privado no Brasil  - 2009

                       Homens                        Mulheres

   Variáveis

Média D. Padrão 2 Média D. Padrão 2 Média D. Padrão 2 Média D. Padrão 2 Média D. Padrão 2 Média D. Padrão 2

EQUAÇÃO DE SALÁRIOS

SALÁRIO R$ 1.869,16 26,753 R$ 1.018,20 13,358 R$ 2.270,33 42,324 R$ 1.106,77 19,100 R$ 1.569,70 23,337 R$ 860,87 8,826

SALÁRIO PADRÃO R$ 2.008,38 27,567 R$ 962,52 11,825 R$ 2.324,92 43,279 R$ 1.023,09 16,257 R$ 1.771,59 24,384 R$ 853,20 9,184

LN SALÁRIO PADRÃO R$ 7,26 0,010 R$ 6,61 0,005 R$ 7,36 0,014 R$ 6,65 0,006 R$ 7,18 0,011 R$ 6,52 0,006

HORAS 37,81 0,081 43,49 0,045 40,25 0,111 44,34 0,052 35,98 0,100 42,02 0,062

GÊNERO 0,57 0,004 0,37 0,002 - - - - -        - -        -

RAÇA 0,57 0,005 0,53 0,004 0,53 0,007 0,50 0,004 0,59 0,006 0,58 0,005

IDADE 41,58 0,099 33,56 0,049 41,79 0,149 34,12 0,060 41,43 0,123 32,56 0,074

EXPERIENCIA 17,61 0,958 15,18 0,369 18,27 1,280 16,45 0,485 17,14 1,260 13,33 0,549

EXPERIENCIA2 421,13 43,314 333,17 14,812 438,89 59,552 376,37 2,048 408,61 57,146 274,73 20,968

EDUCAÇÃO 13,04 0,274 9,71 0,131 12,71 0,392 9,21 0,177 13,33 0,322 10,48 0,171

  BASICO 0,03 - 0,15 - 0,05 - 0,19 - 0,02 - 0,09 -

  FUNDAMENTAL 0,09 - 0,23 - 0,12 - 0,26 - 0,06 - 0,18 -

  MEDIO 0,30 - 0,46 - 0,29 - 0,41 - 0,31 - 0,54 -

  SUPERIOR 0,58 - 0,16 - 0,55 - 0,14 - 0,62 - 0,19 -

ANOS TRAB 11,89 0,097 4,40 0,030 12,43 0,138 4,74 0,038 11,49 0,119 3,80 0,040

SINDICALIZADO 0,38 0,006 0,20 0,003 0,38 0,007 0,21 0,003 0,38 0,007 0,19 0,004

NORTE 0,08 0,003 0,05 0,001 0,09 0,003 0,06 0,002 0,08 0,003 0,05 0,002

NORDESTE 0,24 0,006 0,18 0,004 0,24 0,007 0,18 0,004 0,24 0,006 0,16 0,004

CENTRO-OESTE 0,09 0,003 0,07 0,002 0,10 0,004 0,07 0,002 0,09 0,003 0,07 0,002

SUDESTE 0,44 0,007 0,53 0,005 0,43 0,008 0,52 0,005 0,44 0,008 0,53 0,006

SUL 0,15 0,004 0,17 0,004 0,14 0,005 0,16 0,004 0,15 0,006 0,18 0,005

EQUAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

RENDA NTRAB R$ 222,39 8,317 R$ 62,84 2,085 R$ 235,48 13,881 R$ 59,60 2,356 R$ 213,16 8,735 R$ 67,69 3,311

FILHO0_15 0,69 0,009 0,78 0,006 0,71 0,013 0,81 0,007 0,67 0,0104 0,73 0,007

IDOSO80_99 0,03 0,002 0,02 0,001 0,02 0,002 0,02 0,001 0,04 0,0024 0,02 0,001

CHEFE 0,50 0,004 0,43 0,002 0,73 0,006 0,54 0,003 0,33 0,0057 0,23 0,003

CONJUGE 0,31 0,004 0,20 0,002 0,09 0,004 0,10 0,002 0,47 0,0059 0,37 0,004

FILHO 0,15 0,003 0,29 0,002 0,14 0,005 0,28 0,003 0,15 0,0042 0,32 0,004

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) - 2009.

Notas: 1) O conceito de setor público adotado neste trabalho compreende apenas os funcionários públicos estatutários e os funcionários públicos com carteira assinada;

           2) Desvio padrão linearizado (estatísticas baseadas no desenho amostral complexo da Pnad).

Setor PrivadoSetor Público 
1

Setor Público 
1 Setor Privado

Setor Público 
1 Setor Privado

 
 

A variável correspondente aos salários é a renda mensal, estritamente positiva, recebida 

pelos trabalhadores de seu trabalho principal. Nossa medida de renda de trabalho, tanto do 

setor público quanto do setor privado, corresponde ao rendimento do trabalho padronizado 

pelo número de horas trabalhadas por semana.
21

   

 

Tanto a média quanto o desvio padrão do salário padronizado do setor público é maior 

do que estas mesmas estatísticas do setor privado. A diferença bruta entre o salário médio 

padronizado do setor público e o do setor privado é extremamente alta (cerca de 108,66%). 

Quando o cálculo do hiato salarial é realizado entre as rendas nominais dos dois setores, o 

salário do setor público é superior cerca de 84%, o que evidencia que parte do diferencial 

do rendimento padronizado é explicado pela diferença de jornada de trabalho entre o setor 

público e o setor privado. De fato, importante ressaltar que a média de horas semanais 

trabalhadas no setor público em questão (37,81) é quase 13% menor do que a média de 

                                                 
21 O rendimento padronizado é a renda mensal dividida pelo número de horas trabalhadas na semana multiplicada por 40 

horas. 
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horas semanais trabalhadas no setor privado (43,49). A figura 1 apresenta as distribuições 

de salários dos trabalhadores do setor público e do setor privado. 

 

No que diz respeito à análise específica por gênero, nota-se que, entre as mulheres, o 

diferencial de salários padronizados público-privado chega a 108% enquanto que para os 

homens é de 127%. As figuras 2 e 3 apresentam as distribuições de salários do setor 

público e do setor privado para mulheres e homens, respectivamente. Nota-se uma forte 

concentração de trabalhadores(as) que ganham em torno do salário mínimo no setor 

privado.
22

 Um dado interessante a se observar é que, para os trabalhadores homens, o setor 

privado tem limites inferiores e superiores maiores do que o setor público no suporte da 

distribuição dos salários. No caso das mulheres, o setor público apresenta um limite 

superior maior do que o do setor privado. 

 

Figura 1 
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 Braga (2008) apresenta estas mesmas evidências para os trabalhadores do setor público e do setor privado de forma 

geral. 
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Figura 2 

 
 

 

Figura 3 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 EQUAÇÃO DE ESCOLHA DO SETOR 

 

Os coeficientes estimados do modelo probit para a participação no mercado de trabalho do 

setor público são apresentados na tabela 4. Os efeitos marginais correspondentes aos fatores 

que influenciam a probabilidade de um indivíduo trabalhar no setor público são calculados 

nos valores médios de cada variável. Um coeficiente positivo indica que a variável 

contribui para o aumento da probabilidade de se obter emprego no setor público.  

 

A educação afeta de forma positiva a escolha do indivíduo (homens e mulheres) em 

trabalhar no setor público. Trabalhadores com um nível maior de escolaridade têm maior 

probabilidade de buscar emprego no setor público (em especial, aqueles que têm nível 

superior de ensino). Quanto à experiência, os resultados também indicam uma relação 

positiva nas oportunidades de trabalho no setor público. Tal fato é indicado pelo coeficiente 

positivo para variável experiência (EXPERIENCIA); o coeficiente negativo para experiência ao 

quadrado (EXPERIENCIA2) está associado com a depreciação do capital humano. Com 

respeito à variável referente cor do trabalhador, o coeficiente da mesma não é 

estatisticamente significativo para as amostras compostas por homens e mulheres. 

 

Outro resultado interessante diz respeito à localização geográfica do trabalhador. Nas 

regiões mais desenvolvidas do país, como regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as 

oportunidades do emprego no setor público não são tão atraentes para os trabalhadores 

quanto nas regiões Norte e Nordeste. Tal fato se verifica muito provavelmente porque 

mercados de trabalho no setor privado são mais dinâmicos do que os do setor público 

naquelas regiões. No que diz respeito à região Norte, apenas os trabalhadores homens 

residentes desta região têm maiores chances de entrarem no setor público do que os 

mesmos residentes nas outras regiões do país.
23

 

 

                                                 
23

 A variável associada à região Nordeste foi omitida das estimações para se evitar perfeita colinearidade. 
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Tabela 4 - Equação de Escolha de Setor - Modelo Probit (2009)

    Setor Público Probit Deff Probit Deff Probit Deff

Mulheres Homens

EXPERIENCIA 0.0604 1.0323 0.0779 0.9814 0.0415 1.1246

(0.0201)*** (0.0267)*** (0.0294)

EXPERIENCIA2 -0.0006 1.0563 -0.0009 0.9187 -0.0002 1.1475

(0.0005) (0.0006) (0.0007)

FUNDAMENTAL 0.5561 1.0841 0.4851 1.2294 0.6242 1.0586

(0.2988)* (0.6089) (0.3401)*

MÉDIO 0.9902 1.1808 1.0682 1.2629 0.9765 1.0778

(0.3029)*** (0.5979)* (0.3362)***

SUPERIOR 2.0486 1.2215 2.1420 1.2550 2.0294 1.0705

(0.3238)*** (0.6290)*** (0.3457)***

RAÇA 0.0202 1.1173 -0.0099 1.0972 0.0377 1.0531

(0.1312) (0.1893) (0.1744)

GÊNERO 0.2993 1.0695 - - - -

(0.1221)**

NORTE 0.2812 .7198 0.1807 0.7842 0.2787 0.6682

(0.1827) (0.3163) (0.2125)

CENTRO-OESTE -0.2763 .7561 -0.4991 0.7458 -0.2019 0.7659

(0.2072) (0.3511) (0.2610)

SUDESTE -0.4315 1.1125 -0.2591 1.1188 -0.5818 0.9488

(0.1544)*** (0.2197) (0.1976)***

SUL -0.4564 1.1318 -0.3052 0.9188 -0.6165 0.9220

(0.1799)** (0.2294) (0.2313)***

CHEFE DE FAMÍLIA -0.0117 1.0226 -0.0686 1.1316 0.0476 1.1106

(0.1210) (0.1851) (0.1770)

RENDA NTRAB 0.0002 1.3644 0.0004 1.1896 0.0001 1.3007

(0.0001) (0.0003) (0.0001)

FILHO0_15 -0.1155 1.2406 -0.0911 1.1896 -0.1343 1.0377

(0.0678)* (0.0950) (0.0875)

IDOSO80_99 -1.0632 0.6482 -1.1018 0.6981 0.0000 -

(0.4506)** (0.5081)** (0.0000)

CONSTANTE -2.7584 1.1180 -2.7835 1.2010 -2.5204 1.0850

(0.5168)*** (0.6403)*** (0.4616)***

Observações 85.526 34.601 50.925

Erro padrão linearizado entre parênteses; * nível de signif icância de 10%, **  5% e ***  1%.   

 

Alguns resultados apresentam diferenças significativas entre homens e mulheres, no 

entanto. Enquanto que, para as mulheres, a variável que identifica a presença de idosos na 

família sugere um efeito negativo (com nível de significância de 5%) na probabilidade de 

se entrar no setor público, para os homens, esta variável não é estatisticamente significativa. 

A questão de identificação pelo controle da presença ou pelo número de filhos ou de 

pessoas idosas na família já foi tratada de forma abrangente na literatura sobre oferta de 

salários e participação da força de trabalho [Killingsworth e Heckman (1986)].  Em análise 
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sobre o viés de seleção presente na escolha de se trabalhar entre o setor público e o setor 

privado, Tansel (2005) e Heitmueller (2004) encontram evidências de que o número de 

filhos tem um efeito positivo para os homens e um efeito negativo para mulheres, com 

relação à entrada no setor público, resultados contrários aos encontrados aqui. A tabela 3 

aponta que, para a amostra como um todo (ou seja, quando não se distingue os 

trabalhadores por gênero), a presença de filhos entre 0 e 15 anos desestimula a entrada do 

trabalhador no setor público (ao nível de significância de 10%). Com relação às variáveis 

que representam a condição do trabalhador na família (ser chefe de família (CHEFE)) e a 

renda não proveniente do trabalho, as mesmas não são estatisticamente significativas para 

as amostras.
24

 

O design effect (deff) nos diz quanto de informação ganhamos ou perdemos ao se levar 

em conta o desenho amostral complexo de uma pesquisa em vez de assumir o método por 

amostra aleatória simples. Como colocado por Silva et al. (2002), os valores do deff longe 

de um indicam que ao não se levar em conta desenho amostral complexo nas estimações do 

modelo, as estimativas ficam viesadas e incorretas. Altos valores ( > 1 ) para deff indicam 

que o estimador de variância obtido sem levar em conta o desenho amostral complexo 

subestima o verdadeiro estimador variância. Os resultados claramente revelam que ignorar 

o desenho amostral complexo não gera efeitos significativos na análise de regressão no 

caso da PNAD de 2009.
25

 Os valores do deff variam de 0,65 a 1,36 (tabela 3).
26

 Todos os 

resultados das estimações das equações de salários apresentados na próxima seção (seção 

4.2) também são baseados no desenho amostral complexo da PNAD. Os valores do deff das 

estimativas também não são muito diferentes daqueles apresentados na tabela 4. 

 

 

 

                                                 
24

 A renda não proveniente do trabalho (RENDA NTRAB) representa todos os tipos de renda que não provêm dos 

rendimentos do trabalho (aluguel, pensões, entre outras). 
25 Os resultados de Silva et al. (2002) e Carvalho (2005) são muito mais críticos do que os resultados encontrados neste 

estudo. Enquanto que Silva et al. (2002) apresentam algumas estatísticas descritivas para a PNAD de 1998, Carvalho 

(2005) analisa o modelo de salários com ênfase em discriminação por gênero e raça com base na PNAD de 2003. Ambos 

os estudos recomendam fortemente o uso de modelagem estatística adequada para pesquisas com desenho amostral 

complexo. Silva et al. (2002) encontra valores de 13,7, por exemplo. Já Santos et. al. (2008) analisam fatores 

determinantes da entrada de um indivíduo no mercado de trabalho e geram uma equação de rendimentos para o Brasil, 

com base de dados proveniente da PNAD para o ano de 2006. Os autores também encontram resultados altos para o deff 

(também em torno de 13) e sugerem, portanto, que o plano amostral complexo é extremamente importante para a obtenção 

de estatísticas das variâncias dos regressores robustas e não-viesadas. 
26 Diferentes pacotes computacionais, tais como SPSS, STATA e SAS, têm diferentes métodos para análise estatística e 

econométrica com base em pesquisas amostrais complexas. 
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4.2 EQUAÇÕES DE SALÁRIOS 

 

A estimação de duas regressões de salários separadas para os trabalhadores do setor 

público e do setor privado permite identificar algumas diferenças potenciais entre os 

mercados de trabalho destes setores, mas não leva em conta o viés de seleção presente na 

escolha setorial. Apesar das estimativas por mínimos quadrados poder oferecer informações 

interessantes acerca dos determinantes dos salários dos indivíduos, existe uma possibilidade 

de que os coeficientes das covariadas destas equações de rendimentos sejam viesados. A 

aplicação do modelo de regressão com mudança endógena busca, portanto, corrigir este 

viés de seleção. Ao modelar as preferências dos trabalhadores através do modelo probit 

apresentado na seção anterior, o diferencial de salários público-privado pode ser estimado 

com a correção do viés de seleção presente no problema da escolha do trabalhador em 

entrar no setor público. São dois os modelos estimados: i) modelo de regressão pelo método 

por mínimos quadrados ordinários (MQO), ou seja, sem a correção do viés de seleção; ii) 

modelo de regressão com mudança endógena (endogenous switching regression model). As 

tabelas 5 e 6 reportam os resultados das estimações de ambos os modelos para mulheres e 

homens, respectivamente. 

 

Com relação ao modelo de regressão por mínimos quadrados, nota-se que, com algumas 

poucas exceções, todas as variáveis têm seus coeficientes estatisticamente significativos, 

com sinais adequados, nas equações de rendimentos dos trabalhadores do setor privado. 

Este fato se verifica tanto para as estimações dos salários da amostra que abrange mulheres 

e homens (tabela 5). Um maior nível de escolaridade, por exemplo, aumenta os retornos à 

educação do trabalhador, tanto no setor público quanto no setor privado. Há um efeito 

igualmente positivo para a variável raça no setor privado, o que sinaliza que os salários 

potenciais dos trabalhadores(as) brancos(as) são mais altos do que os não brancos. 

 

No que diz respeito às regiões geográficas, as mulheres e os homens residentes na 

região Sul e Sudeste e que trabalham no setor privado são as que apresentam os 

coeficientes mais altos (em ambos os modelos) e, portanto, maiores retornos em relação aos 

salários, se comparado com outras regiões (tabelas 6 e 7). Quanto ao termo de seleção 

(variável LAMBDA), construído a partir da equação de escolha do setor público, as 



 29 

estimativas dos coeficientes desta variável não se mostraram estatisticamente 

significativas.
27

 

 

Em geral, as magnitudes dos coeficientes diferem entre os dois modelos: o modelo de 

regressão por MQO e o modelo com seletividade corrigida (modelo de switching 

regression). Para os trabalhadores do sexo feminino, os coeficientes das variáveis 

EXPERIENCIA, EXPERIENCIA2, as associadas à educação (MÉDIO, SUPERIOR) são menores em 

valores absolutos, no setor privado, do que no modelo de regressão por MQO (tabela 6). Os 

mesmos resultados se aplicam para trabalhadores homens do setor privado (tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Heitumueller (2004) encontra este mesmo resultado para a amostra que compõe trabalhadoras. 
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Tabela 5 - Equações Log-Salários para Setores Público e Privado no Brasil - (2009)

              Modelo Switching Regression

   LN SALÁRIOS Modelo de Regressão MQO       Regressão com Seletividade Corrigida

 Setor Público Deff  Setor Privado Deff Setor Público Deff Setor Privado Deff

EXPERIENCIA 0.0749 1.1211 0.0408 1.1519 0.0727 1.0245 0.0400 1.2227

(0.0154)*** (0.0064)*** (0.0199)*** (0.0077)***

EXPERIENCIA2 -0.0012 1.1206 -0.0007 1.1434 -0.0012 1.0706 -0.0007 1.1644

(0.0003)*** (0.0002)*** (0.0003)*** (0.0002)***

FUNDAMENTAL 0.1279 1.0243 0.1895 1.1345 0.1033 1.0421 0.1827 1.2550

(0.1836) (0.0608)*** (0.2311) (0.0720)**

MÉDIO 0.9410 0.9287 0.5186 1.2027 0.8988 1.0165 0.5061 1.3523

(0.1578)*** (0.0703)*** (0.2850)*** (0.1002)***

SUPERIOR 1.6860 0.8937 1.2507 1.2102 16.025 1.0082 12176 1.2349

(0.1484)*** (0.0933)*** (0.4999)*** (0.2152)***

RAÇA -0.1292 0.8999 0.0700 1.1115 -0.1291 0.8783 0.0700 1.1133

(0.1116) (0.0411)* (0.1117) (0.0412)*

MULHER -0.3903 0.9897 -0.3205 1.1455 -0.4016 1.0218 -0.3245 1.1272

(0.0981)*** (0.0409)*** (0.1172)*** (0.0445)***

NORTE -0.0816 0.6563 0.1418 0.6276 -0.0894 0.7313 0.1385 0.6509

(0.1956) (0.0806)* (0.2052) (0.0846)

CENTRO-OESTE 0.1201 0.7520 0.1574 0.9025 0.1296 0.7595 0.1615 0.9189

(0.2264) (0.0671)** (0.2296) (0.0693)**

SUDESTE 0.1160 1.0618 0.2957 1.2135 0.1312 1.0517 0.3023 1.1917

(0.1275) (0.0573)*** (0.1519) (0.0647)***

SUL 0.2590 0.8580 0.3606 1.0703 0.2759 0.8946 0.3667 1.1228

(0.1384)* (0.0603)*** (0.1633)* (0.0675)***

CONSTANTE 5.5793 1.0765 5.5739 1.1335 5.7316 1.0375 5.5824 1.1749

(0.2054)*** (0.0934)*** (0.8890)*** (0.1050)***

LAMBDA   -   - -0.0518 1.0672 0.0507 1.2463

(0.2858) (0.3163)

Observações 16.175 69.351 16.175 69.351

R2 0.49 0.40 0.49 0.40

Erro padrão linearizado entre parênteses; * nível de signif icância de 10%, **  5% e ***  1%.  
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Tabela 6 - Equações Log-Salários para Setores Público e Privado no Brasil - Mulheres - (2009)

              Modelo Switching Regression

   LN SALÁRIOS Modelo de Regressão MQO       Regressão com Seletividade Corrigida

 Setor Público Deff  Setor Privado Deff Setor Público Deff Setor Privado Deff

EXPERIENCIA 0.0234 1,1231 0.0403 1,3018 0.0004 0,8292 0.0350 1,3617

(0.0227) (0.0126)*** (0.0259) (0.0165)**

EXPERIENCIA2 -0.0004 1,0898 -0.0011 1,2808 -0.0002 0,8757 -0.0010 1,3165

(0.0004) (0.0003)*** (0.0004) (0.0004)***

FUNDAMENTAL -0.2597 0,9788 0.0188 1,1783 -0.0240 0,0000 -0.0133 1,2338

(0.1908) (0.1116) (0.2803) (0.1076)

MÉDIO 0.0000 1,1200 0.4110 1,1889 0.0000 0,8410 0.3381 1,2098

(0.0000) (0.1503)*** (0.0000) (0.1407)**

SUPERIOR 0.7087 1,3142 0.9917 1,1183 0.3059 0,8381 0.8284 1,0981

(0.1595)*** (0.1736)*** (0.4528) (0.2863)***

RAÇA -0.1024 1,0145 0.0454 1,0963 -0.1441 0,8647 0.0470 1,0293

(0.2026) (0.0821) (0.2152) (0.0811)

NORTE -0.1028 0,7203 0.2715 0,6933 -0.1719 0,6197 0.2547 0,7274

(0.2398) (0.1094)** (0.2502) (0.1215)**

CENTRO-OESTE 0.1290 0,7556 0.0514 0,8216 0.3442 0,8003 0.0825 0,9502

(0.2269) (0.1258) (0.3355) (0.1189)

SUDESTE 0.0946 1,0416 0.4024 1,0065 0.1792 1,0156 0.4227 1,0325

(0.1901) (0.1063)*** (0.1991) (0.1022)***

SUL 0.1920 0,9623 0.3415 0,8624 0.3067 0,8049 0.3575 0,8526

(0.2407) (0.0951)*** (0.2665) (0.0896)***

CONSTANTE 6,7463 1,1550 5.4919 1,0593 7.7786 0,8665 5.5532 1,1216

(0.2669)*** (0.1582)*** (0,9887)*** (0,1780)***

LAMBDA   -   - -0.5094 0,8873 0.2024 1,2760

(0.4933) (3571)

Observações 9.150 25.541 9.150 25.541

R2 0,32 0,36 0,34 0,36

Erro padrão linearizado entre parênteses; * nível de signif icância de 10%, **  5% e ***  1%.  
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Tabela 7 - Equações Log-Salários para Setores Público e Privado no Brasil - Homens - (2009)

              Modelo Switching Regression

   LN SALÁRIOS Modelo de Regressão MQO       Regressão com Seletividade Corrigida

 Setor Público Deff  Setor Privado Deff Setor Público Deff Setor Privado Deff

EXPERIENCIA 0.0683 0.8270 0.0415 0.9689 0.0782 0.9911 0.0365 1,0639

(0.0785) (0.0095)*** (0.0777) (0.0124)***

EXPERIENCIA2 -0.0009 0.8351 -0.0006 0.9609 -0.0010 0.9907 -0.0006 0.9927

(0.0021) (0.0002)*** (0.0021) (0.0002)**

FUNDAMENTAL 0.1486 0.9286 0.2218 0.8796 0.3108 0.7940 0.1798 1.0280

(0.2606) (0.0770)*** (0.3737) (0.0961)*

MÉDIO 0.9276 0.8147 0.5473 1.0648 10926 0.9036 0.5230 1.1225

(0.4168)** (0.0933)*** (0.4928)** (0.1168)***

SUPERIOR 1.3618 0.7760 1.2553 1.0979 17.678 0.8694 11627 1.1772

(0.3767)*** (0.1441)*** (0.8432)** (0.2512)***

RAÇA -0.1995 0.9460 0.1794 1.0634 -0.2249 0.9728 0.1814 1.1408

(0.2949) (0.0642)* (0.2776) (0.0644)***

NORTE 0.2566 0.6104 0.0177 0.5504 0.2768 0.8974 0.0136 0.6456

(0.3023) (0.1049) (0.3215) (0.1055)

CENTRO-OESTE 0.2015 0.7301 0.0913 0.8252 0.1917 0.7954 0.0963 0.8269

(0.3318) (0.1070) (0.3327) (0.1077)

SUDESTE 0.0135 0.9296 0.2305 1.1311 -0.0728 1.0209 0.2441 0.9953

(0.3005) (0.0786)*** (0.3592) (0.0860)***

SUL 0.5120 0.8825 0.3146 1.0580 0.3497 0.9243 0.3319 1,0432

(0.4463) (0.0942)*** (0.5773) (0.1058)***

CONSTANTE 5.8194 0.8686 5.5280 0.9673 5.1772 0,9172 5.5789 1.1519

(0.6539)*** (0.1347)*** (1.3976)*** (0.1533)***

LAMBDA   - -0.2121 0.8968 0.1564 1.0314

(0,4232)*** (0,4238)

Observações 7.025 43.900 7.025 43.900

R2 0.31 0.41 0,52 0,44

Erro padrão linearizado entre parênteses; * nível de signif icância de 10%, **  5% e ***  1%.  

 

4.3 DIFERENCIAIS DE SALÁRIOS 

 

A tabela 8 mostra que o diferencial salarial público-privado é extremamente alto no 

Brasil. Nota-se uma diferença significativa entre os diferenciais salariais não 

condicionais (não controlados) e os diferenciais controlados por características 

observáveis e não observáveis dos trabalhadores. Com base no modelo por mínimos 

quadrados (modelo de regressão MQO), portanto, sem o condicionamento na escolha 

de seleção, este diferencial representa 12,8% para os trabalhadores homens. Para as 

mulheres, este diferencial é mais alto, cerca de 18%. No que diz respeito ao diferencial 

salarial público-privado que tem como base o modelo endógeno de switching 
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regression, um ponto merece destaque. O diferencial público-privado entre mulheres é 

extremamente baixo e bem inferior ao diferencial encontrado no modelo sem a 

correção da endogeneidade. Uma possível explicação para tal resultado é que o termo 

que trata do viés de seleção não é estatisticamente significativo e, portanto, as 

características não observáveis não estariam sendo captadas de forma adequada neste 

modelo. Uma alternativa para a análise deste diferencial seria a inclusão de variáveis 

associadas às características de background social e familiar que melhor identificassem 

a escolha do setor (público ou privado) na qual o trabalhador irá escolher trabalhar.  

  
Tabela 8 - Teste de Média (teste t) para log-salários no Setor Público e no Setor Privado - 2009

           Modelo Switching Regression

         Salários Não Condicionais           Modelo de Regressão MQO    Regressão com Seletividade Corrigida

 Setor Público Setor Privado  Setor Público Setor Privado  Setor Público Setor Privado

TOTAL

Setor Público - Setor Privado

Log Salários Padronizados 7,3059 6,5650 6,3773 6,1803 6,3643 6,188

Erro Padrão Linearizado (0.0066)** (0.0025)** (0.0121)** (0.0082)** (0.0123)** (0.0081)**

Diferença nas médias 0.7410 0.1970 0.1763

(test t) (0,0061)** (0,0146)** (0,0147)**

Hiato Salarial  ( %  ) 109,78 % 21,77 %  19.28 %

Diferença no

exp(salários padronizados)

MULHERES

Setor Público - Setor Privado

Log Salários Padronizados 7.2238 6.4946 6,2404 6,0670 6,2522 6,2351

Erro Padrão Linearizado (0.0082)** (0.0040)** (0,0106)** (0,0079)** (0,0105)** (0,0078)**

Diferença nas médias 0.7293 0,1731 0,0172

(test t) (0,0082)** (0,0132)** (0,0131)**

Hiato Salarial  ( %  ) 107,34% 18,93 % 1,74 %

Diferença no

exp(salários padronizados)

HOMENS

Setor Público - Setor Privado

Log Salários Padronizados 7,4133 6,6057 6,4325 6,3118 6,4301 6,3163

Erro Padrão Linearizado (0,0107)** (0,0032)** (0,0151)** (0,0088)** (0,0155)** (0,0089)**

Diferença nas médias 0,8076 0,1207 0,1138

(test t) (0,0092)** (0,0175)** (0,0035)**

Hiato Salarial  ( %  ) 124,25 % 12,83 % 12,05 %

Diferença no

exp(salários padronizados)

Erro padrão linearizado entre parênteses; ** nível de signif icância de 5%.   
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5 CONCLUSÕES 
 

Este estudo analisa a possibilidade da existência de um viés de seleção no cálculo do hiato 

salarial entre os setores público e privado no Brasil. Com base em um modelo de regressão 

com mudança endógena (endogenous switching regression model), são analisados fatores 

que incentivam os indivíduos a trabalharem no setor público e seus impactos sobre o 

cálculo do diferencial salarial público-privado no Brasil são investigados. 

 

Os resultados demonstram que os salários do setor público são mais altos do que 

aqueles do setor privado no Brasil. Em particular, o diferencial público-privado entre 

mulheres é mais alto do que entre homens, quando o modelo só trata das características 

observáveis dos trabalhadores. Fatores importantes que influenciam a decisão de se 

trabalhar no setor público estão relacionados ao nível de escolaridade do trabalhador, 

resultados estes amplamente consistentes com a maior parte da literatura existente sobre o 

tema (Panizza e Qiang (2005), Heitmueller (2004), Stelcner et al. (1989), entre outros). Os 

resultados deste estudo sugerem também que controlar a escolha de se trabalhar no setor 

público ou no setor privado nas equações de salários destes setores tem um impacto, ainda 

que de pouca magnitude, no hiato salarial público-privado no Brasil. Quando a 

endogeneidade é considerada, o hiato salarial tende a ser menor do que o diferencial 

público-privado obtido com o modelo por mínimos quadrados. 

 

Por fim, vale ressaltar que o presente trabalho utilizou procedimentos de modelagem 

estatística relacionados com o desenho amostral complexo da PNAD. Os resultados 

indicam que o uso de tais procedimentos não gera discrepâncias quantitativas e qualitativas 

notáveis em relação às estimações sem levar em conta os métodos de amostragem adotados 

pela PNAD. 

 

Diversas são as direções possíveis para trabalhos futuros sobre o tema. A primeira 

concerne ao cálculo dos diferenciais salariais para ocupações específicas dos trabalhadores 

do setor público e do setor privado. Os grupos dos trabalhadores do setor público e do setor 

privado diferem devido a fatores institucionais e há heterogeneidade significativa 

(intragrupos) em relação aos tipos de ocupação ou região, por exemplo. 
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Outra extensão interessante deste tema se relaciona à decomposição do diferencial de 

salários em um montante referido aos retornos das características produtivas do trabalhador, 

às dotações e aos termos relativos ao viés de seleção amostral do problema de escolha 

endógena tratado neste estudo. Uma decomposição (a la Oaxaca-Blinder) permite 

identificar, assim, os principais fatores responsáveis pelas discrepâncias salariais entre os 

setores público e privado no Brasil. 

 

A inclusão no modelo de escolha setorial de variáveis relacionadas com o background 

familiar do agente também se revela uma importante extensão deste trabalho. Como Bender 

(2003) e Hartog e Ooesrbeek (1993) apontam, variáveis como nível de educação dos pais e 

ocupação impactam de forma significativa a escolha individual do emprego no setor 

público e no setor privado. Outra variável de escolha de setor não observável está 

relacionada com a aversão ao risco do agente. Os funcionários públicos são mais avessos ao 

risco do que aqueles que trabalham no setor privado? Tais incertezas requerem análises 

futuras. Em um estudo recente, Pfeiffer (2008), com base de dados alemães sugere que os 

indivíduos mais avessos ao risco buscam, de fato, emprego no setor público e que a tomada 

de risco é recompensada com salários mais altos para trabalhadores no setor privado. Fica 

claro que estes e outros resultados devem ser aplicados para a evidência empírica existente. 
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APÊNDICE 

DESENHO AMOSTRAL DA PNAD 

  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), conduzida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é uma pesquisa de abrangência nacional que 

fornece informações sobre as características socioeconômicas e demográficas da população 

brasileira. Realizada pela primeira vez em 1967 e tornando-se anual a partir de 1976, o 

tamanho amostral da PNAD chega a aproximadamente 116.000 domicílios por pesquisa.
28

 

 

A maior parte das fontes de informações socioeconômicas e demográficas brasileiras 

são baseadas em pesquisas por amostragem complexa. Portanto, as mesmas não utilizam, 

por questões de custos e de eficiência, amostras aleatórias simples com reposição, em que 

variáveis são tratadas de forma independente e estatisticamente distribuídas (i.i.d). Entre os 

diferentes métodos de amostragem probabilística utilizados pela PNAD para determinar sua 

amostra representativa estão os de amostragem por estratificação e por conglomerados.
29

 

Uma pesquisa com desenho amostral complexo (como é o caso da PNAD) apresenta 

métodos de amostragem por estratificação e conglomeração e de probabilidades desiguais 

que, se não forem levados em conta na estimação de modelos, podem gerar estimativas 

viesadas e invalidam testes de hipóteses. 

A amostragem estratificada é caracterizada pela seleção de uma amostra de cada 

subgrupo da população considerada. Neste método, a população é agrupada em subgrupos 

relativamente homogêneos (estratos); cada elemento da população deve estar em um único 

estrato. Assim, os elementos da população ficam divididos em grupos distintos e fica mais 

fácil e eficiente escolher, independentemente, uma amostra aleatória simples ou sistemática 

                                                 
28 A PNAD não é realizada em anos de censo demográfico e, por razões excepcionais, não foi realizada no ano de 1994. 
29 Para uma descrição de todos os tipos de técnicas de amostragem, ver Cochran (1977). 
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dentro de cada um desses grupos (estratos). A unidade amostral na amostragem por 

estratificação, portanto, é o elemento de cada estrato. Este tipo de amostragem tem como 

principal vantagem aumentar a representatividade da amostra no universo pesquisado ao 

reduzir o erro amostral, o que resulta em estimativas mais precisas para cada um dos 

subgrupos. É uma das formas de amostragem mais utilizadas, pois a maior parte das 

populações é composta por estratos bem definidos, havendo maior homogeneidade entre as 

unidades amostrais dentro de cada estrato do que entre as unidades amostrais de estratos 

diferentes. 

Na técnica de amostragem por conglomerados, a população também é dividida em 

grupos e a análise estatística é feita em uma população destes conglomerados. 

Diferentemente da amostragem por estratificação, a unidade amostral na conglomeração é 

representada por cada grupo (conglomerado) de elementos com características semelhantes. 

Assim, neste caso, cada grupo é visualizado como um grupo representativo da população. A 

utilização de tal método será tanto melhor quanto maior a heterogeneidade da população e 

como regra geral, o número de elementos em um conglomerado deve ser pequeno em 

relação ao tamanho da população e o número de conglomerados, razoavelmente grande. 

 

De forma resumida, tanto na amostragem estratificada, como na amostragem por 

conglomerado, a população deve estar dividida em grupos. Na amostragem estratificada, 

entretanto, uma amostra aleatória (simples ou sistemática) é selecionada dentro de cada 

grupo (estrato), enquanto que na amostragem por conglomerado selecionam-se amostras 

aleatórias, simples ou sistemáticas, de grupos, e todos os elementos dentro dos grupos 

(conglomerados) selecionados farão parte da amostra. 

Em geral, estimativas de variância e de desvio-padrão e os parâmetros de algum tipo de 

modelo são influenciados não somente pelos pesos amostrais, mas também por amostras 

estratificadas e por conglomerados. Portanto, ignorar o desenho amostral complexo de uma 

pesquisa compromete a confiabilidade das estimativas pontuais e seus respectivos desvios-

padrões, o que afeta o nível de significância e um eventual teste de hipóteses. 

 

A PNAD é realizada por meio de uma amostra probabilística de domicílios estratificada 

e de conglomeração obtida em três estágios de seleção: unidades primárias - municípios; 
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unidades secundárias - setores censitários; e unidades terciárias - unidades domiciliares 

(domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos). 
30

  

 

Quanto ao seu plano de estratificação, primeiro, há uma estratificação geográfica que 

divide o país em 36 estratos “naturais”; 27 correspondem a todos os 27 estados federais. Os 

nove estratos restantes correspondem às áreas metropolitanas dos seguintes estados: Pará 

(PA), Ceará (CE), Pernambuco (PE), Bahia (BA), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), 

São Paulo (SP), Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS).
31

 Estes nove estratos consistem de 

municípios da área metropolitana localizada na capital de cada estado, e há uma 

estratificação adicional dos municípios. 

 

Com relação à conglomeração, na seleção das unidades primárias e secundárias 

(municípios e setores censitários) da PNAD da primeira década deste século, foram 

adotadas a divisão territorial e a malha setorial vigentes em primeiro de agosto de 2000 e 

utilizadas para a realização do Censo Demográfico 2000. 

 

No primeiro estágio, as unidades (municípios) foram classificadas em duas categorias: 

auto-representativas (probabilidade 1 de pertencer à amostra) e não auto-representativas. Os 

municípios pertencentes à segunda categoria passaram por um processo de estratificação e, 

em cada estrato, foram selecionados com reposição e com probabilidade proporcional à 

população residente obtida no Censo Demográfico 2000. No segundo estágio, as unidades 

(setores censitários) foram selecionadas, em cada município da amostra, também com 

probabilidade proporcional e com reposição, sendo utilizado o número de unidades 

domiciliares existentes por ocasião do Censo Demográfico 2000 como medida de tamanho. 

No último estágio foram selecionados, com eqüiprobabilidade, em cada setor censitário da 

amostra, os domicílios particulares e as unidades de habitação em domicílios coletivos para 

investigação das características dos moradores e da habitação. 

 

                                                 
30 Uma descrição cuidadosa do plano de amostragem da PNAD pode ser encontrada em Silva et al. (2002). Ver também 

Notas Técnicas da PNAD de 2006. 
31 Estes nove estratos produzem 18 estratos na medida em que inclui dois estratos “naturais”: um que contém todos os 

municípios de áreas metropolitanas localizadas na capital do estado, e outro que contém os municípios restantes (nos 

estados em que as áreas metropolitanas foram selecionadas, um estrato contém uma área metropolitana e outro contém a 

área estadual restante, excluindo a área metropolitana). 
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DDeemmaannddaa  ppoorr  PPrroodduuttooss  AAlliimmeennttaarreess  nnaass  ÁÁrreeaass  RRuurraaiiss  ee  

UUrrbbaannaass  ddoo  BBrraassiill  

 

Resumo 

O objetivo deste artigo é calcular a elasticidade-preço e a elasticidade-despesa de 25 

produtos alimentares das famílias residentes nas áreas rurais e urbanas do Brasil. Para tanto, 

foram estimados dois sistemas de equações de demanda por alimentos, um referente às 

famílias residentes nas áreas rurais do país e o outro sistema associado às famílias 

residentes nas áreas urbanas. A base de dados utilizada é a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) de 2002/2003 (IBGE). A metodologia adotada na estimação das equações 

de demanda tem como base o modelo LA/AIDS. Os resultados encontrados são um 

importante passo para a compreensão dos hábitos de consumo alimentar no Brasil, em 

particular, no Brasil urbano e no Brasil rural, e mostram-se um instrumento poderoso no 

auxílio da formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas. 

 

 

Abstract 

This study estimates demand elasticities for staple foods in Brazil taking into account the 

differences in demand behaviour across urban and rural areas. We analyze microdata from 

2002/2003 household expenditure survey (POF), conducted by IBGE. The methodology 

adopted in demand estimation is based on the Linear Almost Ideal Demand System 

(LA/AIDS). The results will give us a better understanding of the disparities of the 

consumption patterns across rural and urban areas in Brazil and provide useful tools in the 

improvement of public policy related issues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEL: C21, C81, D12, Q11 

Palavras chave: Elasticidade de demanda, Comportamento do consumidor, Modelo 

LA/AIDS. 

Keywords: Demand Elasticity, Consumer demand system, Linear Almost Ideal Demand 

System. 
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1 INTRODUÇÃO 

A demanda de alimentos no Brasil tem sofrido modificações importantes nas últimas 

décadas causadas por diversas transformações estruturais. O aumento da urbanização e da 

presença de mulheres na força de trabalho, além de alterações na renda das famílias, e em 

sua distribuição, são fatores que tem influenciado de forma significativa o padrão de 

consumo alimentar das famílias brasileiras (BERTASSO, 2000; CYRILLO; SAES; 

BRAGA, 1997; SCHLINDWEIN; KASSOUF, 2007).
32

 

 

Como bem afirma Blundell (1988), há poucos aspectos da política econômica que não 

requerem o conhecimento do comportamento do consumidor. Na medida em que os gastos 

com alimentação ainda são um item fundamental no orçamento das famílias de menor 

renda, principalmente nas regiões mais pobres do país, estudos sobre demanda de alimentos 

ganham grande importância na formulação de políticas públicas.
33

 

 

O padrão de consumo alimentar difere significativamente entre as várias regiões do 

país, seja por sua extensão continental, seja por fatores socioeconômicos e demográficos. 

No Norte e no Nordeste, por exemplo, o gasto com alimentação representa quase 25% da 

despesa total enquanto que para as outras regiões tal gasto representa, em média, 18,2% do 

total (POF 2008/2009). No que se refere ao Brasil urbano e o rural, tais disparidades são 

ainda mais significativas. Na área rural, o gasto com alimentação ainda é o de segundo 

maior peso no orçamento familiar, com 27,6%, perdendo apenas para o grupo de gastos 

com habitação (30,6%). Enquanto que na área urbana, o gasto com alimentação representa 

19% do orçamento familiar, sendo menor do que a participação dos gastos com habitação 

(36,4%) e com transporte (19,5%).
34

 

 

Até o final da década de 1990, a maior parte dos estudos empíricos brasileiros sobre 

estimações de demanda por produtos alimentares calculava unicamente as elasticidades-

renda dos mesmos (HOFFMAN, 2000; MENEZES et al., 2003). Tal fato pode ser 

explicado pela dificuldade na obtenção dos preços dos alimentos de uma forma mais 

desagregada além de, na maior parte dos casos, as especificações das funções de demanda 

estimadas não serem deduzidas de um modelo completo de estrutura de preferências e 

consistentes com a teoria do consumidor. Os estudos mais recentes, no entanto, utilizam 

sistemas de demanda flexíveis na estimação das elasticidades-renda e preço dos produtos. 

Coelho et al. (2010), Pereda (2008) e Menezes et al. (2008), Veloso (2006) estão entre os 

mais recentes estudos sobre demanda por alimentos no Brasil.
35

 

                                                 
32 Mudanças na composição etária da população, além de variações nos preços dos bens disponíveis são outros fatores que 

geram impactos relevantes no consumo de bens e serviços das famílias (e, em particular, na demanda por alimentos). 
33 Apesar de perder importância nas últimas décadas, o gasto com alimentação ainda é o segundo item mais importante na 

participação das despesas das famílias brasileiras, com 19,8% do total. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) de 2008/2009, do IBGE, para famílias de baixa renda (até dois salários mínimos mensais), estes gastos ainda 

representam 29,6% do total (IBGE, 2010). 
34 De acordo com a classificação oficial, apenas 16% da população reside em áreas rurais. O tamanho médio da família é 

maior nas áreas rurais (3,6 pessoas/família) do que nas áreas urbanas (3,2 pessoas/família), enquanto que a renda média 

rural corresponde a menos de 49% da renda média urbana. 
35 Pereda (2008) analisa a distribuição de consumo de nutrientes, ou seja, as características que compõem os alimentos, e 

não a demanda por alimentos propriamente dita. Para uma análise dos estudos empíricos sobre demanda de alimentos no 

Brasil, ver Coelho (2008) e Veloso (2006). A tabela A.1 no apêndice apresenta os principais resultados sobre alguns 
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O grande avanço rumo à estimação de formas funcionais flexíveis foi dado por Deaton 

e Muellbauer (1980).
36

 Os autores propõem o que por eles foi denominado sistema de 

demanda quase ideal – Almost Ideal Demand System (AIDS), que pode ser interpretado 

como uma aproximação de primeira ordem para qualquer sistema de demanda. A 

linearização aproximada do índice de preços do modelo AIDS resulta em uma 

especificação para a função de demanda das mais empregadas em trabalhos empíricos. O 

modelo resultante é o Linear Almost Ideal Demand System (LA/AIDS).
37

 

 

O presente artigo emprega o modelo LA/AIDS para estimar a demanda pelos produtos 

alimentícios nas áreas urbanas e rurais do Brasil.
38

 A base de dados utilizada é a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) de 2002/2003, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que abarca além de características demográficas e socioeconômicas, 

informações extremamente detalhadas sobre o consumo alimentar das famílias de todo o 

país. As variáveis utilizadas na estimação do modelo foram obtidas diretamente dos 

microdados dessa pesquisa. Isto permitiu que fossem calculados os logaritmos dos preços 

implícitos dos produtos alimentares e do recebimento mensal familiar per capita 

diretamente das observações individualizadas e não sobre os dados agregados das classes 

de renda originais da pesquisa. 

 

Para cada tipo de alimento analisado, a POF não realiza um levantamento de preços 

para todas as regiões, mas registra as quantidades adquiridas na semana de referência. De 

posse da informação das despesas gastas por cada família com cada um dos produtos 

alimentares, tornou-se possível o cálculo dos preços implícitos, isto é, preços obtidos pela 

divisão entre a despesa e quantidade adquirida de cada produto. As estimações dos sistemas 

de demandas por produtos alimentares nas áreas urbanas e rurais, que trazem informações 

sobre a sensibilidade das famílias frente a variações nos preços e na renda, são realizadas 

através de uma regressão por equações aparentemente não relacionadas (Seemingly 

Unrelated Regression (SUR)). 

 

Além desta Introdução, este trabalho tem mais quatro seções. A próxima seção descreve 

a metodologia utilizada, em que se discute o modelo teórico e os procedimentos 

econométricos adotados para sua estimação. A terceira seção apresenta a construção da 

base de dados a partir dos microdados da POF de 2002/2003 do IBGE. Os principais 

resultados do modelo são apresentados na quarta seção. Por fim, a última seção é dedicada 

                                                                                                                                                     
estudos empíricos de demanda por alimentos no Brasil. Para uma resenha de estudos empíricos sobre demanda de 

alimentos na literatura internacional, ver Veloso (2006). 
36 A abordagem para testar as restrições teóricas dos sistemas de demanda conhecida como “forma funcional flexível” se 

baseia no trabalho de Diewert (1971). Este método pretende aproximar a função de utilidade direta, utilidade indireta ou 

despesa através de uma forma funcional específica que possua parâmetros suficientes para ser considerada uma 

aproximação razoável de qualquer que seja a verdadeira forma funcional desconhecida (VELOSO, 2006; DEATON; 

MUELLBAUER, 1996). 
37 Blundell, Pashardes and Weber (1993) e Banks, Blundell e Lewbel (1997) desenvolveram uma expansão quadrática no 

modelo AIDS, o Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). Ao adicionar um termo quadrático do gasto total, o 

modelo QUAIDS possui a flexibilidade de curvas de Engel não-lineares. Tanto nos modelos AIDS quanto QUAIDS 

originais, a estrutura de demanda é calculada admitindo que as preferências estejam relacionadas no tempo. 
38 Estudos empíricos sobre a comparação do padrão de consumo alimentar entre as áreas urbanas e rurais são escassos no 

Brasil. Os únicos trabalhos que abordaram o tema foram Hoffman (2007) e Coelho e Aguiar (2007). O primeiro autor 

estimou apenas a elasticidade-renda para o consumo físico de determinados alimentos enquanto que Coelho e Aguiar 

analisaram unicamente a influência, na quantidade consumida de certos produtos alimentares, de se viver no meio urbano 

em contraste com o meio rural. 
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a algumas considerações finais. O apêndice apresenta, além de tabelas com algumas 

estatísticas descritivas, os coeficientes estimados para os produtos alimentares nas áreas 

rurais e urbanas do Brasil. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Sistema LA/AIDS 

 

O modelo AIDS é inicialmente desenvolvido a partir da seguinte especificação da função 

despesa: 

 

       ln ,p   =  1  ln p   +  ln pE u u a u b            (2.1) 

 

em que u é a utilidade direta, p representa um vetor de preços. Os termos a(p) e a(p) são 

funções dos preços, que tomam as seguintes formas funcionais flexíveis: 

 

em que u é a utilidade direta, p representa um vetor de preços. Os termos a(p) e a(p) são 

funções dos preços, que tomam as seguintes formas funcionais flexíveis: 

 

 

         (2.2) 
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         (2.3) 

 

 

 

Com base nas três equações acima, obtém-se: 
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Pelo lema de Sherpard, tem-se que: 
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Assim, as participações dos gastos de cada produto no gasto total são apresentadas como 

uma função dos logaritmos dos preços e de renda, preservando-se as propriedades 

derivadas da teoria do consumidor.
39

 O modelo AIDS satisfaz perfeitamente os axiomas do 

consumidor, tem a vantagem de assumir facilmente uma forma linear, o que facilita o 

procedimento econométrico, além de permitir testar as restrições impostas ao modelo de 

demanda, quais sejam: aditividade, homogeneidade e simetria. Derivado de uma função 

despesa, o modelo AIDS pode ser apresentado da seguinte forma: 

  

  =     +  log   +   log  i i ij j i

j

w p  ( Y / P)  
           

(2.6) 

 

em que iw é a parcela dos gastos em alimentação, com o i-ésimo bem; Y é o gasto total; 

jp é o preço do j-ésimo bem, e P é o índice de preços definido por: 

 

         (2.7) 

 

A equação (2.7) acima é uma função não linear dos preços e log P pode ser entendido 

como o log da renda requerida para se atingir o nível de subsistência mínima. 

 

As restrições de aditividade, homogeneidade e simetria, derivadas da teoria do 

consumidor, são respectivamente: 

 

 =  1,  =  0,  =  0, = 0  e  = i i ij ij ji ij

i i i j

           (2.8) 

 

Na aplicação do modelo AIDS, Deaton e Muellbauer (1980) sugerem o uso do índice de 

Stone,   = lni i

i

P s p , a fim de obter linearidade dos parâmetros. O modelo resultante é o 

Linear Almost Ideal Demand System (LA/AIDS), especificação essa bastante empregada 

em estudos empíricos. As elasticidades derivadas deste sistema de demanda são: 
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Elasticidade Compensada: 

 

     +   . C

ii ii i i
w                 (2.10) 

 

                                                 
39 O modelo AIDS pode ser interpretado como uma aproximação de segunda-ordem para qualquer função arbitrária 

desconhecida (HOLT; GOODWIN, 2009). Este modelo é um membro da classe de modelos de demanda Price-

Independent Generalized Logarithmic - PIGLOG (MUELLBAUER, 1975, 1976), modelos derivados das funções de 

utilidade indireta que são lineares no logaritmo de despesa total. A classe específica de preferências PIGLOG permite a 

agregação exata dos consumidores: a representação das demandas de mercado é feita de modo que as mesmas fossem 

resultado das decisões feitas por um consumidor representativo racional.  

1
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em que 
i
 é a elasticidade-despesa, 

ii
é a elasticidade-própria de preço marshalliana e c

ii
é a 

elasticidade-preço compensada. 

2.2 Estratégia Econométrica 

 

A estimação da função de demanda capta o comportamento das famílias de diferentes 

regiões (áreas urbanas e rurais no Brasil) e distintas faixas de renda para um único período 

de tempo. O grupo de produtos considerados diretamente no modelo compõe uma cesta de 

25 alimentos. Uma hipótese do modelo é a de separabilidade fraca entre a cesta de 

alimentos e os outros grupos de bens e serviços gastos pela família. Portanto, a decisão de 

gasto com o segundo grupo de bens é considerada exógena e só após ter sido tomada é que 

as famílias irão alocar seus gastos com os 25 produtos que pertencem à cesta de alimentos. 

O modelo econométrico construído a ser estimado, com base no modelo LA/AIDS descrito 

acima, é dado por: 

 

 = + log  + log    + + ifr i ij ifr i fr ik fr ifr

j k

w p ( Y / P) Z          (2.11) 

em que o subscrito i indica o produto alimentar i; f representa a faixa de renda a que família 

f pertence e r é a unidade da federação (UF) onde a família é residente; Zfr é um vetor de 

características das famílias; tal vetor inclui as seguintes variáveis: sexo (dummy referente ao 

sexo do chefe de família), idade (idade do chefe de família),  raça (raça do chefe da 

família), cônjuge (dummy que indica se o chefe de família é casado ou não) e, por fim, as 

variáveis filho1, filho2, filho3 e filho4 que indicam se o chefe da família possui filhos de 

até 5 anos, entre 5 e 14 anos, entre 14 e 18 anos e maiores do que 18 anos, respectivamente; 

ifr é o erro aleatório.  

 

A partir da equação (2.11), foram estimados dois sistemas de equações de demanda 

para os 25 alimentos:
40

 um para as famílias residentes em 25 áreas rurais e o outro para 

residentes em 25 áreas urbanas.
41

 Os dados consistem em uma cross-section, cujas 

observações (famílias) foram agregadas em 10 faixas de renda nas áreas rurais e urbanas 

em cada uma das 25 unidades da federação (UFs), totalizando 250 observações na 

estimação de cada sistema de demanda. 
 

As estimações dos sistemas de demandas por produtos alimentares para a área urbana e 

rural, que trazem informações sobre a sensibilidade das famílias frente a variações nos 

preços e na renda, são realizadas através de uma regressão por equações aparentemente não 

relacionadas (Seemingly Unrelated Regression (SUR)), proposto por Zellner (1962).
42

 O 

modelo SUR nada mais é do que uma generalização do modelo de regressão linear e 

consiste em várias equações de regressão e é muito usado em estimação de sistemas de 

demanda na medida em que os erros entre as equações são correlacionados. O modelo pode 

ser estimado equação por equação com Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Apesar das 

estimativas serem consistentes, elas não são eficientes como o método SUR, que é um caso 

                                                 
40 A relação destes produtos é feita na tabela 1, apresentada na seção 3. 
41 O estado de Roraima e o Distrito Federal foram excluídos da amostra (ver seção 3). 
42 Ver: Srivastava e Giles (1987). 
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particular do método de mínimos quadrados generalizados factível (Feasible Generalized 

Least Squares (FGLS)), pois apresenta uma forma específica da matriz de variância-

covariância. Quando cada equação contém exatamente o mesmo conjunto de regressores, o 

método SUR é equivalente ao modelo MQO e ao método de regressão por equações 

iteradas aparentemente não relacionadas (Iterative Seemingly Unrelated Regression 

(SUR)).A propriedade de aditividade da função demanda implica que a matriz de variância 

e covariância do sistema de equações é singular. Para resolver este problema, uma das 

equações é retirada do sistema. A fim de manter a propriedade de homogeneidade, todos os 

preços devem ser normalizados para o preço referente à equação excludente. Os 

coeficientes para esta equação são recuperados posteriormente, com base na propriedade de 

aditividade.
43

 

 

O pacote estatístico utilizado foi o STATA/SE versão 10. As tabelas A2 e A3, no 

apêndice, apresentam os coeficientes estimados dos produtos alimentares referentes aos 

sistemas de demanda da área urbana e rural. 

 

3 BASE DE DADOS E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

3.1 Base de Dados 

 

O presente estudo analisa as diferenças no padrão de consumo alimentar das famílias 

residentes nas áreas urbanas e rurais do país e toma por base as elasticidades-renda e 

elasticidades-preço de 25 produtos alimentares, que constituem versão reduzida da cesta 

normativa proposta pela CEPAL (1989). Os produtos alimentares foram escolhidos não só 

pela importância na dieta alimentar dos brasileiros, mas também devido ao provável grau 

de complementaridade/substitutibilidade entre os mesmos. 

 

A base dos microdados utilizada é a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

realizada nos anos de 2002 e 2003 pelo IBGE.
44

 A POF fornece informações sobre a 

composição dos orçamentos domésticos das famílias, a partir da investigação e mensuração 

de estruturas de consumo, dos gastos e dos rendimentos, segundos as características dos 

domicílios e das pessoas. A POF 2002/2003 cobriu um período de doze meses, entre julho 

de 2002 e junho de 2003, tendo como data de referência 15 de janeiro de 2003, quando o 

salário mínimo era de R$ 200,00 (duzentos reais). A amostra da POF 2002-2003 abarcou 

48.470 domicílios (48.568 unidades de consumo ou famílias), com 182.333 residentes, o 

que representa 0,1% do total de domicílios em todo o território nacional.
45

 

                                                 
43 O método de estimação ISUR tem a propriedade desejável de invariância na estimação dos parâmetros das equações em 

função da escolha da equação omitida, o que permite que a mesma seja completamente arbitrária (VELOSO, 2006; 

GREENE, 2003). Tal fato não ocorre com o método SUR. Entretanto, como, neste trabalho, cada uma das equações 

possuem os mesmos regressores, os estimadores SUR e ISUR colapsam para o estimador MQO. Para uma análise 

pormenorizada sobre o método SUR, ver Srivastava e Giles (1987), Greene (2003) e Cameron (2005). 
44 No momento da elaboração deste trabalho, os microdados da POF 2008/2009 não haviam sido disponibilizados pelo 

IBGE. Assim como a POF 2002/2003, a amostra da POF 2008/2009 fornece análise para 70 domínios geográficos: a 

população total, a população urbana dos 27 estados brasileiros, áreas rurais das cinco regiões do país, e nove regiões 

metropolitanas – Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém -, 

a cidade de Goiânia e o Distrito Federal. 
45 Segundo a POF (IBGE, 2004, 2010), “a Unidade de Consumo é a unidade básica de investigação e análise dos 

orçamentos”. Portanto, neste trabalho, o termo “família” será considerado equivalente à Unidade de Consumo. 
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As informações sobre despesas das famílias da POF 2002-2003 foram obtidas por três 

instrumentos de coleta: dois questionários de despesa (POF 2 - Questionário de Despesa 

Coletiva e POF 4 – Questionário de Despesa Individual) e uma caderneta de despesa 

coletiva (POF 3 - Caderneta de Despesa Coletiva).
46

 Os dois questionários abrangeram as 

despesas coletivas e as despesas individuais, cujas coletas se processaram pela recuperação 

de gastos das famílias. A caderneta de despesa coletiva englobou as despesas familiares, 

monetárias e não monetárias, com alimentos, bebidas, artigos de higiene pessoal, de 

limpeza, e outras pequenas compras cotidianas. Todas essas aquisições foram registradas, 

em cada domicílio, em um período de sete dias consecutivos. 

 

Depois de alguns ajustes, em que foram eliminados os domicílios que não apresentavam 

informação de rendimento (renda zero), os que não consumiram nenhum dos 25 produtos 

alimentares selecionados e os que apresentavam mais de uma unidade de consumo (família) 

ou informação discrepante das variáveis utilizadas (os outliers), a amostra resultante foi de 

45.588 famílias.
47

 

 

A distinção entre as áreas rurais e áreas urbanas é dada pelo plano amostral da POF. Na 

POF 2002-2003, adotou-se um plano amostral conglomerado em dois estágios, com 

estratificação geográfica e estatística das unidades primárias de amostragem que 

correspondem aos setores da base geográfica do Censo Demográfico 2000. Para a área 

urbana de cada Unidade da Federação, foram definidos os seguintes estratos geográficos: 

município da capital, região metropolitana sem o município da capital e restante da área 

urbana. Nas áreas rurais, em função dos altos custos de coleta, a estratificação não foi 

definida em cada Unidade da Federação; foram definidos cinco estratos rurais, um para 

cada Grande Região (IBGE; 2004).
48

 

 

O Distrito Federal (DF) e o estado de Roraima foram áreas geográficas excluídas da 

amostra deste trabalho. A exclusão do DF se deu em virtude da renda per capita domiciliar 

de suas áreas rurais ser muito superior à média nacional e o caso de Roraima se deu pelo 

fato de que, mesmo após agregação das famílias (ver subseção 3.2) por faixa de renda, esta 

UF não apresentava quaisquer informações quanto à quantidade adquirida de determinados 

produtos, importantes na dieta alimentar das famílias no restante do país.
49

 A amostra 

resultante foi, portanto, de 44.213 famílias, das quais, a imensa maioria (34.417) reside nas 

áreas urbanas e o restante nas áreas rurais. 

 

 

 

                                                 
46 Além destes registros, a POF 2002-2003 utilizou outros três questionários, os quais contêm informações dos domicílios 

e dos rendimentos de seus moradores, respectivamente POF 1 – Questionário do domicílio, POF 5 – Questionário de 

Rendimento Individual e POF 6 – Questionário de Condições de Vida. Com exceção deste último, a base final de dados 

deste trabalho utilizou todos os questionários da POF, permitindo a inclusão de dados sobre aquisições alimentares dos 

domicílios e características gerais dos moradores e das famílias. 
47 Os ajustes em relação às variações consideradas extraordinárias (os outliers) foram feitos para os preços de alimentos 

superiores a R$ 100,00. Apenas oito observações se situaram neste caso. 
48 Com relação à estratificação estatística, a variável escolhida foi anos de estudo do responsável pelo domicílio. 
49 A média da renda per capita das áreas rurais de DF é igual 73% da média da renda per capita de suas áreas urbanas, 

enquanto que para a média nacional essa proporção cai para 43% (ver subseção 3.2). Quanto à Roraima, a batata, entre 

outros alimentos importantes da dieta das famílias brasileiras, não tem representatividade nas famílias daquela região. 
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3.2 Estratégia Empírica 

 

A amostra total que engloba as famílias residentes, com exceção de Roraima,  nas unidades 

da federação (UF) foi dividida em duas subamostras: i) o total das famílias residentes nas 

áreas rurais de 25 Unidades da Federação (UF) e; ii) o total das famílias residentes nas 

áreas urbanas de todas as 25 unidades da federação. Por sua vez, as famílias residentes na 

área urbana/rural de cada uma das UFs foram agregadas em 10 faixas de renda. As 

observações individualizadas das unidades de consumo (famílias) referentes aos gastos 

alimentares apresentam inúmeras situações-limite como, por exemplo, famílias investigadas 

na semana da compra mensal e famílias com poucas aquisições ou mesmo nenhuma (que 

apresentavam, por exemplo, estoques alimentares de produtos menos perecíveis). Com a 

agregação das famílias por faixas de renda, tal problema deixa de existir.
50

A agregação foi 

realizada da seguinte forma: as observações originais foram classificadas por renda per 

capita e a distribuição resultante foi dividida em 10 estratos populacionais, com 

aproximadamente o mesmo número de observações (famílias), classificadas pela magnitude 

da renda per capita, para a área urbana/rural de cada Unidade da Federação. 

 

A tabela 1 mostra a renda familiar per capita mensal no Brasil e nas suas áreas urbanas 

e rurais. Vale notar a imensa discrepância de renda entre estas últimas. No total, a renda per 

capita das famílias residentes nas áreas rurais não chega a 40% da renda per capita das 

famílias residentes na área urbana. Quando a análise é feita por faixa de renda, nota-se que 

à medida que o nível de renda aumenta as diferenças entre as áreas rurais e as áreas urbanas 

diminuem. O índice de Gini indica que a desigualdade de distribuição de renda é 

significativamente menor na área rural do que na área urbana. 

 

                                                 
50 A hipótese, portanto, da existência de valores missing (valores faltantes) de despesa e quantidade na POF é devido ao 

processo de seleção que é aleatório. Alguns estudos procuram resolver tal problema com a aplicação de modelos 

censurados e assumem, portanto, que as famílias selecionadas escolhem não consumir os alimentos em questão em virtude 

dos seus orçamentos correntes e dos preços de mercado. E, quando esse é o caso, tem-se uma solução de canto do 

problema de maximização da utilidade, que pode ser representado pela estrutura de Kuhn-Tucker ou por um modelo de 

regressão censurada (ALVES et al., 2007). Além deste último estudo, ver Coelho (2010), Pereda (2008).  
 



 51 

Tabela 1 - Faixas de Renda - Brasil - Áreas Urbanas e Áreas Rurais

FAIXAS BRASIL ÁREAS ÁREAS

DE URBANAS RURAIS

RENDA

Renda per capita Famílias Renda per capita Famílias Renda per capita Famílias

mensal (R$) mensal (R$) mensal (R$)

1 45,21 4.422 51,83 3.442 34,29 980
(14,894) (17,464) (10,096)

2 86,27 4.421 97,50 3.442 61,42 980
(10,474) (11,753) (6,805)

3 124,36 4.421 140,41 3.442 85,85 979
(11,876) (12,161) (7,462)

4 165,62 4.422 185,30 3.441 113,24 980
(12,724) (14,314) (8,709)

5 215,09 4.421 241,69 3.442 146,68 979
(15,932) (17,925) (9,977)

6 275,84 4.421 308,79 3.442 186,54 980
(19,309) (22,578) (13,326)

7 360,52 4.422 405,66 3.441 237,30 980
(30,243) (33,136) (16,256)

8 495,67 4.421 559,49 3.442 307,64 979
(50,642) (56,786) (24,773)

9 761,97 4.421 856,31 3.442 436,11 980
(117,019) (130,593) (55,290)

10 2.405,05 4.421 2.609,04 3.441 1.229,57 979
(2219,939) (2328,766) (1232,831)

Total 620,88 44.213 684,57 34.417 273,69 9.796

(1.134,072) (1.205,016) (488,784)

Índice de 0,591 0,581 0,532
Gini

Fonte: POF 2002/2003 - IBGE. Elaboração própria.

Notas: desvio padrão entre parênteses. Amostra total sem levar em conta o Distrito Federal e o estado de Roraima.  
 

Outro ponto importante a se destacar é a imensa disparidade de renda no que diz 

respeito às Grandes regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o 

Distrito Federal (DF)).
51

 A tabela 2 mostra a renda familiar per capita mensal das áreas 

rurais e urbanas por Grande região. Como se pode notar, a região do Nordeste rural 

apresenta a menor renda per capita familiar mensal (R$ 162,20). A média da renda per 

capita nesta região corresponde a menos de 40% da média na região Sul rural, enquanto que 

uma família residente em área rural do Distrito Federal apresenta quase seis vezes este 

valor. Entre as áreas urbanas, as disparidades de renda também são bastante altas. Uma 

família residente nestas áreas das Norte e Nordeste recebe uma renda per capita média em 

torno de R$400,00, enquanto que as famílias residentes nas áreas urbanas do Distrito 

Federal recebem quase R$1.300,00 (ver tabela 2). A região com maior desigualdade, tanto 

no Brasil como nas suas áreas rurais e áreas urbanas, é o Distrito Federal. A região com 

                                                 
51 Por simplificação e para critérios comparativos, considera-se neste trabalho o Distrito Federal (DF) como uma região. 
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menor desigualdade, para todas as áreas analisadas, é a região Sudeste. Surpreende a 

desigualdade significativa de renda per capita das áreas rurais da região Sul. 

 
Tabela 2 - Faixas de Renda - Grandes Regiões - Áreas Urbanas e Áreas Rurais

Renda per capita Famílias Índice de Renda per capita Famílias Índice de Renda per capita Famílias Índice de

mensal (R$) Gini mensal (R$) Gini mensal (R$) Gini

NORTE (NO) 361,06 6.594 0,581 403,08 4.704 0,585 227,56 1.890 0,514

(671,55) (743,60) (322,13)

NORDESTE (NE) 338,30 17.783 0,590 401,67 13.728 0,588 162,20 4.055 0,496

(780,04) (879,48) (328,28)

SUDESTE (SE) 804,95 8.090 0,536 841,76 6.394 0,536 378,95 1.696 0,475

(1.285,78) (1.323,29) (569,41)

SUL 706,36 5.726 0,576 764,77 4.749 0,562 413,35 977 0,613

(1.255,73) (1.339,07) (624,30)

CENTRO-OESTE (CO) 489,10 6.516 0,541 504,88 5.231 0,543 384,02 1.285 0,511

(902,73) (924,96) (729,43)

DF 1.286,58 879 0,637 1.299,63 719 0,642 947,66 160 0,615

(2.564,72) (2.575,87) (2.244,87)

TOTAL 628,56 45.588 0,591 692,62 35.525 0,581 275,68 10.063 0,532

(1.163,82) (1235.89) (504.52)

Fonte: POF 2002/2003 - IBGE. Elaboração própria.

Nota: desvio padrão entre parênteses.

REGIÃO BRASIL ÁREAS URBANAS ÁREAS RURAIS

 
 

A tabela 3 apresenta a participação do gasto de cada um dos 25 alimentos em relação ao 

gasto total com a cesta de produtos para as áreas urbanas e para as áreas rurais no Brasil. 

Nota-se que produtos como arroz, açúcar, frango e pão são os de maior representação nas 

despesas com alimentos para as famílias brasileiras. A parcela gasta com arroz e açúcar na 

área rural é superior nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. No que diz respeito ao 

produto pão, no entanto, as famílias residentes no Brasil urbano consomem muito mais este 

produto do que aquelas famílias residentes em áreas rurais; famílias residentes em áreas 

urbanas apresentam uma parcela superior a 9% sobre a despesa com a cesta de alimentos, 

enquanto que as famílias rurais gastam com este produto apenas de 3,4% da sua despesa 
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Tabela 3 - Cesta de Produtos Alimentares ( Shares  ) - Área Urbana e Área Rural - Brasil *

PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 0,106 0,101 0,120 14 Pescados 0,040 0,034 0,061
(0,054) (0,050) (0,081) (0,043) (0,030) (0,097)

2 Feijão 0,061 0,054 0,078 15 Frango 0,096 0,098 0,094
(0,028) (0,022) (0,047) (0,029) (0,030) (0,052)

3 Macarrão 0,027 0,028 0,024 16 Leite pasteurizado 0,069 0,067 0,071
(0,011) (0,011) (0,017) (0,038) (0,036) (0,055)

4 Farinha de trigo 0,018 0,015 0,025 17 Leite em pó 0,031 0,035 0,019
(0,023) (0,019) (0,032) (0,025) (0,027) (0,020)

5 Far. de mandioca 0,024 0,019 0,040 18 Queijo 0,022 0,025 0,017
(0,027) (0,022) (0,049) (0,024) (0,026) (0,027)

6 Batata 0,010 0,011 0,010 19 Manteiga 0,005 0,006 0,004
(0,007) (0,006) (0,018) (0,005) (0,006) (0,006)

7 Açucar 0,083 0,079 0,085 20 Margarina vegetal 0,015 0,017 0,010

(0,025) (0,022) (0,040) (0,007) (0,008) (0,010)

8 Tomate 0,011 0,011 0,008 21 Pão 0,081 0,097 0,034
(0,006) (0,005) (0,006) (0,034) (0,031) (0,040)

9 Banana 0,015 0,015 0,014 22 Biscoito doce 0,020 0,022 0,017
(0,008) (0,006) (0,015) (0,008) (0,008) (0,014)

10 Laranja 0,008 0,008 0,007 23 Biscoito salgado 0,022 0,022 0,021
(0,006) (0,005) (0,012) (0,011) (0,010) (0,019)

11 Carne_primeira 0,075 0,086 0,053 24 Óleo de soja 0,049 0,045 0,056
(0,044) (0,046) (0,053) (0,028) (0,023) (0,043)

12 Carne_segunda 0,069 0,068 0,073 25 Café 0,025 0,024 0,029
(0,033) (0,030) (0,075) (0,010) (0,009) (0,017)

13 Carne_Suína 0,016 0,012 0,030
(0,024) (0,010) (0,048)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

* O estado de Roraima e o Distrito Federal estão excluídos da amostra.

Nota: desvio padrão entre parênteses.  
 

Por sua extensão territorial e diversidades sócio econômicas, o Brasil apresenta padrões 

de consumo bastante distintos entre estados e regiões. No que diz respeito à distinção do 

padrão de consumo alimentar entre as áreas urbanas e áreas rurais por Grande Região do 

país, nota-se algumas características interessantes.
52

 Arroz e feijão, por exemplo, tem uma 

maior participação na despesa total com alimentos das famílias residentes nas áreas rurais 

do que as residentes nas áreas urbanas em todas as regiões do país. Com exceção das 

regiões Norte e Sul, a carne de segunda também apresenta maior participação nas áreas 

urbanas. Por sua vez, a carne de primeira tem maior representação nas áreas urbanas de 

todas as regiões do Brasil. 

 

                                                 
52 A distribuição do consumo dos alimentos entre áreas urbanas e rurais por Grande região é apresentado nas tabelas A.2 a 

A.7 do apêndice. 
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Outra variável que é uma boa proxy para análise do consumo físico dos alimentos em 

quilograma per capita é a quantidade adquirida de cada alimento.
53

 A tabela 4 apresenta, 

para os 25 produtos alimentares, a quantidade média  anual per capita adquirida. Verifica-

se que o consumo médio de 11 alimentos é maior nas áreas rurais do Brasil do que nas 

áreas urbanas: arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, açúcar, carne de segunda, carne 

suína, pescados, leite pasteurizado, biscoitos e café. 

 
Tabela 4 - Aquisição Alimentar Anual Per Capita  (Kg) - Área Urbana e Área Rural - Brasil *

PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 39,727 35,227 55,539 14 Pescados 6,219 4,465 12,382

2 Feijão 15,945 12,583 27,756 15 Frango 16,219 16,111 16,602

3 Macarrão 4,916 4,812 5,283 16 Leite pasteurizado 46,383 38,624 73,643

4 Farinha de trigo 5,418 4,337 9,216 17 Leite em pó 1,670 1,840 1,074

5 Far. de mandioca 11,273 7,555 24,334 18 Queijo 2,068 2,157 1,754

6 Batata 5,272 5,319 5,107 19 Manteiga 0,366 0,400 0,247

7 Açucar 27,827 24,909 38,080 20 Margarina vegetal 1,782 1,940 1,226

8 Tomate 5,806 6,123 4,695 21 Pão 11,827 13,667 5,363

9 Banana 8,879 9,225 7,666 22 Biscoito doce 2,476 2,473 2,485

10 Laranja 5,936 6,588 3,644 23 Biscoito salgado 2,808 2,712 3,145

11 Carne_primeira 7,417 7,829 5,972 24 Óleo de soja 8,955 8,095 11,974

12 Carne_segunda 9,021 8,787 9,843 25 Café 2,859 2,587 3,813

13 Carne_Suína 2,320 1,825 4,059

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

* O estado de Roraima e o Distrito Federal estão excluídos da amostra.

Nota: desvio padrão entre parênteses.  
 

A tabela 5 apresenta a aquisição alimentar anual de alguns produtos alimentares em 

várias situações geográficas.
54

 Com relação à farinha de mandioca, verifica-se que a 

aquisição média de farinha de mandioca nas áreas rurais do Brasil é mais de três vezes 

maior do que nas áreas urbanas (tabelas 4 e 5). Quando analisadas entre regiões, essas 

diferenças são ainda mais significativas: enquanto no Nordeste, a sua aquisição anual per 

capita supera os 15 kg, no estado de São Paulo não atinge 1 kg. Um aspecto interessante é 

que nota-se um consumo deste produto muito superior nas regiões rurais do Norte (29,7 

Kg) e Nordeste (30,29 kg) em relação às mesmas áreas das outras regiões. Hoffman (2007) 

apresenta comparações semelhantes com relação a este produto e reporta valores muito 

próximos dos encontrados neste trabalho.  Por sua vez, o açúcar, arroz e feijão, além de 

apresentarem quantidades adquiridas bastante significativas, também têm um padrão 

semelhante ao da farinha de mandioca: as famílias residentes nas áreas rurais de quaisquer 

                                                 
53 As quantidades de produtos adquiridos na forma líquida foram transformadas em quilogramas, levando-se em conta 

que o volume (e litros) é igual a peso. 
54

 Ver Hoffman (2007). 
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dimensões geográficas adquirem uma quantidade significativa destes produtos em relação 

às famílias residentes nas áreas urbanas. O pão apresenta outra diferença significativa entre 

o Brasil urbano (13,7 Kg) e o Brasil rural (5,4 Kg). Vale ressaltar que em todas as regiões, a 

quantidade de adquirida de pão é muito superior nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, 

sendo que a maior diferença encontra-se na região Centro-Oeste: o Centro-Oeste urbano 

compra quase cinco vezes mais pão do que o Centro-Oeste rural. Assim como o pão, a 

carne de primeira é adquirida mais nas áreas urbanas de todas as regiões, sendo que no Sul, 

a diferença é pouco significativa. Com relação à carne de segunda, as disparidades entre 

áreas rurais e áreas urbanas variam entre as regiões. Com exceção do Centro-Oeste e do 

Sudeste, a quantidade adquirida de carne de segunda é mais representativa nas áreas rurais 

do que nas áreas urbanas das outras regiões. 

 
Tabela 5 - Aquisição Alimentar Anual Per Capita  (Kg) - Área Urbana e Área Rural - Brasil *

Farinha de Pão Açucar Arroz Feijão Carne de Carne de

Mandioca Primeira Segunda

Brasil urbano 7,555 13,660 24,909 35,292 12,485 7,830 8,726

Brasil rural 24,334 5,413 38,080 55,549 27,338 6,321 9,830

Nordeste 15,277 12,969 26,486 36,753 19,324 6,103 7,605

São Paulo 0,972 15,514 27,268 36,186 10,360 8,247 7,931

Norte urbano 10,702 14,691 24,026 35,021 15,400 6,619 7,315

Norte rural 29,691 5,393 34,086 49,650 31,591 5,351 9,597

Nordeste urbano 10,843 15,164 24,196 33,854 15,624 6,428 7,041

Nordeste rural 30,290 5,537 34,238 46,568 31,847 5,002 9,518

Centro-Oeste urbano 1,454 10,222 24,276 50,430 11,486 9,469 11,324

Centro-Oeste rural 2,884 2,163 44,824 90,945 18,687 8,762 10,257

Sudeste urbano 2,309 14,561 29,118 33,389 11,439 6,712 6,680

Sudeste rural 3,291 8,450 48,291 67,825 39,325 4,654 5,445

Sul urbano 0,965 11,338 26,132 25,324 8,748 7,823 10,577

Sul rural 2,390 6,262 42,063 39,090 19,977 7,726 14,445

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

* O estado de Roraima e o Distrito Federal estão excluídos da amostra.

Nota: desvio padrão entre parênteses.  
 

3.2.1 Índice de Preços  

 

A POF não realiza um levantamento de preços por regiões ou por área (urbana ou rural), 

mas registra as quantidades adquiridas na semana de referência. De posse da informação 

das despesas gastas por cada família com cada um dos 25 produtos alimentares, torna-se 
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possível o cálculo dos preços implícitos, isto é, preços obtidos pela divisão entre a despesa 

e quantidade adquirida de cada produto.
55

 As observações individualizadas das unidades de 

consumo (famílias) referentes aos preços dos produtos alimentares apresentam um número 

bastante significativo de missing values (valores faltantes). Tal fato ocorre em virtude das 

diferentes freqüências de aquisição dos produtos. No que tange às despesas com 

alimentação, a POF tem como período de referência um período de sete dias, que são 

contados no decorrer da entrevista. Como a operação de coleta tem duração de 12 meses, os 

períodos de referência das informações de despesas (e rendimentos) não correspondem às 

mesmas datas para cada domicílio selecionado. Como mencionado anteriormente, com a 

agregação das famílias por 10 faixas de renda nas áreas urbanas e rurais de cada Unidade da 

Federação, tal problema deixa de existir. Os missing values dos preços dos produtos na 

amostra foram imputados pela média do preço implícito médio de cada estrato faixa de 

renda – área (rural ou urbana) – UF do produto. Assim, para a estimação dos sistemas de 

demanda para as áreas rurais e urbanas do Brasil, foram utilizados 10 vetores de preços 

diferentes em cada estrato área (rural ou urbana) – UF.
 
 

 

Uma limitação da escolha de se utilizar preços diferentes entre as faixas de renda de 

uma mesma UF é o fato de que valores unitários não são o mesmo que preços e são 

afetados pela escolha da qualidade do bem adquirido (DEATON, 1977). Coelho (2006) faz 

uma boa exposição sobre tal problema. O preço de um quilo de arroz pode ser diferente 

entre consumidores por refletir a qualidade do produto comprado. Como o atributo 

qualidade é certamente parte da escolha do consumidor, o valor unitário não seria exógeno, 

mas endógeno e, assim, deveria ser explicado também pelo modelo. Diversos autores 

apontam as falhas na especificação e na estimação de sistemas de demanda ao não se 

modelar o valor unitário, controlando pela qualidade do produto, especialmente quando a 

base de dados é em cross-section (POLINSKY, 1977; COX; WOHLGENANT, 1986). 

Como bem afirma Coelho (2006), no entanto, estudos com alto grau de desagregação são 

menos suscetíveis a este problema. Além disso, segundo Cox e Wohlgenant (1986), as 

diferenças na estimação dos parâmetros resultantes da falha em se corrigir os preços de 

dados de corte seccional para o efeito qualidade são pequenos para bens homogêneos 

(COELHO, 2006; DEATON, 1977). Logo, neste trabalho, como são analisados 25 produtos 

alimentares com um nível bastante alto de desagregação, a variável preço é dada pelo valor 

unitário, calculado pela divisão da despesa total com o produto pela qualidade adquirida do 

mesmo e tem-se preços diferentes entre as 10 faixas de renda representativas de cada 

Unidade da Federação.
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Preços implícitos são usualmente chamados de valores unitários (unit values) na literatura sobre comparação de preços 

ou de índices de custo de vida entre áreas geográficas (ATEN; MENEZES, 2002). Importante ressaltar que os preços 

implícitos foram calculados antes da agregação das famílias em 10 faixas de renda. 
56 Esta estratégia é muito semelhante à adotada no estudo de Coelho (2006). 
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Tabela 6 - Preços de Produtos Alimentares ( Média  ) - Área Urbana e Área Rural - Brasil

PRODUTO PRODUTO

BRASIL ÁREAS ÁREAS BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 1,592 1,605 1,544 14 Pescados 4,244 4,559 3,325
(0,204) (0,213) (0,206) (1,389) (1,476) (1,134)

2 Feijão 2,268 2,302 2,207 15 Frango 3,342 3,342 3,348
(0,243) (0,233) (0,367) (0,389) (0,423) (0,635)

3 Macarrão 3,732 3,839 3,510 16 Leite pasteurizado 1,006 1,060 0,769
(0,701) (0,782) (2,268) (0,234) (0,200) (0,338)

4 Farinha de trigo 1,956 1,963 1,933 17 Leite em pó 9,857 9,812 9,892
(0,252) (0,272) (0,364) (1,578) (1,664) (2,355)

5 Far. de mandioca 1,340 1,369 1,231 18 Queijo 8,418 8,805 6,645
(0,299) (0,309) (0,379) (2,203) (2,120) (2,845)

6 Batata 1,288 1,287 1,307 19 Manteiga 7,005 7,201 6,634
(0,263) (0,277) (0,327) (2,723) (2,899) (2,719)

7 Açucar 3,257 3,447 2,411 20 Margarina vegetal 5,075 5,082 5,134
(1,620) (1,724) (1,517) (0,814) (0,822) (1,718)

8 Tomate 1,140 1,142 1,137 21 Pão 3,639 3,652 3,672
(0,320) (0,319) (0,365) (0,524) (0,534) (1,013)

9 Banana 1,289 1,304 1,204 22 Biscoito doce 5,667 5,749 5,236
(0,624) (0,613) (0,514) (1,104) (1,091) (2,271)

10 Laranja 1,126 1,129 1,156 23 Biscoito salgado 5,634 5,719 5,275
(0,452) (0,458) (0,466) (1,376) (1,412) (2,290)

11 Carne_primeira 5,955 6,015 5,757 24 Óleo de soja 2,986 2,968 3,045
(0,835) (0,857) (1,309) (0,210) (0,225) (0,325)

12 Carne_segunda 4,155 4,176 4,084 25 Café 5,774 5,706 6,055
(0,477) (0,489) (0,720) (0,690) (0,637) (2,001)

13 Carne_Suína 4,429 4,665 3,902
(1,146) (1,261) (1,278)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

* O estado de Roraima e o Distrito Federal estão excluídos da amostra.

Nota: desvio padrão entre parênteses.  
 

O índice de preços utilizado na estimação foi o índice de preços de Stone, tornando-se 

possível a obtenção de um sistema linear de demandas. O índice de preços de Stone é dado 

por: 

                 

 

       (2.12) 

 

em que kw é o ponderador dado pela despesa relativa de cada produto alimentar. Moschini 

(1995) mostra que o índice de preço de Stone não é invariante a mudanças nas unidades de 

medida de preço, ou seja, alterar a unidade de medida de um preço, o índice sofre alteração, 

embora os pesos continuem inalterados. Moschini (1995) sugere a utilização do índice de 

Paasche, comumente utilizado na literatura de índices de preços. Como em base de dados 

  log   =  .logk k

k

P w p
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em cross-section, o índice de preços de Paasche é equivalente ao índice de preços de Stone, 

este trabalho utiliza o índice de preços de Stone (PEREDA, 2008). 

3.2.2 Variáveis Explicativas 

 

As variáveis explicativas utilizadas na estimação estão descritas no quadro 1. Além das 

variáveis demográficas, tais como gênero e idade do chefe de família, número de crianças 

no domicílio, foram incluídas na estimação variáveis dummies regionais para controlar, em 

grande parte, o efeito das diferenças sócio-econômicas nas aquisições dos alimentos no 

Brasil. 

 

Como bem aponta Coelho (2006), uma questão importante em estudos de demanda é a 

escolha entre a variável renda ou despesa total para ser incluída nas equações a serem 

estimadas. A escolha da variável despesa total atende à propriedade da aditividade e assim 

é recomendada se o objetivo é construtir um sistema de demanda derivado de uma estrutura 

de preferências. A hipótese de separabilidade fraca permite que se trabalhe com a despesa 

total em um determinado grupo de interesse (no caso desse trabalho, 25 produtos 

alimentares), desde que seja separável dos demais itens da despesa. Além disso, como este 

trabalho trata apenas de gêneros alimentícios, caso em que a aquisição é contínua (diferente 

do caso de bens duráveis), o problema da despesa não ser uma boa proxy para o consumo 

deixa de existir.  
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Quadro 1  - Variáveis explicativas utizadas na estimação

   Variáveis    Descrição de Variáveis

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS

ln pi logaritmo dos preços de cada um dos 24 produtos alimentares

(café ( i = 25 ) é usado como numerário)

lngto logaritmo do gasto total com a cesta de 25 produtos alimentares

sexo dummy  que capta se o chefe de família é homem:

1 = homem, 0 caso contrário

idade idade do chefe de família

raça dummy  que capta a raça do chefe de família:

1 = branco, 0 caso contrário

conjuge dummy que capta o estado civil do chefe de família:

1 = casado, 0 caso contrário

Composição Familiar:

filho5 número de membros da família com idade menor do que 5 anos

filho14 número de membros da família com idade entre 5 e 14 anos

filho18 número de membros da família com idade entre 5 e 14 anos

filho18+ número de membros da família com idade mais de 18 anos

Dummy regional :

NO = Região Norte*

NE = Região Nordeste (será o default )

SUL = Região Sul

SE = Região Sudeste

CO = Região Centro-Oeste**

fd i dummy  correspondente à faixa de renda familiar per capita

(fd 1 corresponde ao default )

Elaboração própria.

*Excluindo o estado de Roraima.

** Excluindo o Distrito Federal (DF).  
 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Estimação e Elasticidades 

 

As elasticidades-despesa e elasticidades-preço foram calculadas com base nos coeficientes 

estimados dos produtos alimentares referentes aos sistemas de demanda para as áreas 

urbanas e rurais do Brasil.
57

 Importante ressaltar que as restrições de homoegeneidade e 

aditividade são impostas no modelo. A validade da restrição da simetria de matriz de 

Slutsky foi testada para as três amostras (Brasil; Brasil-Urbano e Brasil-Rural). Pela tabela 

A.11 do apêndice, nota-se que tal hipótese é fortemente rejeitada pelos dados. 

 

As tabelas 7, 8 e 9 apresentam, respectivamente, as elasticidades-despesa e 

elasticidades-preço (não-compensadas e compensadas) dos 25 produtos alimentares 

referentes ao Brasil urbano e ao Brasil rural. 

                                                 
57 As tabelas A.8, A.9 e A.10 no apêndice apresentam os coeficientes estimados para cada uma das 24 equações de 

participação dos sistemas de demanda para o Brasil, as áreas urbanas e para as áreas rurais, respectivamente. A equação 

do produto ‘café’ (código 25) foi excluída, para evitar problemas de singularidade, mas seus coeficientes foram 

recuperados posteriormente para o uso da propriedade de homogeneidade. 
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Quanto às elasticidades-despesa, o que chama a atenção é a inexistência de bens 

inferiores tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais: todas as elasticidades são maiores 

do que zero e muito próximas de um. Este último resultado era o esperado em virtude de 

que a elasticidade usada é a elasticidade da despesa com todos os produtos analisados neste 

estudo, e não a elasticidade da renda total do consumidor.
58

 

 

Para o Brasil como um todo, os resultados aqui apresentados são muito semelhantes aos 

obtidos em Coelho e Aguiar (2007): as estimativas das elasticidades-despesa são 

consistentemente maiores que os valores de outros estudos sobre demanda de alimentos no 

Brasil (MENEZES; AZZONI; SILVEIRA, 2008; SILVEIRA; MENEZES; MAGALHÃES; 

CAMPOLINA, 2007).
59

 Nestes estudos, a farinha de mandioca, por exemplo, é considerada 

bem inferior. Uma explicação para essas diferenças nas estimativas das elasticidades é que 

os estudos citados se basearam na POF 1995/1996, que não incluiu as áreas rurais na sua 

pesquisa. Como bem afirma Coelho (2006), a zona rural concentra grande parte da pobreza 

do país, em especial o Nordeste, e as famílias de estratos de renda mais pobres e da zona 

rural tendem a apresentar elasticidades mais altas para os alimentos em comparação com as 

famílias residentes em áreas urbanas. Tal fato pode refletir nas maiores elasticidades 

obtidas neste estudo. Outro resultado interessante diz respeito à elasticidade-despesa para o 

leite pasteurizado e o leite em pó (produto mais caro). Em todos os domínios geográficos 

(Brasil, áreas urbanas e áreas rurais), a elasticidade-despesa do primeiro é maior do que a 

elasticidade do segundo, mesmo resultado encontrado em Coelho e Aguiar (2010).
60

  

Farinha de mandioca, queijo, carne de primeira e biscoito doce são os alimentos com 

maior elasticidade-despesa (tabela 7). Com exceção da farinha de mandioca, tais alimentos 

são produtos “nobres” cujo consumo cresce com o nível da renda. Alimentos tais como 

carne de segunda, feijão, peixe, frango, sal, além da farinha de mandioca, são itens baratos 

e de consumo generalizado, de modo que espera-se baixas elasticidades-renda, ou seja, suas 

aquisições não devem ter uma grande influência na renda. A farinha de trigo (0,68) é o 

alimento menos elástico em relação à renda. 

 

No que diz respeito às diferenças das elasticidades-despesa entre as áreas urbanas e 

rurais, o arroz, feijão e farinha de mandioca, produtos básicos na dieta da população, 

apresentam elasticidades-despesa altas em ambas as áreas. Estes três produtos, além do leite 

pasteurizado, pescados e açúcar possuem elasticidades-despesa maiores nas áreas rurais em 

relação às áreas urbanas. Alimentos como biscoito doce, pão, manteiga, queijo, leite em pó, 

frango, carne suína, carne de segunda e batata são produtos com elasticidades-renda 

                                                 
58 Se a elasticidade-renda fosse usada, o resultado encontrado seria o contrário do esperado já que o Brasil, como um país 

em que a população média tem acesso à alimentação, a maioria desses itens alimentares seja de bens inferiores e com 

baixa elasticidade-preço. 
59 Menezes et al. (2002), também utilizam um alto nível de desagregação para os produtos alimentícios e informações da 

POF de 1995/1996. Os autores, no entanto, encontram elasticidades-renda sistematicamente menores do que as 

encontradas neste estudo e em Coelho e Aguiar (2010). 
60Os autores utilizam também um alto nível desagregação para os produtos e informações da POF 2002-2003. Os autores 

analisam um grupo de 17 alimentos. Importante salientar que os autores calcularam as elasticidades-renda com base no 

gasto total e na renda. Coelho et al. (2010) apresentam apenas as elasticidades-renda com base na renda familiar. A tabela 

A.1 do apêndice apresenta os principais resultados deste e de outros estudos empíricos sobre demanda por alimentos no 

Brasil. 
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maiores nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. O restante dos produtos apresenta 

elasticidades estatisticamente iguais entre as áreas rurais e urbanas. 

 

Tabela 7 - Elasticidade - Renda

PRODUTO PRODUTO

BRASIL ÁREAS ÁREAS BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 1,031 1,039 1,166 14 Pescados 0,941 1,020 1,151
(0,024) (0,024) (0,035) (0,051) (0,049) (0,069)

2 Feijão 1,004 1,014 1,161 15 Frango 0,987 0,971 0,875
(0,025) (0,021) (0,033) (0,020) (0,018) (0,036)

3 Macarrão 0,911 0,982 0,960 16 Leite pasteurizado 1,005 1,000 1,101
(0,027) (0,024) (0,049) (0,026) (0,023) (0,042)

4 Farinha de trigo 0,681 0,904 1,009 17 Leite em pó 0,953 0,949 0,715
(0,058) (0,056) (0,057) (0,042) (0,040) (0,062)

5 Far. de mandioca 1,162 1,050 1,172 18 Queijo 1,099 1,033 0,612
(0,057) (0,057) (0,059) (0,050) (0,059) (0,090)

6 Batata 0,963 1,031 0,817 19 Manteiga 0,946 0,956 0,521
(0,042) (0,033) (0,111) (0,073) (0,071) (0,095)

7 Açucar 1,018 1,018 1,132 20 Margarina vegetal 0,982 1,016 0,915
(0,020) (0,018) (0,033) (0,033) (0,032) (0,060)

8 Tomate 1,004 0,977 0,993 21 Pão 1,040 1,022 0,743
(0,043) (0,035) (0,052) (0,023) (0,020) (0,067)

9 Banana 0,946 0,991 0,908 22 Biscoito doce 1,071 1,116 0,690
(0,041) (0,026) (0,072) (0,027) (0,027) (0,066)

10 Laranja 0,911 0,899 0,877 23 Biscoito salgado 0,963 0,932 0,912
(0,055) (0,038) (0,095) (0,031) (0,029) (0,050)

11 Carne_primeira 1,081 1,025 0,997 24 Óleo de soja 1,048 1,016 1,033
(0,031) (0,027) (0,066) (0,038) (0,029) (0,049)

12 Carne_segunda 0,869 0,878 0,751 25 Café 1,059 1,035 1,075
(0,033) (0,028) (0,061) (0,028) (0,024) (0,039)

13 Carne_Suína 0,966 1,028 0,840
(0,130) (0,059) (0,094)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: o desvio-padrão foi calculado pelo método Delta (Greene, 2003).  

 

As tabelas 8 e 9 mostram a comparação entre as elasticidades-preço marshallianas (não 

compensadas) e compensadas.
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 Os resultados indicam que as elasticidades apresentam 

valores negativos para todos os alimentos. O arroz mostra-se um bem com uma demanda 

preço-elástica maior do que a do feijão. As elasticidades-preço de ambos os produtos são 

maiores nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. Chama atenção, também, a baixa 

elasticidade preço da carne bovina de segunda tanto nas áreas rurais quanto nas áreas 

urbanas. Alguns produtos indicam disparidades significativas entre as áreas urbanas e 

rurais. As farinhas de trigo e de mandioca e o queijo, por exemplo, são produtos que são 
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 Em razão das proximidades dos valores de ambas as elasticidades, a análise se restringirá às elasticidades 

compensadas de preços. 
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muito mais elásticos nas áreas rurais enquanto que a elasticidade do óleo de soja é 

significativamente nas áreas rurais em relação às áreas urbanas. 

 
Tabela 8 - Elasticidade - Preço Não Compensada

PRODUTO PRODUTO

BRASIL ÁREAS ÁREAS BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz -1,714 -1,582 -1,921 14 Pescados -1,374 -1,097 -1,036

(0,022) (0,022) (0,031) (0,049) (0,048) (0,065)

2 Feijão -1,041 -0,738 -0,951 15 Frango -1,224 -0,806 -0,730
(0,023) (0,020) (0,030) (0,018) (0,017) (0,033)

3 Macarrão -1,400 -1,320 -1,221 16 Leite pasteurizado -1,475 -1,415 -0,837
(0,027) (0,023) (0,048) (0,024) (0,021) (0,039)

4 Farinha de trigo -0,799 -0,991 -1,514 17 Leite em pó -1,424 -0,953 -0,755
(0,057) (0,054) (0,056) (0,040) (0,037) (0,061)

5 Far. de mandioca -0,931 -0,853 -1,353 18 Queijo -1,031 -1,041 -1,622
(0,056) (0,055) (0,057) (0,049) (0,058) (0,089)

6 Batata -0,667 -0,656 -0,614 19 Manteiga -0,304 -0,716 -0,807
(0,042) (0,032) (0,110) (0,073) (0,071) (0,095)

7 Açucar -1,168 -0,963 -1,015 20 Margarina vegetal -0,935 -0,770 -0,915
(0,019) (0,016) (0,030) (0,033) (0,032) (0,060)

8 Tomate -1,400 -0,662 -0,503 21 Pão -1,845 -1,715 -1,405
(0,042) (0,035) (0,051) (0,021) (0,018) (0,064)

9 Banana -1,235 -0,846 -1,415 22 Biscoito doce -1,217 -1,021 -0,903
(0,040) -0,026 -0,071 (0,026) -0,026 -0,065

10 Laranja -1,338 -1,126 -0,849 23 Biscoito salgado -1,492 -1,320 -1,531
(0,054) (0,039) (0,094) (0,030) (0,029) (0,049)

11 Carne_primeira -0,682 -0,736 -0,900 24 Óleo de soja -0,874 -1,324 -0,483
(0,029) (0,259) (0,063) (0,037) (0,027) (0,046)

12 Carne_segunda -0,216 -0,106 -0,090 25 Café -1,132 -1,485 -1,058

(0,031) (0,026) (0,057) (0,793) (0,069) (0,080)

13 Carne_Suína -1,876 -0,736 -0,418

(0,128) (0,060) (0,092)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: o desvio-padrão foi calculado pelo método Delta (Greene, 2003).  
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Tabela 9 - Elasticidade - Preço Compensada

PRODUTO PRODUTO

BRASIL ÁREAS ÁREAS BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz -1,604 -1,477 -1,782 14 Pescados -1,337 -1,063 -0,965

(0,238) (0,226) (0,253) (0,051) (0,049) (0,069)

2 Feijão -0,980 -0,684 -0,861 15 Frango -1,129 -0,711 -0,647

(0,239) (0,203) (0,222) (0,020) (0,018) (0,036)

3 Macarrão -1,376 -1,293 -1,198 16 Leite pasteurizado -1,405 -1,348 -0,758

(0,132) (0,119) (0,129) (0,026) (0,023) (0,042)

4 Farinha de trigo -0,787 -0,977 -1,489 17 Leite em pó -1,394 -0,920 -0,741

(0,421) (0,353) (0,278) (0,042) (0,039) (0,062)

5 Far. de mandioca -0,903 -0,832 -1,307 18 Queijo -1,006 -1,015 -1,611

(0,275) (0,249) (0,241) (0,050) (0,060) (0,090)

6 Batata -0,657 -0,645 -0,606 19 Manteiga -0,299 -0,710 -0,805

(0,270) (0,210) (0,524) (0,073) (0,072) (0,095)

7 Açucar -1,084 -0,883 -0,919 20 Margarina vegetal -0,920 -0,753 -0,906

(0,068) (0,055) (0,079) (0,033) (0,032) (0,060)

8 Tomate -1,389 -0,651 -0,495 21 Pão -1,760 -1,616 -1,380

(0,304) (0,227) (0,246) (0,023) (0,020) (0,067)

9 Banana -1,220 -0,831 -1,402 22 Biscoito doce -1,195 -0,997 -0,891

(0,146) (0,095) (0,243) (0,027) (0,027) (0,066)

10 Laranja -1,331 -1,118 -0,843 23 Biscoito salgado -1,471 -1,300 -1,512

(0,206) (0,142) (0,306) (0,031) (0,029) (0,019)

11 Carne_primeira -0,601 -0,649 -0,849 24 Óleo de soja -0,823 -1,278 -0,425

(0,234) (0,205) (0,348) (0,038) (0,028) (0,093)

12 Carne_segunda -0,156 -0,046 -0,035 25 Café -1,105 -1,460 -1,027

(0,033) (0,028) (0,061) (0,020) (0,082) (0,023)

13 Carne_Suína -1,861 -0,724 -0,393

(0,130) (0,061) (0,094)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: o desvio-padrão foi calculado pelo método Delta (Greene, 2003).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi o de analisar as diferenças no padrão de consumo de 

determinados produtos alimentares das famílias residentes nas áreas urbanas e rurais do 

país. Para tanto, foram calculadas as elasticidades-despesa e elasticidades-preço de 28 

produtos alimentares, que constituem versão reduzida da cesta normativa proposta pela 

CEPAL (1989). A base de dados utilizada foi (POF) de 2002/2003. Para cada tipo de 

alimento analisado, tornou-se possível o cálculo dos preços implícitos, isto é, preços 

obtidos pela divisão entre a despesa e quantidade adquirida de cada produto. A metodologia 

econométrica tem como base o modelo LA/AIDS. 
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As elasticidades-despesa encontradas foram todas positivas, indicando a não existência 

de bens inferiores tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais e as elasticidades-preço 

foram todas negativas. Em ambas as áreas (rurais e urbanas), as elasticidades encontradas 

foram, com poucas exceções, extremamente elevadas. Nas áreas urbanas, a explicação para 

tal fato pode ser devido à disseminação de restaurantes de comida rápida (fast foods, 

comida a quilo, etc), assim como ao custo de transporte e à distância do local de trabalho 

das residências. Tais fatores transformam a refeição na residência uma prática exclusiva de 

pessoas de maior poder aquisitivo. Quanto ao Brasil rural, as altas elasticidades podem ser 

explicadas pelo fato de que grande parte da população residente nesta área produz os 

alimentos que compõem a cesta para autoconsumo. Períodos de chuvas ou estiagem, entre 

outros fatores de oferta, podem influenciar os preços dos alimentos no mercado e, 

consequentemente, alterar a demanda pelos mesmos. 

 

Os resultados encontrados são um importante passo para a compreensão dos hábitos de 

consumo alimentar no Brasil, em particular, em suas áreas urbanas e rurais, e mostram-se 

um instrumento poderoso no auxílio da formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas. 
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APÊNDICE 

 
Tabela A1: Estimação de Sistemas de Demanda de Alimentos no Brasil

Autores Base Modelo Universo Modelo / Resultados

de Dados de Demanda de Análise Método Econométrico

Coelho, A.B.; POF 2002/2003 QUAIDS Brasil Estimação de um  - Não há bens inferiores (elasticidades-renda positivas)

 Aguiar, D.; (17 alimentos) sistema de  - 6 alimentos são bens de luxo (elasticidade-renda maior do que 1): banana,

Eales, J.S. demandas em dois estágios    açucar, carne de primeira são os que apresentam maior elasticidade.

(2010) com variáveis dependentes - ao contrário de estudos anteriores (Hoffmann, 2000, 2007 e Menezes et al.

limitadas  (2002)), elasticidade para leite fluido é maior do que para leite em pó (produto

(modelo censurado:  mais caro): leite em pó (mais caro) é um bem de luxo e leite fluído (mais barato)

Shonkwiller e Yen (1999)) /  é um bem normal. Tal fato pode ser justificado pela inclusão das áreas rurais 

Estimação por Máxima  nas estimações.

Verossimilhança 

com uma regressão - Elasticidades-preço marshallianas (não compensadas) são negativas 

de equações aparentemente   para todos os produtos, com exceção de manteiga.

não relacionadas - Produtos básicos (arroz e feijão): elasticidades-preço muito altas.

(SUR- seemingly

unrelated equations

regression )

Pereda, P. POF 2002/2003 QUAIDS Brasil e Estimação por Máxima  - Elasticidades-renda positivas para proteína, carboidrato, lipídio, fibra e

(2008) (9 grupos de Grandes Verossimilhança com informação    colesterol. Os outros nutrientes são bens inferiores para algumas faixas

nutrientes) Regiões completa ( Full-Information    de renda ou regiões do Brasil.

Maximum Likelihood

(FIML)) - Com exceção da Vitamina A, os resultados estimados para os demais

  nutrientes foram negativos para as elasticidades-preço próprias. Os

  nutrientes que apresentaram quantidade demandada mais sensível aos

  seus preços foram: carboidratos, cálcio, feero, colesterol, e vitamina C.

  Todos estes nutrientes têm em comum o fato de estarem fortemente

  presentes nos alimentos básicos dos brasileiros, respectivamente, arroz,

  leite, feijão, carnes de segunda e laranja.

(coninua)  
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(continuação)

Autores Base Modelo Universo Modelo / Resultados

de Dados de Demanda de Análise Método Econométrico

Menezes, T.A.; POF 1987/88 LA/AIDS Regiões Modelo de Demanda  - Não há bens inferiores (elasticidades-renda positivas e significativas)

Azzoni, C.R.; POF 1995/96 Metropolitanas em Dois Estágios -  Elasticidades-renda mais baixas: arroz e feijão.

Silveira, F.G. (17 alimentos) Orçamentários / -  Elasticidades-renda mais baixas: presunto, frutas e leite.

(2008) Estimação por FIML -  Elasticidade-preço: todas são negativas; açucar, carne, trigo, leite, arroz e

MQO: usado para estimar os    feijão: elasticidades significativamente menores do que um (bens inelásticos).

instrumentos

Alves, D.; POF 1995/96 LA/AIDS Regiões Estimação de um - Não há bens inferiores (elasticidades-renda positivas)

Menezes, T.; POF 2002/2003 Metropolitanas sistema de - Elasticidade-preço própria: todas são negativas e em sua maioria bastante

Bezerra,F. (8 grupos de demandas em dois estágios signficativas e bastante elevadas. Maior elasticidade-preço foi a de Carne de

(2007) alimentos) com variáveis dependentes Primeira (-1,478) e menor elasticidade foi a Mortadela (-0,592).

limitadas

(modelo censurado:

Shonkwiller e Yen (1999))

Silveira, F.G.; POF 1995/96 QUAIDS Regiões MQO - Com exceção da farinha de mandioca e do leite em pó, os alimentos têm

Menezes, T.A.; (39 alimentos) Metropolitanas   elasticidades-renda positivas (são bens normais). Carne de segunda, feijão, 

Magalhaes, L.;   frango, peixe e sal são os produtos com elasticidades-renda mais baixas (in-

Campolina, B.   feriores a 0,1). Presunto, queijo, manteiga, lingüiça, laranja, carne de primeira,

(2007)   e leite: produtos com elasticidades-renda superiores a 0,5.

(coninua)  
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(continuação)

Autores Base Modelo Universo Modelo / Resultados

de Dados de Demanda de Análise Método Econométrico

Hoffman, R. POF 2002/2003 Modelo de Brasil Modelo de regressão - Elasticidades-Renda do Consumo Físico dos Alimentos: para arroz, feijão,

(2007) (58 alimentos) Prais e poligonal que   farinha de mandioca, macarrão sem ovos, açucar refinado e sal a elasticidade

Houthahaker relaciona log de renda e   média é levemente negativa. Para a maioria dos alimentos, no entanto, a elasti-

(1955) log de gasto ou log do   cidade-renda é positiva (raramente ultrapassa de 1,0). Elasticidade-renda é

consumo físico dos   mais alta para produtos nobres.

alimentos / MQO - Elasticidades-Renda da Despesa: para a maior parte dos alimentos, tal elasti-

  cidade é um pouco maior do que a elasticidade-renda do consumo físico.

Veloso, L.G. POF 2002/2003 LA/AIDS Brasil Estimação de um sistema de  - Não há bens inferiores (elasticidades-renda positivas); todos os alimentos

(2006) (7 grupos de QUAIDS demanda em dois estágiios   são normais e de necessidade (entre 0 e 1); panificados e farinhas são os

alimentos) orçamentários - ISUR   grupos que apresentam maiores elasticidades.

(Iterative Seemingly Unrelated  - Elasticidade-preço compensada: laticínios foi a única categoria estatistica-

Regression )   mente não significativa; Valores: Carnes, Aves e peixes ( -0,62); Panificados

  e farinhas (-1,1); Bebidas não alcóolicas (-1,84); Cereais e leguminosas (-1,3)

Menezes, T.; POF 1995/96 AIDS Regiões MQO - Com exceção da farinha de mandioca e do leite em pó, os alimentos têm

Silveira, F.G.; (39 alimentos) Metropolitanas   elasticidades-renda positivas (são bens normais). Carne de segunda, feijão, 

Magalhães, L.;   frango, peixe e sal são os produtos com elasticidades-renda mais baixas (in-

Tomich, F.A.;   feriores a 0,1). Presunto, queijo, manteiga, lingüiça, laranja, carne de primeira,

Vianna, S. W.   e leite: produtos com elasticidades-renda superiores a 0,5.

(2002)

Fonte: Elaboração própria a partir dos artigos citados.  
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Tabela A.2 - Cesta de Produtos Alimentares ( Shares  ) - Área Urbana e Área Rural - REGIÃO NORTE *

PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 0,103 0,102 0,112 14 Pescados 0,078 0,057 0,142
(0,054) (0,050) (0,101) (0,061) (0,037) (0,150)

2 Feijão 0,051 0,047 0,056 15 Frango 0,115 0,108 0,121
(0,020) (0,016) (0,031) (0,047) (0,041) (0,104)

3 Macarrão 0,019 0,020 0,017 16 Leite pasteurizado 0,037 0,038 0,037
(0,007) (0,006) (0,011) (0,030) (0,030) (0,035)

4 Farinha de trigo 0,010 0,009 0,014 17 Leite em pó 0,047 0,053 0,024
(0,008) (0,007) (0,020) (0,031) (0,033) (0,024)

5 Far. de mandioca 0,042 0,035 0,067 18 Queijo 0,012 0,014 0,008
(0,032) (0,027) (0,061) (0,012) (0,013) (0,013)

6 Batata 0,006 0,007 0,003 19 Manteiga 0,006 0,007 0,004
(0,006) (0,006) (0,011) (0,005) (0,005) (0,004)

7 Açucar 0,066 0,062 0,072 20 Margarina vegetal 0,010 0,012 0,007

(0,024) (0,016) (0,048) (0,006) (0,006) (0,008)

8 Tomate 0,011 0,013 0,005 21 Pão 0,077 0,099 0,022
(0,006) (0,006) (0,005) (0,033) (0,035) (0,029)

9 Banana 0,016 0,013 0,019 22 Biscoito doce 0,013 0,016 0,008
(0,011) (0,006) (0,028) (0,007) (0,008) (0,007)

10 Laranja 0,004 0,005 0,003 23 Biscoito salgado 0,021 0,021 0,020
(0,004) (0,004) (0,004) (0,010) (0,009) (0,015)

11 Carne_primeira 0,094 0,110 0,048 24 Óleo de soja 0,049 0,046 0,057
(0,046) (0,047) (0,050) (0,032) (0,028) (0,058)

12 Carne_segunda 0,075 0,078 0,068 25 Café 0,022 0,021 0,028
(0,030) (0,031) (0,069) (0,009) (0,008) (0,021)

13 Carne_Suína 0,015 0,008 0,036
(0,035) (0,011) (0,074)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: desvio padrão entre parênteses.

* Sem considerar o estado de Roraima.  
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Tabela A.3 - Cesta de Produtos Alimentares ( Shares  ) - Área Urbana e Área Rural - REGIÃO NORDESTE

PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 0,098 0,094 0,111 14 Pescados 0,038 0,039 0,039
(0,061) (0,054) (0,079) (0,018) (0,019) (0,032)

2 Feijão 0,080 0,065 0,108 15 Frango 0,103 0,110 0,091
(0,031) (0,024) (0,049) (0,021) (0,020) (0,044)

3 Macarrão 0,029 0,030 0,025 16 Leite pasteurizado 0,053 0,050 0,057
(0,013) (0,012) (0,017) (0,021) (0,020) (0,033)

4 Farinha de trigo 0,006 0,006 0,009 17 Leite em pó 0,044 0,051 0,029
(0,004) (0,003) (0,008) (0,018) (0,021) (0,020)

5 Far. de mandioca 0,032 0,024 0,055 18 Queijo 0,025 0,028 0,013
(0,025) (0,018) (0,042) (0,029) (0,028) (0,028)

6 Batata 0,009 0,010 0,006 19 Manteiga 0,006 0,007 0,003
(0,005) (0,005) (0,006) (0,006) (0,007) (0,003)

7 Açucar 0,080 0,072 0,086 20 Margarina vegetal 0,020 0,023 0,012

(0,021) (0,015) (0,036) (0,008) (0,009) (0,009)

8 Tomate 0,011 0,012 0,009 21 Pão 0,082 0,101 0,035
(0,004) (0,004) (0,006) (0,037) (0,032) (0,024)

9 Banana 0,016 0,017 0,012 22 Biscoito doce 0,021 0,022 0,021
(0,007) (0,006) (0,009) (0,008) (0,008) (0,016)

10 Laranja 0,008 0,010 0,004 23 Biscoito salgado 0,030 0,028 0,034
(0,005) (0,006) (0,004) (0,011) (0,009) (0,022)

11 Carne_primeira 0,069 0,080 0,049 24 Óleo de soja 0,039 0,034 0,050
(0,039) (0,042) (0,042) (0,025) (0,012) (0,037)

12 Carne_segunda 0,066 0,059 0,091 25 Café 0,024 0,021 0,030
(0,039) (0,028) (0,096) (0,011) (0,008) (0,015)

13 Carne_Suína 0,011 0,007 0,021
(0,020) (0,006) (0,033)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: desvio padrão entre parênteses.  
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Tabela A.4 - Cesta de Produtos Alimentares ( Shares  ) - Área Urbana e Área Rural - REGIÃO SUDESTE

PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 0,110 0,105 0,134 14 Pescados 0,019 0,018 0,023
(0,040) (0,039) (0,078) (0,017) (0,017) (0,022)

2 Feijão 0,056 0,051 0,069 15 Frango 0,090 0,091 0,088
(0,023) (0,019) (0,053) (0,023) (0,023) (0,055)

3 Macarrão 0,031 0,031 0,033 16 Leite pasteurizado 0,094 0,092 0,099
(0,010) (0,009) (0,023) (0,022) (0,024) (0,048)

4 Farinha de trigo 0,016 0,012 0,032 17 Leite em pó 0,017 0,018 0,008
(0,011) (0,007) (0,027) (0,015) (0,014) (0,008)

5 Far. de mandioca 0,006 0,006 0,007 18 Queijo 0,031 0,033 0,023
(0,005) (0,006) (0,007) (0,027) (0,028) (0,019)

6 Batata 0,014 0,014 0,015 19 Manteiga 0,006 0,006 0,009
(0,006) (0,005) (0,012) (0,004) (0,004) (0,011)

7 Açucar 0,099 0,094 0,097 20 Margarina vegetal 0,014 0,016 0,012

(0,025) (0,021) (0,049) (0,006) (0,007) (0,015)

8 Tomate 0,011 0,011 0,009 21 Pão 0,103 0,111 0,055
(0,010) (0,008) (0,008) (0,032) (0,028) (0,044)

9 Banana 0,017 0,016 0,022 22 Biscoito doce 0,026 0,027 0,020
(0,007) (0,005) (0,022) (0,007) (0,007) (0,015)

10 Laranja 0,010 0,010 0,008 23 Biscoito salgado 0,019 0,019 0,014
(0,005) (0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,011)

11 Carne_primeira 0,061 0,066 0,062 24 Óleo de soja 0,051 0,048 0,066
(0,036) (0,034) (0,085) (0,020) (0,017) (0,035)

12 Carne_segunda 0,052 0,056 0,037 25 Café 0,029 0,028 0,031
(0,020) (0,022) (0,029) (0,008) (0,007) (0,020)

13 Carne_Suína 0,018 0,021 0,027
(0,013) (0,014) (0,028)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: desvio padrão entre parênteses.  
 

 



  

  43 

 
Tabela A.5 - Cesta de Produtos Alimentares ( Shares  ) - Área Urbana e Área Rural - REGIÃO SUL

PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 0,088 0,082 0,082 14 Pescados 0,015 0,013 0,023
(0,039) (0,036) (0,048) (0,020) (0,014) (0,017)

2 Feijão 0,044 0,038 0,053 15 Frango 0,088 0,085 0,089
(0,017) (0,016) (0,026) (0,020) (0,018) (0,043)

3 Macarrão 0,034 0,036 0,026 16 Leite pasteurizado 0,117 0,117 0,087
(0,008) (0,008) (0,018) (0,037) (0,025) (0,066)

4 Farinha de trigo 0,067 0,056 0,083 17 Leite em pó 0,010 0,010 0,011
(0,032) (0,027) (0,045) (0,011) (0,008) (0,014)

5 Far. de mandioca 0,004 0,003 0,009 18 Queijo 0,029 0,035 0,044
(0,003) (0,003) (0,008) (0,020) (0,038) (0,041)

6 Batata 0,020 0,016 0,031 19 Manteiga 0,002 0,002 0,002
(0,009) (0,005) (0,038) (0,001) (0,001) (0,001)

7 Açucar 0,103 0,108 0,083 20 Margarina vegetal 0,015 0,018 0,008

(0,020) (0,018) (0,043) (0,004) (0,005) (0,005)

8 Tomate 0,009 0,009 0,010 21 Pão 0,070 0,079 0,049
(0,002) (0,003) (0,006) (0,022) (0,014) (0,078)

9 Banana 0,012 0,012 0,010 22 Biscoito doce 0,024 0,027 0,018
(0,004) (0,004) (0,008) (0,006) (0,006) (0,015)

10 Laranja 0,011 0,009 0,024 23 Biscoito salgado 0,014 0,016 0,010
(0,008) (0,004) (0,025) (0,006) (0,007) (0,008)

11 Carne_primeira 0,057 0,064 0,055 24 Óleo de soja 0,042 0,045 0,034
(0,045) (0,046) (0,046) (0,019) (0,015) (0,029)

12 Carne_segunda 0,076 0,076 0,088 25 Café 0,025 0,026 0,025
(0,025) (0,027) (0,064) (0,012) (0,011) (0,019)

13 Carne_Suína 0,027 0,020 0,048
(0,014) (0,009) (0,038)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: desvio padrão entre parênteses.
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Tabela A.6 - Cesta de Produtos Alimentares ( Shares  ) - Área Urbana e Área Rural - REGIÃO CENTRO-OESTE *

PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 0,147 0,138 0,196 14 Pescados 0,011 0,010 0,016
(0,044) (0,044) (0,070) (0,089) (0,007) (0,021)

2 Feijão 0,054 0,052 0,068 15 Frango 0,071 0,066 0,089
(0,062) (0,018) (0,026) (0,107) (0,014) (0,046)

3 Macarrão 0,023 0,023 0,023 16 Leite pasteurizado 0,098 0,088 0,123
(0,068) (0,006) (0,014) (0,023) (0,018) (0,075)

4 Farinha de trigo 0,022 0,020 0,030 17 Leite em pó 0,010 0,010 0,004
(0,082) (0,013) (0,017) (0,031) (0,008) (0,003)

5 Far. de mandioca 0,005 0,004 0,007 18 Queijo 0,018 0,020 0,015
(0,085) (0,002) (0,011) (0,046) (0,016) (0,017)

6 Batata 0,009 0,010 0,007 19 Manteiga 0,002 0,002 0,001
(0,003) (0,003) (0,006) (0,047) (0,001) (0,002)

7 Açucar 0,087 0,087 0,088 20 Margarina vegetal 0,012 0,012 0,009

(0,018) (0,014) (0,026) (0,051) (0,003) (0,007)

8 Tomate 0,011 0,012 0,008 21 Pão 0,071 0,083 0,012
(0,022) (0,004) (0,004) (0,021) (0,020) (0,008)

9 Banana 0,013 0,015 0,008 22 Biscoito doce 0,019 0,020 0,014
(0,027) (0,005) (0,008) (0,025) (0,006) (0,011)

10 Laranja 0,008 0,008 0,003 23 Biscoito salgado 0,013 0,014 0,007
(0,034) (0,005) (0,002) (0,029) (0,004) (0,005)

11 Carne_primeira 0,095 0,105 0,068 24 Óleo de soja 0,075 0,071 0,086
(0,044) (0,047) (0,045) (0,053) (0,023) (0,050)

12 Carne_segunda 0,080 0,084 0,062 25 Café 0,031 0,032 0,032
(0,070) (0,030) (0,045) (0,059) (0,007) (0,016)

13 Carne_Suína 0,015 0,014 0,024
(0,081) (0,009) (0,020)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: desvio padrão entre parênteses.  
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Tabela A.7 - Cesta de Produtos Alimentares ( Shares  ) - Área Urbana e Área Rural -  DF

PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS PRODUTO BRASIL ÁREAS ÁREAS

Cod. Descrição URBANAS RURAIS Cod. Descrição URBANAS RURAIS

1 Arroz 0,107 0,101 0,154 14 Pescados 0,020 0,019 0,029
(0,030) (0,018) (0,087) (0,019) (0,017) (0,031)

2 Feijão 0,043 0,044 0,062 15 Frango 0,099 0,098 0,069
(0,017) (0,011) (0,065) (0,018) (0,022) (0,043)

3 Macarrão 0,024 0,024 0,069 16 Leite pasteurizado 0,126 0,126 0,072
(0,013) (0,012) (0,045) (0,023) (0,026) (0,059)

4 Farinha de trigo 0,008 0,008 0,021 17 Leite em pó 0,014 0,014 0,014
(0,009) (0,005) (0,017) (0,013) (0,009) (0,009)

5 Far. de mandioca 0,007 0,005 0,013 18 Queijo 0,021 0,021 0,039
(0,006) (0,004) (0,016) (0,021) (0,022) (0,021)

6 Batata 0,011 0,007 0,012 19 Manteiga 0,009 0,009 0,014
(0,013) (0,003) (0,007) (0,009) (0,006) (0,010)

7 Açucar 0,081 0,084 0,104 20 Margarina vegetal 0,013 0,013 0,007

(0,024) (0,016) (0,089) (0,005) (0,006) (0,006)

8 Tomate 0,010 0,011 0,010 21 Pão 0,132 0,133 0,071
(0,003) (0,003) (0,007) (0,035) (0,034) (0,052)

9 Banana 0,018 0,018 0,019 22 Biscoito doce 0,018 0,018 0,025
(0,007) (0,007) (0,010) (0,007) (0,006) (0,026)

10 Laranja 0,009 0,009 0,006 23 Biscoito salgado 0,020 0,019 0,017
(0,003) (0,004) (0,004) (0,008) (0,007) (0,015)

11 Carne_primeira 0,078 0,078 0,022 24 Óleo de soja 0,034 0,035 0,058
(0,037) (0,029) (0,012) (0,013) (0,016) (0,043)

12 Carne_segunda 0,046 0,047 0,039 25 Café 0,031 0,032 0,050
(0,014) (0,020) (0,040) (0,017) (0,016) (0,033)

13 Carne_Suína 0,020 0,019 0,004
(0,020) (0,013) (0,003)

Fonte: POF 2002/2003. Elaboração própria.

Nota: desvio padrão entre parênteses.  
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Tabela A.8 - Estimação do Sistema de Demanda - BRASIL

(variável dependente: participação dos gastos em cada produto nos gastos totais)

Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 Eq.6 Eq.7 Eq.8 Eq.9 Eq.10 Eq.11 Eq.12 Eq.13 Eq.14 Eq.15 Eq.16 Eq.17 Eq.18 Eq.19 Eq.20 Eq.21 Eq.22 Eq.23 Eq.24

lnp1 -0.0756*** 0.0311** 0.0157** 0.0004 0.0198 0.0025 -0.0413** -0.0075* -0.0054 -0.0064 -0.0333 0.0081 0.0127 0.0376* -0.0406** 0.0126 0.0083 -0.0021 -0.0012 0.0111** 0.0838*** 0.0010 0.0033 -0.0163

(0.025) (0.015) (0.007) (0.010) (0.013) (0.004) (0.016) (0.004) (0.006) (0.004) (0.022) (0.022) (0.020) (0.020) (0.019) (0.018) (0.013) (0.011) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.007) (0.018)

lnp2 0.0235 -0.0025 -0.0109 -0.0182* 0.0526*** -0.0129*** -0.0265 0.0095** 0.0017 -0.0050 -0.0081 0.0535** -0.0243 0.0510*** 0.0339* -0.0605*** -0.0005 -0.0065 0.0008 -0.0032 -0.0005 -0.0083 0.0099 -0.0524***

(0.025) (0.015) (0.007) (0.010) (0.013) (0.004) (0.016) (0.004) (0.006) (0.004) (0.022) (0.022) (0.020) (0.020) (0.019) (0.017) (0.013) (0.011) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.007) (0.018)

lnp3 0.0099 -0.0138* -0.0109*** -0.0052 0.0101 -0.0000 -0.0162** 0.0040* 0.0011 -0.0052** -0.0180 0.0436*** 0.0134 0.0403*** 0.0137 0.0035 -0.0180*** 0.0013 0.0009 -0.0066*** -0.0170* -0.0053** -0.0082** -0.0123

(0.013) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.002) (0.011) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.009) (0.006) (0.005) (0.002) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.009)

lnp4 -0.0072 0.0038 0.0052 0.0035 0.0019 -0.0064** -0.0245** 0.0052 0.0036 0.0015 0.0124 0.0124 0.0302** 0.0346** -0.0552*** 0.0071 0.0043 -0.0134* -0.0013 -0.0034 -0.0095 -0.0099** 0.0052 -0.0052

(0.019) (0.011) (0.005) (0.008) (0.010) (0.003) (0.012) (0.003) (0.005) (0.003) (0.017) (0.017) (0.015) (0.015) (0.014) (0.013) (0.009) (0.008) (0.003) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) (0.014)

lnp5 0.0138 -0.0091 -0.0043 -0.0017 0.0018 0.0031 0.0039 0.0141*** -0.0012 -0.0008 -0.0166 0.0197* -0.0059 -0.0276*** -0.0066 0.0160* -0.0182*** 0.0025 0.0019 -0.0040* -0.0033 0.0002 -0.0016 0.0235***

(0.013) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.002) (0.011) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.009) (0.006) (0.005) (0.002) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.009)

lnp6 0.0210 0.0033 0.0013 0.0062 -0.0041 0.0034 -0.0088 0.0025 -0.0060 0.0014 0.0153 -0.0433*** -0.0033 -0.0019 -0.0116 0.0056 -0.0005 0.0075 -0.0047** 0.0056* 0.0089 0.0053 -0.0104** 0.0053

(0.017) (0.010) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.004) (0.003) (0.015) (0.015) (0.013) (0.013) (0.013) (0.012) (0.008) (0.007) (0.002) (0.003) (0.012) (0.004) (0.004) (0.012)

lnp7 0.0082 -0.0046 0.0009 -0.0036 -0.0106** -0.0011 -0.0139** -0.0036** 0.0015 0.0001 -0.0052 0.0143* -0.0071 -0.0060 -0.0042 0.0188*** -0.0017 0.0064* -0.0008 0.0027* 0.0158** 0.0063*** -0.0022 -0.0090

(0.009) (0.005) (0.002) (0.003) (0.005) (0.001) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) (0.004) (0.004) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.006)

lnp8 0.0447** -0.0136 -0.0131** 0.0071 0.0024 -0.0076** 0.0052 -0.0042 -0.0039 0.0003 -0.0155 0.0733*** -0.0015 0.0417*** -0.0434*** 0.0045 0.0030 -0.0405*** 0.0014 -0.0141*** 0.0007 -0.0140*** -0.0060 -0.0097

(0.019) (0.011) (0.005) (0.007) (0.010) (0.003) (0.012) (0.003) (0.004) (0.003) (0.016) (0.016) (0.015) (0.015) (0.014) (0.013) (0.009) (0.008) (0.003) (0.003) (0.013) (0.004) (0.005) (0.013)

lnp9 0.0241*** -0.0004 -0.0063** 0.0033 0.0047 0.0005 0.0116* 0.0030* -0.0036 -0.0005 -0.0016 0.0082 -0.0041 -0.0307*** -0.0011 0.0060 -0.0035 -0.0093** -0.0008 -0.0030* -0.0076 -0.0021 -0.0065*** 0.0164**

(0.009) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.002) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) (0.005) (0.004) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.007)

lnp10 0.0123 0.0112* 0.0031 -0.0057 0.0032 -0.0028* 0.0060 -0.0018 0.0012 -0.0026* -0.0102 -0.0305*** 0.0141* 0.0336*** 0.0029 -0.0125* -0.0039 -0.0028 -0.0019 -0.0024 -0.0121* -0.0030 0.0015 0.0073

(0.010) (0.006) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.002) (0.009) (0.009) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.005) (0.004) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.003) (0.007)

lnp11 -0.0575*** 0.0060 0.0088 -0.0090 -0.0103 0.0030 0.0502*** -0.0021 -0.0072 0.0020 0.0242 -0.0460*** -0.0108 0.0150 0.0169 0.0196 -0.0062 0.0103 -0.0004 0.0074** -0.0240* 0.0023 0.0112** -0.0048

(0.020) (0.012) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.003) (0.005) (0.003) (0.017) (0.017) (0.016) (0.016) (0.015) (0.014) (0.010) (0.008) (0.003) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) (0.014)

lnp12 -0.0332 0.0197 0.0075 0.0078 0.0103 0.0047 -0.0083 -0.0057 -0.0054 0.0046 -0.0441** 0.0537*** -0.0271 -0.0719*** 0.0493*** 0.0087 -0.0114 -0.0087 0.0009 0.0020 0.0428*** 0.0028 -0.0077 -0.0098

(0.022) (0.013) (0.006) (0.009) (0.012) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) (0.004) (0.020) (0.020) (0.018) (0.018) (0.017) (0.015) (0.011) (0.009) (0.003) (0.004) (0.016) (0.005) (0.006) (0.016)

lnp13 0.0125 0.0050 0.0032 -0.0085** -0.0002 -0.0008 -0.0022 0.0024 -0.0002 -0.0022 0.0052 -0.0039 -0.0138** -0.0243*** -0.0020 0.0027 0.0114** -0.0027 0.0011 0.0014 0.0106 0.0061*** 0.0035 -0.0004

(0.009) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.001) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) (0.004) (0.004) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.006)

lnp14 0.0235*** 0.0007 0.0036 -0.0077** -0.0245***-0.0040*** -0.0003 -0.0018 -0.0024 0.0009 0.0125 -0.0051 0.0073 -0.0150** -0.0111 0.0031 0.0023 0.0063* 0.0003 -0.0023 -0.0049 0.0020 -0.0027 0.0159**

(0.009) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.001) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) (0.004) (0.004) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.006)

lnp15 -0.0150 0.0219 -0.0023 -0.0057 -0.0056 -0.0039 0.0108 -0.0060 0.0023 0.0013 0.0514** -0.0353 0.0270 0.0152 -0.0217 -0.0249 -0.0045 0.0139 -0.0027 0.0090* -0.0299 -0.0086 0.0073 0.0092

(0.027) (0.016) (0.008) (0.011) (0.014) (0.004) (0.018) (0.005) (0.007) (0.004) (0.024) (0.024) (0.021) (0.021) (0.021) (0.019) (0.014) (0.011) (0.004) (0.005) (0.020) (0.006) (0.007) (0.019)

lnp16 -0.0537*** -0.0126 -0.0012 -0.0166*** -0.0034 -0.0042* -0.0246** -0.0023 0.0051 0.0002 0.0365*** -0.0488*** -0.0123 0.0061 0.0572*** -0.0329*** 0.0454*** 0.0203*** 0.0057*** 0.0022 0.0302*** 0.0053* 0.0076* -0.0113

(0.015) (0.009) (0.004) (0.006) (0.008) (0.003) (0.010) (0.003) (0.004) (0.002) (0.013) (0.013) (0.012) (0.012) (0.011) (0.010) (0.008) (0.006) (0.002) (0.003) (0.011) (0.003) (0.004) (0.011)

lnp17 0.0025 -0.0154** 0.0000 -0.0096* 0.0101 0.0002 0.0324*** -0.0041* 0.0013 0.0013 -0.0155 0.0059 -0.0104 0.0020 -0.0006 0.0088 -0.0132** -0.0025 0.0011 -0.0012 -0.0071 -0.0023 0.0000 0.0127

(0.012) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.002) (0.011) (0.011) (0.010) (0.010) (0.009) (0.009) (0.006) (0.005) (0.002) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.009)

lnp18 -0.0463*** -0.0033 0.0024 0.0071* 0.0077 -0.0002 0.0051 0.0030* 0.0005 -0.0005 0.0030 -0.0066 0.0085 0.0109 0.0041 -0.0089 -0.0050 -0.0006 -0.0007 0.0034* 0.0138** -0.0009 0.0057** -0.0035

(0.010) (0.006) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.002) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.005) (0.004) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.003) (0.007)

lnp19 -0.0183*** -0.0071* 0.0008 0.0069*** 0.0005 0.0017 0.0126*** 0.0018 0.0054*** 0.0001 -0.0100* -0.0098* -0.0001 0.0001 0.0108** -0.0145*** 0.0036 0.0022 0.0035*** 0.0004 0.0033 0.0048*** 0.0039** -0.0048

(0.007) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.004) (0.001) (0.002) (0.001) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.003) (0.003) (0.001) (0.001) (0.005) (0.001) (0.002) (0.005)

lnp20 -0.0414*** -0.0025 -0.0026 -0.0003 0.0011 0.0011 0.0037 0.0036 0.0038 0.0011 -0.0038 -0.0057 0.0086 -0.0161 0.0085 0.0310*** -0.0070 0.0085 0.0020 0.0010 0.0082 0.0049* 0.0057* -0.0085

(0.013) (0.008) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.002) (0.003) (0.002) (0.012) (0.012) (0.010) (0.010) (0.010) (0.009) (0.007) (0.006) (0.002) (0.002) (0.010) (0.003) (0.003) (0.010)

lnp21 0.1900*** 0.0091 -0.0216*** 0.0196* -0.0363** 0.0014 -0.0184 -0.0095** 0.0043 -0.0035 0.0058 -0.0668*** 0.0954*** -0.0662*** -0.0109 0.0118 -0.0397*** -0.0201* -0.0004 -0.0168***-0.0684*** -0.0126** -0.0130* 0.0534***

(0.028) (0.016) (0.008) (0.011) (0.015) (0.005) (0.018) (0.005) (0.007) (0.004) (0.024) (0.024) (0.022) (0.022) (0.021) (0.019) (0.014) (0.012) (0.004) (0.005) (0.020) (0.006) (0.007) (0.020)

lnp22 -0.0113 -0.0106 -0.0079** -0.0072 0.0123* 0.0028 -0.0112 -0.0001 0.0001 0.0006 -0.0067 0.0071 -0.0085 0.0205* 0.0026 -0.0021 0.0112* 0.0011 0.0010 0.0052** 0.0224** -0.0044 -0.0068* -0.0082

(0.013) (0.008) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.002) (0.003) (0.002) (0.012) (0.012) (0.010) (0.011) (0.010) (0.009) (0.007) (0.006) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.010)

lnp23 0.0381*** -0.0011 0.0008 0.0070 -0.0109 -0.0033 0.0283*** 0.0048** -0.0103*** -0.0006 0.0200* 0.0028 -0.0054 -0.0333*** -0.0123 0.0041 -0.0022 -0.0062 -0.0018 -0.0052** -0.0328*** 0.0005 -0.0108*** 0.0320***

(0.014) (0.008) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.002) (0.003) (0.002) (0.012) (0.012) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.007) (0.006) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.004) (0.010)

lnp24 0.0031 0.0089 0.0204** 0.0242* -0.0256 0.0144*** 0.0303 -0.0021 0.0059 0.0078 -0.0080 0.0319 -0.0434* -0.0685*** 0.0081 -0.0109 0.0316** 0.0309** -0.0053 0.0053 -0.0813*** 0.0260*** 0.0119 0.0063

(0.032) (0.019) (0.009) (0.013) (0.017) (0.005) (0.021) (0.006) (0.008) (0.005) (0.028) (0.028) (0.025) (0.025) (0.024) (0.022) (0.016) (0.013) (0.005) (0.006) (0.023) (0.007) (0.008) (0.023)

                       (continua)  
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(continuação)

Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 Eq.6 Eq.7 Eq.8 Eq.9 Eq.10 Eq.11 Eq.12 Eq.13 Eq.14 Eq.15 Eq.16 Eq.17 Eq.18 Eq.19 Eq.20 Eq.21 Eq.22 Eq.23 Eq.24

lngto 0.0033 0.0003 -0.0024***-0.0057*** 0.0039*** -0.0004 0.0015 0.0000 -0.0008 -0.0007 0.0060*** -0.0091*** -0.0005 -0.0024 -0.0012 0.0003 -0.0015 0.0022** -0.0003 -0.0003 0.0032* 0.0015*** -0.0008 0.0024
(0.003) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.002) (0.000) (0.001) (0.000) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.002) (0.001) (0.001) (0.002)

genero -0.0584 0.0025 0.0233* 0.0199 -0.0467** 0.0088 -0.0344 -0.0047 0.0084 0.0123* -0.1254*** -0.0299 0.0000 0.0462 -0.0014 -0.0117 0.0724*** 0.0304* 0.0081 0.0135* 0.0911*** 0.0073 0.0281** -0.0569*

(0.042) (0.025) (0.012) (0.017) (0.022) (0.007) (0.027) (0.007) (0.010) (0.007) (0.037) (0.037) (0.033) (0.033) (0.032) (0.029) (0.021) (0.018) (0.006) (0.008) (0.030) (0.009) (0.011) (0.030)

idade 0.0030*** -0.0003 -0.0005* -0.0002 0.0002 -0.0000 -0.0001 -0.0003* 0.0004* 0.0002 0.0004 -0.0001 -0.0006 0.0008 -0.0004 -0.0003 -0.0013*** 0.0007 -0.0006*** 0.0000 -0.0009 -0.0004** -0.0001 0.0003
(0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001)

raça 0.0319*** 0.0115** -0.0039 -0.0155*** 0.0133*** -0.0044*** -0.0080 -0.0016 -0.0014 -0.0046*** 0.0089 0.0088 -0.0195*** 0.0018 0.0106 -0.0245*** 0.0079* -0.0180*** 0.0033*** -0.0069*** -0.0080 -0.0033* -0.0046* 0.0214***
(0.009) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) (0.005) (0.004) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.007)

conjuge 0.0093 0.0313 0.0265** -0.0039 -0.0772*** 0.0028 0.0538* -0.0169** 0.0190* 0.0087 -0.0526 -0.0117 -0.0100 -0.0130 -0.0413 0.0349 0.0056 -0.0051 -0.0180*** -0.0009 -0.0287 0.0107 0.0122 0.0613*
(0.047) (0.028) (0.013) (0.019) (0.025) (0.008) (0.031) (0.008) (0.011) (0.008) (0.042) (0.042) (0.037) (0.037) (0.036) (0.033) (0.024) (0.020) (0.007) (0.009) (0.034) (0.010) (0.012) (0.034)

filho5 -0.0157 -0.0309* -0.0182** 0.0114 0.0312** 0.0013 0.0274 0.0014 -0.0109 0.0049 -0.0184 -0.0288 -0.0332 0.0372* 0.0370* 0.0146 -0.0217 -0.0057 0.0018 -0.0029 0.0007 -0.0181*** -0.0008 0.0256
(0.028) (0.016) (0.008) (0.011) (0.015) (0.005) (0.018) (0.005) (0.007) (0.005) (0.024) (0.024) (0.022) (0.022) (0.021) (0.019) (0.014) (0.012) (0.004) (0.005) (0.020) (0.006) (0.007) (0.020)

filho14 -0.0020 -0.0166 -0.0018 0.0155** 0.0074 0.0023 0.0011 0.0023 0.0035 0.0001 -0.0156 -0.0127 0.0372*** 0.0399*** -0.0040 -0.0048 -0.0041 0.0088 0.0002 0.0041 -0.0184 -0.0002 -0.0050 -0.0343***
(0.018) (0.010) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.012) (0.003) (0.004) (0.003) (0.016) (0.016) (0.014) (0.014) (0.014) (0.012) (0.009) (0.008) (0.003) (0.003) (0.013) (0.004) (0.005) (0.013)

filho18 -0.0285 0.0302 0.0040 -0.0108 0.0638*** -0.0009 -0.0669*** 0.0031 -0.0071 -0.0074 0.0035 0.0073 -0.0183 0.0204 0.0421 -0.0328 -0.0030 0.0158 0.0067 -0.0110* 0.0381 -0.0014 0.0028 -0.0371
(0.034) (0.020) (0.010) (0.013) (0.018) (0.006) (0.022) (0.006) (0.008) (0.006) (0.030) (0.030) (0.027) (0.027) (0.026) (0.023) (0.017) (0.014) (0.005) (0.006) (0.025) (0.007) (0.009) (0.024)

filho18+ -0.0871*** -0.0063 0.0071 0.0066 0.0335*** 0.0029 0.0016 0.0054 -0.0093* 0.0045 -0.0080 -0.0127 0.0087 0.0441*** 0.0136 -0.0097 0.0188* -0.0107 0.0022 0.0143*** 0.0099 0.0004 0.0025 -0.0336**
(0.022) (0.013) (0.006) (0.009) (0.011) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) (0.004) (0.019) (0.019) (0.017) (0.017) (0.016) (0.015) (0.011) (0.009) (0.003) (0.004) (0.016) (0.005) (0.006) (0.016)

NO -0.0698*** -0.0101 0.0079** -0.0092* 0.0051 0.0016 -0.0080 -0.0020 0.0034 -0.0006 0.0464*** -0.0281** -0.0074 0.0094 0.0182* -0.0140 0.0018 0.0201*** -0.0026 0.0048* 0.0135 0.0050* 0.0033 0.0127
(0.014) (0.008) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.002) (0.003) (0.002) (0.012) (0.012) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.007) (0.006) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.004) (0.010)

SE -0.0260* -0.0007 0.0113*** 0.0084 -0.0058 0.0051** 0.0061 -0.0010 0.0042 0.0021 0.0031 -0.0065 -0.0109 0.0078 -0.0163 0.0013 -0.0036 -0.0010 -0.0003 -0.0014 0.0170* 0.0013 -0.0038 0.0081
(0.014) (0.008) (0.004) (0.006) (0.007) (0.002) (0.009) (0.002) (0.003) (0.002) (0.012) (0.012) (0.011) (0.011) (0.010) (0.010) (0.007) (0.006) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.004) (0.010)

SUL -0.0364** 0.0011 0.0111** 0.0375*** 0.0084 0.0070** 0.0016 -0.0024 -0.0058 0.0002 0.0177 0.0021 -0.0193 -0.0106 0.0032 0.0067 -0.0015 -0.0115 -0.0009 -0.0017 -0.0094 -0.0011 -0.0093** 0.0078
(0.018) (0.011) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.012) (0.003) (0.004) (0.003) (0.016) (0.016) (0.014) (0.014) (0.014) (0.012) (0.009) (0.008) (0.003) (0.003) (0.013) (0.004) (0.005) (0.013)

CO -0.0695*** -0.0000 0.0117** 0.0045 -0.0039 -0.0002 -0.0101 -0.0065** 0.0034 0.0017 0.0447*** -0.0186 -0.0080 0.0304** -0.0159 -0.0032 -0.0008 0.0109 -0.0037 0.0058* 0.0180 0.0011 0.0040 0.0026
(0.017) (0.010) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.004) (0.003) (0.015) (0.015) (0.013) (0.013) (0.013) (0.011) (0.008) (0.007) (0.002) (0.003) (0.012) (0.004) (0.004) (0.012)

fd2 -0.0129 -0.0232*** -0.0037 0.0117*** -0.0020 0.0022 0.0081 0.0022 0.0020 -0.0016 -0.0073 -0.0070 0.0071 0.0147* 0.0202** 0.0017 -0.0082 -0.0004 0.0031** -0.0003 0.0025 -0.0048** -0.0039 0.0017
(0.010) (0.006) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.007) (0.002) (0.003) (0.002) (0.009) (0.009) (0.008) (0.008) (0.008) (0.007) (0.005) (0.004) (0.001) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.007)

fd3 -0.0287** -0.0306*** -0.0076** 0.0147*** 0.0025 0.0038* 0.0139 0.0066*** 0.0028 -0.0004 -0.0080 -0.0119 0.0127 0.0296*** 0.0212** 0.0100 -0.0127* -0.0002 0.0030 0.0006 -0.0007 -0.0082*** -0.0038 -0.0068
(0.014) (0.008) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.002) (0.003) (0.002) (0.012) (0.012) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.007) (0.006) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.004) (0.010)

fd4 -0.0327** -0.0324*** -0.0076* 0.0158** 0.0055 0.0047* 0.0096 0.0063** 0.0009 0.0005 0.0034 -0.0188 0.0188 0.0307** 0.0324*** 0.0010 -0.0162** 0.0030 0.0043* 0.0014 0.0032 -0.0097*** -0.0070* -0.0146
(0.016) (0.009) (0.005) (0.006) (0.008) (0.003) (0.010) (0.003) (0.004) (0.003) (0.014) (0.014) (0.013) (0.013) (0.012) (0.011) (0.008) (0.007) (0.002) (0.003) (0.012) (0.003) (0.004) (0.012)

fd5 -0.0470***-0.0404*** -0.0101* 0.0163** 0.0121 0.0068** 0.0065 0.0068** 0.0015 0.0005 0.0011 -0.0201 0.0183 0.0428*** 0.0375*** 0.0024 -0.0135 0.0046 0.0058** 0.0004 0.0024 -0.0102*** -0.0033 -0.0170
(0.018) (0.011) (0.005) (0.007) (0.010) (0.003) (0.012) (0.003) (0.004) (0.003) (0.016) (0.016) (0.014) (0.014) (0.014) (0.013) (0.009) (0.008) (0.003) (0.003) (0.013) (0.004) (0.005) (0.013)

fd6 -0.0596***-0.0462*** -0.0106* 0.0195** 0.0112 0.0060* 0.0064 0.0093*** -0.0016 0.0022 0.0098 -0.0169 0.0264* 0.0455*** 0.0420*** 0.0068 -0.0174* 0.0033 0.0055* -0.0017 0.0001 -0.0104** -0.0057 -0.0186
(0.020) (0.012) (0.006) (0.008) (0.011) (0.003) (0.013) (0.003) (0.005) (0.003) (0.018) (0.018) (0.016) (0.016) (0.015) (0.014) (0.010) (0.008) (0.003) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) (0.014)

fd7 -0.0720***-0.0516*** -0.0118** 0.0168** 0.0150 0.0090*** 0.0063 0.0083** 0.0018 0.0025 0.0216 -0.0241 0.0254 0.0554*** 0.0387** 0.0067 -0.0154 0.0064 0.0055* 0.0006 0.0055 -0.0131*** -0.0057 -0.0233
(0.020) (0.012) (0.006) (0.008) (0.011) (0.003) (0.013) (0.004) (0.005) (0.003) (0.018) (0.018) (0.016) (0.016) (0.015) (0.014) (0.010) (0.009) (0.003) (0.004) (0.015) (0.004) (0.005) (0.015)

fd8 -0.0763***-0.0576*** -0.0124** 0.0150* 0.0163 0.0104*** 0.0071 0.0090** 0.0015 0.0046 0.0399** -0.0293 0.0145 0.0576*** 0.0363** 0.0129 -0.0156 0.0093 0.0067** -0.0001 0.0088 -0.0130*** -0.0075 -0.0297*
(0.021) (0.012) (0.006) (0.008) (0.011) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) (0.003) (0.019) (0.019) (0.017) (0.017) (0.016) (0.015) (0.011) (0.009) (0.003) (0.004) (0.015) (0.004) (0.006) (0.015)

fd9 -0.0791***-0.0545*** -0.0142** 0.0157* 0.0165 0.0092** 0.0086 0.0087** -0.0002 0.0052 0.0437** -0.0477** 0.0282 0.0701*** 0.0207 -0.0030 -0.0054 0.0165* 0.0095*** 0.0010 0.0034 -0.0126*** -0.0058 -0.0268*
(0.023) (0.013) (0.006) (0.009) (0.012) (0.004) (0.015) (0.004) (0.005) (0.004) (0.020) (0.020) (0.018) (0.018) (0.017) (0.016) (0.011) (0.010) (0.003) (0.004) (0.016) (0.005) (0.006) (0.016)

fd10 -0.1064***-0.0600*** -0.0154** 0.0127 0.0244* 0.0126*** 0.0236 0.0122*** 0.0029 0.0081** 0.0553** -0.0511** 0.0044 0.0804*** 0.0253 -0.0052 -0.0051 0.0363*** 0.0096*** -0.0028 -0.0061 -0.0131** -0.0046 -0.0269

(0.024) (0.014) (0.007) (0.010) (0.013) (0.004) (0.016) (0.004) (0.006) (0.004) (0.021) (0.021) (0.019) (0.019) (0.018) (0.017) (0.012) (0.010) (0.003) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.017)

Const. 0.1428 0.1086* 0.0486 0.1099*** -0.0065 -0.0164 -0.0571 0.0468** -0.0118 -0.0137 0.0919 0.3722*** 0.1230 -0.0352 0.0128 0.0876 0.0753 -0.0873* 0.0190 -0.0036 0.0164 0.0019 0.0093 -0.0004

(0.106) (0.062) (0.030) (0.042) (0.056) (0.018) (0.069) (0.019) (0.026) (0.017) (0.094) (0.094) (0.084) (0.084) (0.081) (0.073) (0.053) (0.045) (0.015) (0.020) (0.077) (0.023) (0.028) (0.076)

Obs. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

R2 0.769 0.694 0.546 0.802 0.743 0.633 0.544 0.423 0.362 0.490 0.722 0.505 0.329 0.776 0.549 0.776 0.720 0.779 0.514 0.596 0.681 0.572 0.629 0.546

Erro padrão entre parênteses

p-value: *** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1  
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Tabela A.9 - Estimação do Sistema de Demanda - ÁREAS URBANAS

(variável dependente: participação dos gastos em cada produto nos gastos totais)

Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 Eq.6 Eq.7 Eq.8 Eq.9 Eq.10 Eq.11 Eq.12 Eq.13 Eq.14 Eq.15 Eq.16 Eq.17 Eq.18 Eq.19 Eq.20 Eq.21 Eq.22 Eq.23 Eq.24

lnp1 -0.0588** 0.0331*** 0.0179*** 0.0097 0.0168* 0.0025 -0.0088 -0.0054 -0.0098***-0.0090*** -0.0455** -0.0102 -0.0061 -0.0143 -0.0140 0.0131 0.0015 0.0160 0.0081** 0.0085* 0.0782*** 0.0072 0.0049 -0.0258**

(0.023) (0.011) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.004) (0.004) (0.003) (0.021) (0.018) (0.007) (0.016) (0.017) (0.014) (0.013) (0.014) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.012)

lnp2 -0.0140 0.0141 -0.0130** -0.0315*** 0.0453*** -0.0107*** 0.0029 0.0044 -0.0037 -0.0005 -0.0201 0.0341* 0.0039 0.0383** 0.0193 -0.0318** 0.0073 0.0044 -0.0009 -0.0130** -0.0196 -0.0099* 0.0055 -0.0158

(0.023) (0.011) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.004) (0.004) (0.003) (0.021) (0.018) (0.007) (0.016) (0.017) (0.015) (0.013) (0.014) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.012)

lnp3 0.0187 -0.0096* -0.0089***-0.0132*** 0.0130** -0.0032* -0.0012 0.0019 -0.0059***-0.0043*** 0.0186* 0.0302*** 0.0038 0.0078 -0.0088 0.0120 -0.0067 0.0003 0.0008 -0.0079*** -0.0190** -0.0073** -0.0020 -0.0045

(0.012) (0.006) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.011) (0.009) (0.003) (0.008) (0.009) (0.008) (0.007) (0.007) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.006)

lnp4 -0.0038 -0.0013 0.0026 0.0001 0.0105 -0.0018 -0.0008 0.0023 -0.0007 -0.0001 0.0030 0.0099 0.0039 0.0014 -0.0199* 0.0053 -0.0091 -0.0210** 0.0006 -0.0067* 0.0140 -0.0078** -0.0012 0.0125

(0.016) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.014) (0.012) (0.004) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.012) (0.004) (0.004) (0.008)

lnp5 0.0165 -0.0110** 0.0017 0.0089** 0.0029 0.0032** 0.0045 0.0076*** -0.0015 0.0018 -0.0124 -0.0075 -0.0052* -0.0112 -0.0050 0.0019 -0.0169*** 0.0105 0.0021 0.0010 0.0029 -0.0014 -0.0075*** 0.0087

(0.011) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.010) (0.008) (0.003) (0.007) (0.008) (0.007) (0.006) (0.007) (0.002) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.006)

lnp6 0.0298* -0.0010 -0.0035 -0.0056 0.0041 0.0036 -0.0084 -0.0008 0.0018 0.0008 0.0257* -0.0005 -0.0000 -0.0136 -0.0133 0.0019 -0.0028 -0.0058 -0.0043 0.0053 -0.0001 0.0021 -0.0027 -0.0077

(0.016) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.014) (0.012) (0.004) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.012) (0.004) (0.004) (0.008)

lnp7 0.0004 0.0018 -0.0009 0.0035 -0.0088** -0.0003 0.0030 0.0011 -0.0008 0.0013 -0.0150** 0.0166*** -0.0048** -0.0115** -0.0119** 0.0110** -0.0046 0.0061 0.0018 -0.0013 0.0069 0.0044** -0.0032 0.0054

(0.008) (0.004) (0.002) (0.003) (0.003) (0.001) (0.004) (0.001) (0.001) (0.001) (0.007) (0.006) (0.002) (0.005) (0.006) (0.005) (0.004) (0.005) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.004)

lnp8 0.0139 0.0036 -0.0136*** 0.0117** 0.0087 -0.0068*** -0.0033 0.0039 -0.0062** 0.0003 0.0134 0.0276** -0.0122*** 0.0441*** -0.0096 -0.0208** 0.0116 -0.0151 0.0005 -0.0084** -0.0035 -0.0197*** -0.0031 -0.0142*

(0.016) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.014) (0.012) (0.004) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.012) (0.004) (0.004) (0.008)

lnp9 0.0212** -0.0031 -0.0014 0.0035 0.0071* 0.0004 0.0022 0.0024* 0.0024 -0.0015 -0.0011 0.0073 -0.0005 -0.0057 -0.0003 -0.0047 0.0019 -0.0119** 0.0002 -0.0012 -0.0171** 0.0007 -0.0058** 0.0037

(0.009) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.008) (0.007) (0.003) (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.002) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.005)

lnp10 0.0041 0.0045 0.0055** -0.0065** 0.0019 -0.0018 -0.0014 -0.0002 -0.0006 -0.0011 -0.0122 -0.0140** 0.0063** 0.0100* 0.0094 0.0019 -0.0028 -0.0038 0.0003 -0.0014 0.0059 -0.0018 0.0001 -0.0027

(0.009) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.008) (0.007) (0.003) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.005)

lnp11 -0.0170 0.0070 0.0071 -0.0258*** -0.0097 -0.0018 0.0211* -0.0061* -0.0041 0.0027 0.0227 -0.0139 0.0019 -0.0005 -0.0014 0.0378*** -0.0303*** 0.0237** -0.0054* 0.0105** -0.0318** 0.0010 0.0057 0.0027

(0.019) (0.009) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.018) (0.015) (0.006) (0.013) (0.014) (0.012) (0.011) (0.012) (0.003) (0.004) (0.015) (0.005) (0.005) (0.010)

lnp12 -0.0105 0.0152 0.0157*** 0.0087 -0.0040 0.0034 -0.0017 -0.0011 -0.0013 0.0032 -0.0400** 0.0607*** 0.0014 -0.0377*** -0.0122 0.0051 0.0190* -0.0444*** -0.0028 -0.0026 0.0001 0.0010 -0.0041 0.0164

(0.020) (0.009) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.018) (0.015) (0.006) (0.014) (0.014) (0.012) (0.011) (0.012) (0.003) (0.004) (0.016) (0.005) (0.005) (0.010)

lnp13 -0.0010 0.0002 0.0003 -0.0023 0.0073** -0.0006 0.0010 0.0017 -0.0002 -0.0017 -0.0063 -0.0012 0.0031 -0.0097* 0.0114* -0.0078 0.0059 -0.0077 0.0032** -0.0004 0.0014 0.0046** 0.0044** -0.0053

(0.008) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.007) (0.006) (0.002) (0.006) (0.006) (0.005) (0.004) (0.005) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.004)

lnp14 0.0157* 0.0063 -0.0016 -0.0054* -0.0086** -0.0030** 0.0057 -0.0006 -0.0015 -0.0020* 0.0067 -0.0193*** 0.0018 -0.0033 -0.0107* -0.0008 0.0066 0.0057 0.0007 -0.0006 -0.0013 -0.0012 0.0040* 0.0052

(0.008) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.008) (0.006) (0.002) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.004)

lnp15 -0.0266 -0.0003 0.0003 -0.0113 -0.0091 -0.0059* -0.0059 -0.0013 -0.0010 -0.0005 0.0320 0.0118 0.0024 -0.0442*** 0.0187 0.0291** -0.0111 -0.0214 0.0017 0.0063 0.0007 0.0049 0.0149** 0.0158

(0.023) (0.011) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.004) (0.004) (0.003) (0.021) (0.018) (0.007) (0.016) (0.017) (0.014) (0.013) (0.014) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.012)

lnp16 -0.0798***-0.0229*** -0.0014 -0.0030 -0.0051 -0.0026 -0.0136 -0.0044* 0.0056** 0.0007 0.0074 -0.0614*** -0.0045 0.0257** 0.0785*** -0.0278*** 0.0440*** 0.0209** 0.0040 0.0040 0.0459*** 0.0066* 0.0044 -0.0168**

(0.016) (0.008) (0.004) (0.006) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.015) (0.012) (0.005) (0.011) (0.012) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.013) (0.004) (0.004) (0.008)

lnp17 0.0054 0.0058 -0.0005 -0.0058* 0.0009 -0.0015 0.0065 0.0004 0.0020 -0.0017 0.0051 -0.0059 0.0002 -0.0092 -0.0001 -0.0002 0.0016 0.0000 -0.0005 -0.0003 -0.0020 -0.0016 -0.0011 0.0033

(0.010) (0.005) (0.003) (0.003) (0.004) (0.001) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.009) (0.008) (0.003) (0.007) (0.007) (0.006) (0.005) (0.006) (0.002) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.005)

lnp18 -0.0149* -0.0047 -0.0000 -0.0010 0.0011 -0.0014 -0.0002 0.0004 0.0016 -0.0010 0.0115 0.0106 -0.0031 0.0009 -0.0008 0.0007 -0.0033 -0.0010 -0.0000 0.0002 0.0029 -0.0000 0.0071*** -0.0076*

(0.009) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.008) (0.007) (0.002) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.005)

lnp19 -0.0201*** -0.0014 -0.0011 0.0027 -0.0005 0.0029*** 0.0008 0.0002 0.0028*** 0.0015** 0.0004 -0.0124*** 0.0015 0.0012 -0.0019 -0.0042 0.0033 0.0065** 0.0016* 0.0019 0.0146*** 0.0006 0.0008 -0.0021

(0.005) (0.002) (0.001) (0.002) (0.002) (0.001) (0.003) (0.001) (0.001) (0.001) (0.005) (0.004) (0.001) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.001) (0.001) (0.004) (0.001) (0.001) (0.003)

lnp20 -0.0281** -0.0073 0.0007 -0.0003 -0.0012 0.0061*** 0.0065 -0.0019 -0.0014 -0.0026 0.0115 -0.0164 -0.0047 -0.0086 0.0051 0.0138 -0.0043 0.0124 0.0008 0.0039 0.0216** 0.0097*** 0.0006 -0.0055

(0.014) (0.006) (0.004) (0.005) (0.006) (0.002) (0.008) (0.002) (0.002) (0.002) (0.013) (0.011) (0.004) (0.009) (0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.002) (0.003) (0.011) (0.003) (0.004) (0.007)

lnp21 0.1806*** -0.0140 -0.0070 0.0411*** -0.0642*** 0.0016 0.0065 -0.0066 0.0069 0.0013 0.0140 -0.0464** 0.0106 -0.0535*** -0.0292 0.0167 -0.0372** -0.0015 0.0004 -0.0089 -0.0691*** 0.0026 -0.0104 0.0559***

(0.026) (0.012) (0.007) (0.009) (0.012) (0.004) (0.015) (0.004) (0.004) (0.004) (0.024) (0.020) (0.008) (0.018) (0.019) (0.016) (0.015) (0.016) (0.004) (0.006) (0.021) (0.006) (0.007) (0.014)

lnp22 0.0181 -0.0122** 0.0009 0.0013 0.0001 0.0022 -0.0057 -0.0015 0.0031 0.0017 -0.0065 -0.0227** 0.0047 0.0101 0.0005 -0.0113 0.0178** 0.0026 0.0014 0.0027 0.0080 -0.0004 -0.0071** -0.0084

(0.013) (0.006) (0.003) (0.004) (0.006) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.011) (0.010) (0.004) (0.009) (0.009) (0.008) (0.007) (0.008) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.007)

lnp23 0.0275** -0.0067 -0.0023 -0.0004 -0.0019 -0.0001 -0.0029 0.0021 -0.0054*** -0.0011 0.0099 0.0131 0.0060* 0.0066 0.0031 0.0156** -0.0213*** -0.0047 -0.0019 -0.0016 -0.0257*** -0.0059** -0.0071** 0.0069

(0.012) (0.006) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.011) (0.009) (0.003) (0.008) (0.009) (0.007) (0.007) (0.007) (0.002) (0.003) (0.009) (0.003) (0.003) (0.006)

lnp24 -0.0428 0.0107 0.0084 0.0247** 0.0010 0.0155*** -0.0248 0.0071 0.0079 0.0082** -0.0185 0.0110 -0.0082 0.0583*** 0.0102 -0.0459** 0.0373** 0.0145 -0.0085* 0.0077 -0.0427* 0.0117* -0.0065 -0.0146

(0.030) (0.014) (0.008) (0.010) (0.013) (0.004) (0.017) (0.005) (0.005) (0.004) (0.027) (0.023) (0.008) (0.020) (0.022) (0.019) (0.016) (0.018) (0.005) (0.007) (0.024) (0.007) (0.008) (0.016)

                       (continua)  
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(continuação)

Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 Eq.6 Eq.7 Eq.8 Eq.9 Eq.10 Eq.11 Eq.12 Eq.13 Eq.14 Eq.15 Eq.16 Eq.17 Eq.18 Eq.19 Eq.20 Eq.21 Eq.22 Eq.23 Eq.24

lngto 0.0040 0.0008 -0.0005 -0.0015* 0.0010 0.0003 0.0014 -0.0003 -0.0001 -0.0009** 0.0022 -0.0084*** 0.0003 0.0007 -0.0029 -0.0000 -0.0018 0.0008 -0.0003 0.0003 0.0022 0.0025*** -0.0015** 0.0007
(0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) (0.002) (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001)

genero 0.0088 0.0204 0.0227** 0.0149 -0.0369** -0.0060 0.0331 -0.0039 -0.0066 0.0064 -0.1170*** 0.0046 -0.0239** 0.0138 -0.0599** -0.0299 0.0574*** 0.0304 0.0069 0.0062 0.0216 -0.0007 0.0385*** -0.0041

(0.039) (0.018) (0.011) (0.013) (0.017) (0.005) (0.022) (0.006) (0.006) (0.005) (0.035) (0.030) (0.011) (0.026) (0.028) (0.024) (0.021) (0.024) (0.007) (0.009) (0.031) (0.009) (0.010) (0.020)

idade 0.0025** -0.0001 -0.0005* 0.0001 -0.0002 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0002* 0.0010 0.0001 0.0001 -0.0004 -0.0004 -0.0002 -0.0007 0.0009 -0.0004** 0.0002 -0.0015** -0.0003 -0.0001 -0.0004
(0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001)

raça 0.0356*** 0.0045 -0.0007 -0.0085*** 0.0115*** -0.0037*** -0.0109** 0.0003 -0.0019 -0.0035*** 0.0044 0.0037 0.0012 0.0049 0.0137** -0.0351*** 0.0167*** -0.0245*** 0.0043*** -0.0065*** -0.0128** -0.0026 -0.0017 0.0091**
(0.008) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.007) (0.006) (0.002) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.004)

conjuge 0.0187 0.0216 0.0372*** 0.0105 -0.0502*** -0.0059 0.0411* -0.0034 0.0013 -0.0010 -0.0333 -0.0289 -0.0065 0.0386 -0.0631** -0.0285 0.0306 -0.0126 -0.0076 0.0214** -0.0045 0.0090 0.0224* -0.0115
(0.044) (0.021) (0.012) (0.015) (0.019) (0.006) (0.025) (0.007) (0.007) (0.006) (0.040) (0.034) (0.013) (0.030) (0.032) (0.027) (0.024) (0.027) (0.007) (0.010) (0.035) (0.010) (0.011) (0.023)

filho5 0.0008 -0.0057 -0.0021 0.0186** 0.0150 -0.0022 0.0194 -0.0058 -0.0061 0.0026 -0.0112 -0.0197 -0.0186** 0.0159 -0.0154 0.0072 -0.0091 -0.0037 0.0045 0.0021 -0.0124 -0.0078 -0.0030 0.0325**
(0.026) (0.012) (0.007) (0.009) (0.011) (0.004) (0.014) (0.004) (0.004) (0.003) (0.023) (0.020) (0.007) (0.018) (0.019) (0.016) (0.014) (0.016) (0.004) (0.006) (0.020) (0.006) (0.007) (0.013)

filho14 0.0162 -0.0036 -0.0100** 0.0083 -0.0065 0.0018 0.0130 -0.0001 0.0007 -0.0013 -0.0059 -0.0070 0.0096** -0.0101 0.0021 0.0180* -0.0025 0.0088 -0.0051* 0.0037 -0.0157 0.0045 -0.0030 -0.0211**
(0.016) (0.008) (0.004) (0.006) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.015) (0.013) (0.005) (0.011) (0.012) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.013) (0.004) (0.004) (0.009)

filho18 -0.0891*** 0.0188 -0.0131 -0.0170* 0.0613*** -0.0056 -0.0376** 0.0073 -0.0010 0.0022 -0.0153 0.0820*** -0.0086 0.0284 0.0609*** -0.0246 -0.0373** 0.0034 -0.0004 -0.0149** 0.0286 -0.0083 0.0072 -0.0207
(0.030) (0.014) (0.008) (0.010) (0.013) (0.004) (0.017) (0.005) (0.005) (0.004) (0.027) (0.023) (0.008) (0.020) (0.021) (0.018) (0.016) (0.018) (0.005) (0.007) (0.023) (0.007) (0.008) (0.015)

filho18+ -0.0691*** -0.0165* -0.0023 -0.0024 0.0421*** -0.0047* 0.0064 -0.0063** 0.0046 0.0010 -0.0038 -0.0163 0.0028 0.0213 0.0574*** -0.0141 0.0017 -0.0051 0.0024 0.0008 0.0046 -0.0047 -0.0021 -0.0019
(0.019) (0.009) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.017) (0.015) (0.005) (0.013) (0.014) (0.012) (0.011) (0.012) (0.003) (0.004) (0.015) (0.004) (0.005) (0.010)

NO -0.0484*** -0.0104** 0.0034 -0.0096** 0.0105** 0.0007 -0.0077 -0.0025 -0.0003 -0.0039*** 0.0269*** 0.0058 0.0024 -0.0080 0.0055 0.0052 -0.0063 -0.0033 -0.0017 -0.0006 0.0158* 0.0062** 0.0005 0.0169***
(0.011) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.002) (0.010) (0.008) (0.003) (0.008) (0.008) (0.007) (0.006) (0.007) (0.002) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.006)

SE -0.0301** -0.0065 0.0051 -0.0040 0.0107** 0.0029* -0.0034 0.0003 0.0013 0.0001 -0.0064 0.0127 0.0128*** -0.0068 0.0141* 0.0000 -0.0009 -0.0190*** 0.0003 -0.0058** 0.0207** 0.0005 -0.0017 0.0010
(0.012) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.011) (0.009) (0.003) (0.008) (0.009) (0.007) (0.006) (0.007) (0.002) (0.003) (0.009) (0.003) (0.003) (0.006)

SUL -0.0342** -0.0164** 0.0118*** 0.0265*** 0.0233*** 0.0034 0.0065 -0.0040 -0.0025 -0.0042* -0.0011 0.0258** 0.0152*** -0.0269** 0.0265** 0.0041 -0.0004 -0.0367*** -0.0008 -0.0071** -0.0190 0.0037 -0.0064 0.0087
(0.016) (0.008) (0.004) (0.006) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.015) (0.012) (0.005) (0.011) (0.012) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.013) (0.004) (0.004) (0.008)

CO -0.0630*** 0.0013 0.0037 -0.0051 0.0031 -0.0013 -0.0037 -0.0050** -0.0021 -0.0010 0.0271** 0.0148 0.0073* -0.0141 -0.0027 0.0145* -0.0107 -0.0098 -0.0037 -0.0034 0.0281** 0.0009 0.0032 0.0161**
(0.014) (0.007) (0.004) (0.005) (0.006) (0.002) (0.008) (0.002) (0.002) (0.002) (0.013) (0.011) (0.004) (0.010) (0.010) (0.009) (0.008) (0.009) (0.002) (0.003) (0.011) (0.003) (0.004) (0.007)

fd2 -0.0073 -0.0068 -0.0020 0.0100*** -0.0065 -0.0002 0.0057 0.0008 0.0000 -0.0015 0.0046 -0.0067 -0.0020 0.0047 -0.0031 0.0134** -0.0030 -0.0033 0.0008 0.0016 0.0014 -0.0016 0.0014 0.0018
(0.010) (0.005) (0.003) (0.003) (0.004) (0.001) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.009) (0.008) (0.003) (0.007) (0.007) (0.006) (0.005) (0.006) (0.002) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.005)

fd3 -0.0187 -0.0134** -0.0021 0.0077* -0.0074 0.0012 0.0061 0.0041* 0.0006 -0.0000 0.0147 -0.0048 -0.0024 -0.0013 -0.0062 0.0176** -0.0041 -0.0020 0.0007 0.0056* 0.0111 -0.0005 0.0015 -0.0075
(0.013) (0.006) (0.004) (0.004) (0.006) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.012) (0.010) (0.004) (0.009) (0.009) (0.008) (0.007) (0.008) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.007)

fd4 -0.0270* -0.0145** -0.0049 0.0094* -0.0056 0.0018 0.0032 0.0017 0.0013 0.0005 0.0245* 0.0012 -0.0012 0.0097 0.0048 0.0164* -0.0069 -0.0064 -0.0002 0.0022 0.0036 -0.0032 -0.0001 -0.0079
(0.015) (0.007) (0.004) (0.005) (0.006) (0.002) (0.008) (0.002) (0.002) (0.002) (0.013) (0.011) (0.004) (0.010) (0.011) (0.009) (0.008) (0.009) (0.002) (0.003) (0.012) (0.003) (0.004) (0.008)

fd5 -0.0342** -0.0166** -0.0069 0.0096* -0.0016 0.0013 0.0006 0.0020 -0.0014 0.0002 0.0322** -0.0025 -0.0021 0.0111 0.0059 0.0203* -0.0082 -0.0038 -0.0004 0.0043 0.0048 -0.0016 0.0002 -0.0103
(0.017) (0.008) (0.005) (0.006) (0.008) (0.002) (0.010) (0.003) (0.003) (0.002) (0.015) (0.013) (0.005) (0.012) (0.012) (0.011) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.013) (0.004) (0.004) (0.009)

fd6 -0.0482***-0.0244*** -0.0095* 0.0086 -0.0001 0.0015 -0.0002 0.0043 0.0003 -0.0002 0.0386** 0.0066 0.0003 0.0181 0.0097 0.0194* -0.0096 -0.0064 -0.0003 0.0021 0.0048 -0.0014 -0.0003 -0.0117
(0.018) (0.008) (0.005) (0.006) (0.008) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.002) (0.016) (0.014) (0.005) (0.012) (0.013) (0.011) (0.010) (0.011) (0.003) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) (0.009)

fd7 -0.0396** -0.0287*** -0.0097* 0.0091 -0.0031 0.0037 -0.0017 0.0038 0.0011 0.0019 0.0523*** -0.0076 0.0013 0.0200 0.0056 0.0206* -0.0062 -0.0013 0.0011 0.0031 0.0043 -0.0034 0.0004 -0.0210**
(0.019) (0.009) (0.005) (0.006) (0.008) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.017) (0.014) (0.005) (0.013) (0.014) (0.012) (0.010) (0.011) (0.003) (0.004) (0.015) (0.004) (0.005) (0.010)

fd8 -0.0538***-0.0330*** -0.0112** 0.0070 0.0003 0.0027 0.0046 0.0043 0.0021 0.0020 0.0628*** -0.0079 -0.0008 0.0237* -0.0036 0.0198 -0.0006 -0.0018 0.0021 0.0040 0.0034 -0.0017 0.0012 -0.0206**
(0.020) (0.009) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.018) (0.015) (0.006) (0.013) (0.014) (0.012) (0.011) (0.012) (0.003) (0.004) (0.016) (0.005) (0.005) (0.010)

fd9 -0.0644***-0.0315*** -0.0110* 0.0048 0.0056 0.0023 0.0039 0.0030 0.0032 0.0050* 0.0722*** -0.0205 0.0016 0.0343** -0.0012 0.0096 0.0040 0.0072 0.0028 0.0034 -0.0043 -0.0009 0.0020 -0.0273**
(0.021) (0.010) (0.006) (0.007) (0.009) (0.003) (0.012) (0.004) (0.003) (0.003) (0.019) (0.016) (0.006) (0.015) (0.015) (0.013) (0.012) (0.013) (0.004) (0.005) (0.017) (0.005) (0.006) (0.011)

fd10 -0.0707***-0.0352*** -0.0099 0.0046 0.0047 0.0038 0.0117 0.0054 0.0056 0.0074** 0.0793*** -0.0263 -0.0019 0.0521*** -0.0076 -0.0007 0.0107 0.0197 0.0034 0.0004 -0.0161 -0.0023 0.0009 -0.0327***

(0.023) (0.011) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.004) (0.004) (0.003) (0.021) (0.018) (0.007) (0.016) (0.017) (0.014) (0.013) (0.014) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.012)

Const. -0.1338 0.0304 0.0148 0.0479 0.0918** 0.0138 -0.0601 0.0400** 0.0139 0.0097 0.0811 0.1956** 0.0073 0.0386 0.2842*** 0.1260* 0.0496 -0.0093 0.0252 -0.0143 0.2205*** -0.0220 -0.0202 0.0021

(0.106) (0.049) (0.029) (0.036) (0.047) (0.015) (0.059) (0.017) (0.017) (0.014) (0.096) (0.081) (0.030) (0.072) (0.077) (0.065) (0.058) (0.064) (0.018) (0.024) (0.083) (0.025) (0.028) (0.055)

Obs. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

R2 0.748 0.715 0.593 0.807 0.745 0.620 0.605 0.360 0.489 0.587 0.758 0.578 0.533 0.675 0.636 0.814 0.739 0.666 0.468 0.538 0.607 0.523 0.544 0.669

Erro padrão entre parênteses

p-value: *** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1  
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Tabela A.10 - Estimação do Sistema de Demanda - ÁREAS RURAIS

(variável dependente: participação dos gastos em cada produto nos gastos totais)

Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 Eq.6 Eq.7 Eq.8 Eq.9 Eq.10 Eq.11 Eq.12 Eq.13 Eq.14 Eq.15 Eq.16 Eq.17 Eq.18 Eq.19 Eq.20 Eq.21 Eq.22 Eq.23 Eq.24

lnp1 -0.0588** 0.0331*** 0.0179*** 0.0097 0.0168* 0.0025 -0.0088 -0.0054 -0.0098***-0.0090*** -0.0455** -0.0102 -0.0061 -0.0143 -0.0140 0.0131 0.0015 0.0160 0.0081** 0.0085* 0.0782*** 0.0072 0.0049 -0.0258**

(0.023) (0.011) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.004) (0.004) (0.003) (0.021) (0.018) (0.007) (0.016) (0.017) (0.014) (0.013) (0.014) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.012)

lnp2 -0.0140 0.0141 -0.0130** -0.0315*** 0.0453*** -0.0107*** 0.0029 0.0044 -0.0037 -0.0005 -0.0201 0.0341* 0.0039 0.0383** 0.0193 -0.0318** 0.0073 0.0044 -0.0009 -0.0130** -0.0196 -0.0099* 0.0055 -0.0158

(0.023) (0.011) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.004) (0.004) (0.003) (0.021) (0.018) (0.007) (0.016) (0.017) (0.015) (0.013) (0.014) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.012)

lnp3 0.0187 -0.0096* -0.0089***-0.0132*** 0.0130** -0.0032* -0.0012 0.0019 -0.0059***-0.0043*** 0.0186* 0.0302*** 0.0038 0.0078 -0.0088 0.0120 -0.0067 0.0003 0.0008 -0.0079*** -0.0190** -0.0073** -0.0020 -0.0045

(0.012) (0.006) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.011) (0.009) (0.003) (0.008) (0.009) (0.008) (0.007) (0.007) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.006)

lnp4 -0.0038 -0.0013 0.0026 0.0001 0.0105 -0.0018 -0.0008 0.0023 -0.0007 -0.0001 0.0030 0.0099 0.0039 0.0014 -0.0199* 0.0053 -0.0091 -0.0210** 0.0006 -0.0067* 0.0140 -0.0078** -0.0012 0.0125

(0.016) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.014) (0.012) (0.004) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.012) (0.004) (0.004) (0.008)

lnp5 0.0165 -0.0110** 0.0017 0.0089** 0.0029 0.0032** 0.0045 0.0076*** -0.0015 0.0018 -0.0124 -0.0075 -0.0052* -0.0112 -0.0050 0.0019 -0.0169*** 0.0105 0.0021 0.0010 0.0029 -0.0014 -0.0075*** 0.0087

(0.011) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.010) (0.008) (0.003) (0.007) (0.008) (0.007) (0.006) (0.007) (0.002) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.006)

lnp6 0.0298* -0.0010 -0.0035 -0.0056 0.0041 0.0036 -0.0084 -0.0008 0.0018 0.0008 0.0257* -0.0005 -0.0000 -0.0136 -0.0133 0.0019 -0.0028 -0.0058 -0.0043 0.0053 -0.0001 0.0021 -0.0027 -0.0077

(0.016) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.014) (0.012) (0.004) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.012) (0.004) (0.004) (0.008)

lnp7 0.0004 0.0018 -0.0009 0.0035 -0.0088** -0.0003 0.0030 0.0011 -0.0008 0.0013 -0.0150** 0.0166*** -0.0048** -0.0115** -0.0119** 0.0110** -0.0046 0.0061 0.0018 -0.0013 0.0069 0.0044** -0.0032 0.0054

(0.008) (0.004) (0.002) (0.003) (0.003) (0.001) (0.004) (0.001) (0.001) (0.001) (0.007) (0.006) (0.002) (0.005) (0.006) (0.005) (0.004) (0.005) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.004)

lnp8 0.0139 0.0036 -0.0136*** 0.0117** 0.0087 -0.0068*** -0.0033 0.0039 -0.0062** 0.0003 0.0134 0.0276** -0.0122*** 0.0441*** -0.0096 -0.0208** 0.0116 -0.0151 0.0005 -0.0084** -0.0035 -0.0197*** -0.0031 -0.0142*

(0.016) (0.007) (0.004) (0.005) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.014) (0.012) (0.004) (0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.012) (0.004) (0.004) (0.008)

lnp9 0.0212** -0.0031 -0.0014 0.0035 0.0071* 0.0004 0.0022 0.0024* 0.0024 -0.0015 -0.0011 0.0073 -0.0005 -0.0057 -0.0003 -0.0047 0.0019 -0.0119** 0.0002 -0.0012 -0.0171** 0.0007 -0.0058** 0.0037

(0.009) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.008) (0.007) (0.003) (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.002) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.005)

lnp10 0.0041 0.0045 0.0055** -0.0065** 0.0019 -0.0018 -0.0014 -0.0002 -0.0006 -0.0011 -0.0122 -0.0140** 0.0063** 0.0100* 0.0094 0.0019 -0.0028 -0.0038 0.0003 -0.0014 0.0059 -0.0018 0.0001 -0.0027

(0.009) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.008) (0.007) (0.003) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.005)

lnp11 -0.0170 0.0070 0.0071 -0.0258*** -0.0097 -0.0018 0.0211* -0.0061* -0.0041 0.0027 0.0227 -0.0139 0.0019 -0.0005 -0.0014 0.0378*** -0.0303*** 0.0237** -0.0054* 0.0105** -0.0318** 0.0010 0.0057 0.0027

(0.019) (0.009) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.018) (0.015) (0.006) (0.013) (0.014) (0.012) (0.011) (0.012) (0.003) (0.004) (0.015) (0.005) (0.005) (0.010)

lnp12 -0.0105 0.0152 0.0157*** 0.0087 -0.0040 0.0034 -0.0017 -0.0011 -0.0013 0.0032 -0.0400** 0.0607*** 0.0014 -0.0377*** -0.0122 0.0051 0.0190* -0.0444*** -0.0028 -0.0026 0.0001 0.0010 -0.0041 0.0164

(0.020) (0.009) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.018) (0.015) (0.006) (0.014) (0.014) (0.012) (0.011) (0.012) (0.003) (0.004) (0.016) (0.005) (0.005) (0.010)

lnp13 -0.0010 0.0002 0.0003 -0.0023 0.0073** -0.0006 0.0010 0.0017 -0.0002 -0.0017 -0.0063 -0.0012 0.0031 -0.0097* 0.0114* -0.0078 0.0059 -0.0077 0.0032** -0.0004 0.0014 0.0046** 0.0044** -0.0053

(0.008) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.007) (0.006) (0.002) (0.006) (0.006) (0.005) (0.004) (0.005) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.004)

lnp14 0.0157* 0.0063 -0.0016 -0.0054* -0.0086** -0.0030** 0.0057 -0.0006 -0.0015 -0.0020* 0.0067 -0.0193*** 0.0018 -0.0033 -0.0107* -0.0008 0.0066 0.0057 0.0007 -0.0006 -0.0013 -0.0012 0.0040* 0.0052

(0.008) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.008) (0.006) (0.002) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.004)

lnp15 -0.0266 -0.0003 0.0003 -0.0113 -0.0091 -0.0059* -0.0059 -0.0013 -0.0010 -0.0005 0.0320 0.0118 0.0024 -0.0442*** 0.0187 0.0291** -0.0111 -0.0214 0.0017 0.0063 0.0007 0.0049 0.0149** 0.0158

(0.023) (0.011) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.004) (0.004) (0.003) (0.021) (0.018) (0.007) (0.016) (0.017) (0.014) (0.013) (0.014) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.012)

lnp16 -0.0798***-0.0229*** -0.0014 -0.0030 -0.0051 -0.0026 -0.0136 -0.0044* 0.0056** 0.0007 0.0074 -0.0614*** -0.0045 0.0257** 0.0785*** -0.0278*** 0.0440*** 0.0209** 0.0040 0.0040 0.0459*** 0.0066* 0.0044 -0.0168**

(0.016) (0.008) (0.004) (0.006) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.015) (0.012) (0.005) (0.011) (0.012) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.013) (0.004) (0.004) (0.008)

lnp17 0.0054 0.0058 -0.0005 -0.0058* 0.0009 -0.0015 0.0065 0.0004 0.0020 -0.0017 0.0051 -0.0059 0.0002 -0.0092 -0.0001 -0.0002 0.0016 0.0000 -0.0005 -0.0003 -0.0020 -0.0016 -0.0011 0.0033

(0.010) (0.005) (0.003) (0.003) (0.004) (0.001) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.009) (0.008) (0.003) (0.007) (0.007) (0.006) (0.005) (0.006) (0.002) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.005)

lnp18 -0.0149* -0.0047 -0.0000 -0.0010 0.0011 -0.0014 -0.0002 0.0004 0.0016 -0.0010 0.0115 0.0106 -0.0031 0.0009 -0.0008 0.0007 -0.0033 -0.0010 -0.0000 0.0002 0.0029 -0.0000 0.0071*** -0.0076*

(0.009) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.008) (0.007) (0.002) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.001) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.005)

lnp19 -0.0201*** -0.0014 -0.0011 0.0027 -0.0005 0.0029*** 0.0008 0.0002 0.0028*** 0.0015** 0.0004 -0.0124*** 0.0015 0.0012 -0.0019 -0.0042 0.0033 0.0065** 0.0016* 0.0019 0.0146*** 0.0006 0.0008 -0.0021

(0.005) (0.002) (0.001) (0.002) (0.002) (0.001) (0.003) (0.001) (0.001) (0.001) (0.005) (0.004) (0.001) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.001) (0.001) (0.004) (0.001) (0.001) (0.003)

lnp20 -0.0281** -0.0073 0.0007 -0.0003 -0.0012 0.0061*** 0.0065 -0.0019 -0.0014 -0.0026 0.0115 -0.0164 -0.0047 -0.0086 0.0051 0.0138 -0.0043 0.0124 0.0008 0.0039 0.0216** 0.0097*** 0.0006 -0.0055

(0.014) (0.006) (0.004) (0.005) (0.006) (0.002) (0.008) (0.002) (0.002) (0.002) (0.013) (0.011) (0.004) (0.009) (0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.002) (0.003) (0.011) (0.003) (0.004) (0.007)

lnp21 0.1806*** -0.0140 -0.0070 0.0411*** -0.0642*** 0.0016 0.0065 -0.0066 0.0069 0.0013 0.0140 -0.0464** 0.0106 -0.0535*** -0.0292 0.0167 -0.0372** -0.0015 0.0004 -0.0089 -0.0691*** 0.0026 -0.0104 0.0559***

(0.026) (0.012) (0.007) (0.009) (0.012) (0.004) (0.015) (0.004) (0.004) (0.004) (0.024) (0.020) (0.008) (0.018) (0.019) (0.016) (0.015) (0.016) (0.004) (0.006) (0.021) (0.006) (0.007) (0.014)

lnp22 0.0181 -0.0122** 0.0009 0.0013 0.0001 0.0022 -0.0057 -0.0015 0.0031 0.0017 -0.0065 -0.0227** 0.0047 0.0101 0.0005 -0.0113 0.0178** 0.0026 0.0014 0.0027 0.0080 -0.0004 -0.0071** -0.0084

(0.013) (0.006) (0.003) (0.004) (0.006) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.011) (0.010) (0.004) (0.009) (0.009) (0.008) (0.007) (0.008) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.007)

lnp23 0.0275** -0.0067 -0.0023 -0.0004 -0.0019 -0.0001 -0.0029 0.0021 -0.0054*** -0.0011 0.0099 0.0131 0.0060* 0.0066 0.0031 0.0156** -0.0213*** -0.0047 -0.0019 -0.0016 -0.0257*** -0.0059** -0.0071** 0.0069

(0.012) (0.006) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.011) (0.009) (0.003) (0.008) (0.009) (0.007) (0.007) (0.007) (0.002) (0.003) (0.009) (0.003) (0.003) (0.006)

lnp24 -0.0428 0.0107 0.0084 0.0247** 0.0010 0.0155*** -0.0248 0.0071 0.0079 0.0082** -0.0185 0.0110 -0.0082 0.0583*** 0.0102 -0.0459** 0.0373** 0.0145 -0.0085* 0.0077 -0.0427* 0.0117* -0.0065 -0.0146

(0.030) (0.014) (0.008) (0.010) (0.013) (0.004) (0.017) (0.005) (0.005) (0.004) (0.027) (0.023) (0.008) (0.020) (0.022) (0.019) (0.016) (0.018) (0.005) (0.007) (0.024) (0.007) (0.008) (0.016)

                       (continua)  
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Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 Eq.6 Eq.7 Eq.8 Eq.9 Eq.10 Eq.11 Eq.12 Eq.13 Eq.14 Eq.15 Eq.16 Eq.17 Eq.18 Eq.19 Eq.20 Eq.21 Eq.22 Eq.23 Eq.24

lngto 0.0040 0.0008 -0.0005 -0.0015* 0.0010 0.0003 0.0014 -0.0003 -0.0001 -0.0009** 0.0022 -0.0084*** 0.0003 0.0007 -0.0029 -0.0000 -0.0018 0.0008 -0.0003 0.0003 0.0022 0.0025*** -0.0015** 0.0007
(0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) (0.002) (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001)

genero 0.0088 0.0204 0.0227** 0.0149 -0.0369** -0.0060 0.0331 -0.0039 -0.0066 0.0064 -0.1170*** 0.0046 -0.0239** 0.0138 -0.0599** -0.0299 0.0574*** 0.0304 0.0069 0.0062 0.0216 -0.0007 0.0385*** -0.0041

(0.039) (0.018) (0.011) (0.013) (0.017) (0.005) (0.022) (0.006) (0.006) (0.005) (0.035) (0.030) (0.011) (0.026) (0.028) (0.024) (0.021) (0.024) (0.007) (0.009) (0.031) (0.009) (0.010) (0.020)

idade 0.0025** -0.0001 -0.0005* 0.0001 -0.0002 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0002* 0.0010 0.0001 0.0001 -0.0004 -0.0004 -0.0002 -0.0007 0.0009 -0.0004** 0.0002 -0.0015** -0.0003 -0.0001 -0.0004
(0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.001)

raça 0.0356*** 0.0045 -0.0007 -0.0085*** 0.0115*** -0.0037*** -0.0109** 0.0003 -0.0019 -0.0035*** 0.0044 0.0037 0.0012 0.0049 0.0137** -0.0351*** 0.0167*** -0.0245*** 0.0043*** -0.0065*** -0.0128** -0.0026 -0.0017 0.0091**
(0.008) (0.004) (0.002) (0.003) (0.004) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.007) (0.006) (0.002) (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.001) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.004)

conjuge 0.0187 0.0216 0.0372*** 0.0105 -0.0502*** -0.0059 0.0411* -0.0034 0.0013 -0.0010 -0.0333 -0.0289 -0.0065 0.0386 -0.0631** -0.0285 0.0306 -0.0126 -0.0076 0.0214** -0.0045 0.0090 0.0224* -0.0115
(0.044) (0.021) (0.012) (0.015) (0.019) (0.006) (0.025) (0.007) (0.007) (0.006) (0.040) (0.034) (0.013) (0.030) (0.032) (0.027) (0.024) (0.027) (0.007) (0.010) (0.035) (0.010) (0.011) (0.023)

filho5 0.0008 -0.0057 -0.0021 0.0186** 0.0150 -0.0022 0.0194 -0.0058 -0.0061 0.0026 -0.0112 -0.0197 -0.0186** 0.0159 -0.0154 0.0072 -0.0091 -0.0037 0.0045 0.0021 -0.0124 -0.0078 -0.0030 0.0325**
(0.026) (0.012) (0.007) (0.009) (0.011) (0.004) (0.014) (0.004) (0.004) (0.003) (0.023) (0.020) (0.007) (0.018) (0.019) (0.016) (0.014) (0.016) (0.004) (0.006) (0.020) (0.006) (0.007) (0.013)

filho14 0.0162 -0.0036 -0.0100** 0.0083 -0.0065 0.0018 0.0130 -0.0001 0.0007 -0.0013 -0.0059 -0.0070 0.0096** -0.0101 0.0021 0.0180* -0.0025 0.0088 -0.0051* 0.0037 -0.0157 0.0045 -0.0030 -0.0211**
(0.016) (0.008) (0.004) (0.006) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.015) (0.013) (0.005) (0.011) (0.012) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.013) (0.004) (0.004) (0.009)

filho18 -0.0891*** 0.0188 -0.0131 -0.0170* 0.0613*** -0.0056 -0.0376** 0.0073 -0.0010 0.0022 -0.0153 0.0820*** -0.0086 0.0284 0.0609*** -0.0246 -0.0373** 0.0034 -0.0004 -0.0149** 0.0286 -0.0083 0.0072 -0.0207
(0.030) (0.014) (0.008) (0.010) (0.013) (0.004) (0.017) (0.005) (0.005) (0.004) (0.027) (0.023) (0.008) (0.020) (0.021) (0.018) (0.016) (0.018) (0.005) (0.007) (0.023) (0.007) (0.008) (0.015)

filho18+ -0.0691*** -0.0165* -0.0023 -0.0024 0.0421*** -0.0047* 0.0064 -0.0063** 0.0046 0.0010 -0.0038 -0.0163 0.0028 0.0213 0.0574*** -0.0141 0.0017 -0.0051 0.0024 0.0008 0.0046 -0.0047 -0.0021 -0.0019
(0.019) (0.009) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.017) (0.015) (0.005) (0.013) (0.014) (0.012) (0.011) (0.012) (0.003) (0.004) (0.015) (0.004) (0.005) (0.010)

NO -0.0484*** -0.0104** 0.0034 -0.0096** 0.0105** 0.0007 -0.0077 -0.0025 -0.0003 -0.0039*** 0.0269*** 0.0058 0.0024 -0.0080 0.0055 0.0052 -0.0063 -0.0033 -0.0017 -0.0006 0.0158* 0.0062** 0.0005 0.0169***
(0.011) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) (0.002) (0.010) (0.008) (0.003) (0.008) (0.008) (0.007) (0.006) (0.007) (0.002) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.006)

SE -0.0301** -0.0065 0.0051 -0.0040 0.0107** 0.0029* -0.0034 0.0003 0.0013 0.0001 -0.0064 0.0127 0.0128*** -0.0068 0.0141* 0.0000 -0.0009 -0.0190*** 0.0003 -0.0058** 0.0207** 0.0005 -0.0017 0.0010
(0.012) (0.005) (0.003) (0.004) (0.005) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.011) (0.009) (0.003) (0.008) (0.009) (0.007) (0.006) (0.007) (0.002) (0.003) (0.009) (0.003) (0.003) (0.006)

SUL -0.0342** -0.0164** 0.0118*** 0.0265*** 0.0233*** 0.0034 0.0065 -0.0040 -0.0025 -0.0042* -0.0011 0.0258** 0.0152*** -0.0269** 0.0265** 0.0041 -0.0004 -0.0367*** -0.0008 -0.0071** -0.0190 0.0037 -0.0064 0.0087
(0.016) (0.008) (0.004) (0.006) (0.007) (0.002) (0.009) (0.003) (0.003) (0.002) (0.015) (0.012) (0.005) (0.011) (0.012) (0.010) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.013) (0.004) (0.004) (0.008)

CO -0.0630*** 0.0013 0.0037 -0.0051 0.0031 -0.0013 -0.0037 -0.0050** -0.0021 -0.0010 0.0271** 0.0148 0.0073* -0.0141 -0.0027 0.0145* -0.0107 -0.0098 -0.0037 -0.0034 0.0281** 0.0009 0.0032 0.0161**
(0.014) (0.007) (0.004) (0.005) (0.006) (0.002) (0.008) (0.002) (0.002) (0.002) (0.013) (0.011) (0.004) (0.010) (0.010) (0.009) (0.008) (0.009) (0.002) (0.003) (0.011) (0.003) (0.004) (0.007)

fd2 -0.0073 -0.0068 -0.0020 0.0100*** -0.0065 -0.0002 0.0057 0.0008 0.0000 -0.0015 0.0046 -0.0067 -0.0020 0.0047 -0.0031 0.0134** -0.0030 -0.0033 0.0008 0.0016 0.0014 -0.0016 0.0014 0.0018
(0.010) (0.005) (0.003) (0.003) (0.004) (0.001) (0.006) (0.002) (0.002) (0.001) (0.009) (0.008) (0.003) (0.007) (0.007) (0.006) (0.005) (0.006) (0.002) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.005)

fd3 -0.0187 -0.0134** -0.0021 0.0077* -0.0074 0.0012 0.0061 0.0041* 0.0006 -0.0000 0.0147 -0.0048 -0.0024 -0.0013 -0.0062 0.0176** -0.0041 -0.0020 0.0007 0.0056* 0.0111 -0.0005 0.0015 -0.0075
(0.013) (0.006) (0.004) (0.004) (0.006) (0.002) (0.007) (0.002) (0.002) (0.002) (0.012) (0.010) (0.004) (0.009) (0.009) (0.008) (0.007) (0.008) (0.002) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.007)

fd4 -0.0270* -0.0145** -0.0049 0.0094* -0.0056 0.0018 0.0032 0.0017 0.0013 0.0005 0.0245* 0.0012 -0.0012 0.0097 0.0048 0.0164* -0.0069 -0.0064 -0.0002 0.0022 0.0036 -0.0032 -0.0001 -0.0079
(0.015) (0.007) (0.004) (0.005) (0.006) (0.002) (0.008) (0.002) (0.002) (0.002) (0.013) (0.011) (0.004) (0.010) (0.011) (0.009) (0.008) (0.009) (0.002) (0.003) (0.012) (0.003) (0.004) (0.008)

fd5 -0.0342** -0.0166** -0.0069 0.0096* -0.0016 0.0013 0.0006 0.0020 -0.0014 0.0002 0.0322** -0.0025 -0.0021 0.0111 0.0059 0.0203* -0.0082 -0.0038 -0.0004 0.0043 0.0048 -0.0016 0.0002 -0.0103
(0.017) (0.008) (0.005) (0.006) (0.008) (0.002) (0.010) (0.003) (0.003) (0.002) (0.015) (0.013) (0.005) (0.012) (0.012) (0.011) (0.009) (0.010) (0.003) (0.004) (0.013) (0.004) (0.004) (0.009)

fd6 -0.0482***-0.0244*** -0.0095* 0.0086 -0.0001 0.0015 -0.0002 0.0043 0.0003 -0.0002 0.0386** 0.0066 0.0003 0.0181 0.0097 0.0194* -0.0096 -0.0064 -0.0003 0.0021 0.0048 -0.0014 -0.0003 -0.0117
(0.018) (0.008) (0.005) (0.006) (0.008) (0.003) (0.010) (0.003) (0.003) (0.002) (0.016) (0.014) (0.005) (0.012) (0.013) (0.011) (0.010) (0.011) (0.003) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) (0.009)

fd7 -0.0396** -0.0287*** -0.0097* 0.0091 -0.0031 0.0037 -0.0017 0.0038 0.0011 0.0019 0.0523*** -0.0076 0.0013 0.0200 0.0056 0.0206* -0.0062 -0.0013 0.0011 0.0031 0.0043 -0.0034 0.0004 -0.0210**
(0.019) (0.009) (0.005) (0.006) (0.008) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.017) (0.014) (0.005) (0.013) (0.014) (0.012) (0.010) (0.011) (0.003) (0.004) (0.015) (0.004) (0.005) (0.010)

fd8 -0.0538***-0.0330*** -0.0112** 0.0070 0.0003 0.0027 0.0046 0.0043 0.0021 0.0020 0.0628*** -0.0079 -0.0008 0.0237* -0.0036 0.0198 -0.0006 -0.0018 0.0021 0.0040 0.0034 -0.0017 0.0012 -0.0206**
(0.020) (0.009) (0.005) (0.007) (0.009) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.018) (0.015) (0.006) (0.013) (0.014) (0.012) (0.011) (0.012) (0.003) (0.004) (0.016) (0.005) (0.005) (0.010)

fd9 -0.0644***-0.0315*** -0.0110* 0.0048 0.0056 0.0023 0.0039 0.0030 0.0032 0.0050* 0.0722*** -0.0205 0.0016 0.0343** -0.0012 0.0096 0.0040 0.0072 0.0028 0.0034 -0.0043 -0.0009 0.0020 -0.0273**
(0.021) (0.010) (0.006) (0.007) (0.009) (0.003) (0.012) (0.004) (0.003) (0.003) (0.019) (0.016) (0.006) (0.015) (0.015) (0.013) (0.012) (0.013) (0.004) (0.005) (0.017) (0.005) (0.006) (0.011)

fd10 -0.0707***-0.0352*** -0.0099 0.0046 0.0047 0.0038 0.0117 0.0054 0.0056 0.0074** 0.0793*** -0.0263 -0.0019 0.0521*** -0.0076 -0.0007 0.0107 0.0197 0.0034 0.0004 -0.0161 -0.0023 0.0009 -0.0327***

(0.023) (0.011) (0.006) (0.008) (0.010) (0.003) (0.013) (0.004) (0.004) (0.003) (0.021) (0.018) (0.007) (0.016) (0.017) (0.014) (0.013) (0.014) (0.004) (0.005) (0.018) (0.005) (0.006) (0.012)

Const. -0.1338 0.0304 0.0148 0.0479 0.0918** 0.0138 -0.0601 0.0400** 0.0139 0.0097 0.0811 0.1956** 0.0073 0.0386 0.2842*** 0.1260* 0.0496 -0.0093 0.0252 -0.0143 0.2205*** -0.0220 -0.0202 0.0021

(0.106) (0.049) (0.029) (0.036) (0.047) (0.015) (0.059) (0.017) (0.017) (0.014) (0.096) (0.081) (0.030) (0.072) (0.077) (0.065) (0.058) (0.064) (0.018) (0.024) (0.083) (0.025) (0.028) (0.055)

Obs. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

R2 0.748 0.715 0.593 0.807 0.745 0.620 0.605 0.360 0.489 0.587 0.758 0.578 0.533 0.675 0.636 0.814 0.739 0.666 0.468 0.538 0.607 0.523 0.544 0.669

Erro padrão entre parênteses

p-value: *** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1  
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Tabela A.11 - Testes da Restrição de Simetria da Matriz de Slutsky

BRASIL ÁREAS ÁREAS

URBANAS RURAIS

        SIMETRIA 1067,31 795,32 752,15

 [  276  ]  [  276  ]  [  276  ]

 (0,000)  (0,000)  (0,000)

 Fonte: Elaboração própria.

 Nota: Estatística de teste χ2 , [graus de liberdade] , (p-value).  
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EESSTTIIMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDEEMMAANNDDAA  EE  UUMM  MMOODDEELLOO  DDEE  RRAACCIIOONNAALLIIDDAADDEE  CCOOLLEETTIIVVAA::  UUMMAA  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  OO  BBRRAASSIILL  

 

 

 

Resumo 

A teoria neoclássica do consumidor se utiliza do chamado modelo unitário para explicar a 

racionalidade econômica das escolhas de consumo e oferta de trabalho do indivíduo. O 

objetivo deste artigo é testar a validade do modelo unitário para solteiros(as) e a validade 

do modelo de racionalidade coletiva de Browning e Chiappori (1998) para casais no Brasil. 

Para tanto, foi estimado um sistema de demanda do consumo brasileiro com base no 

modelo QUAIDS, que apresenta uma estrutura de preferências flexível o suficiente para 

permitir curvas de Engel quadráticas. As bases de dados utilizadas foram as pesquisas de 

orçamentos familiares (POFs) para os períodos de 1987/1988 e 1995/1996. Os resultados 

apontam que a hipótese de simetria não é rejeitada para solteiros e suportam a adequação 

do modelo de racionalidade coletiva para casais brasileiros. 

 

 

 

 

Abstract 

Neoclassical theory uses unitary model to explain economic rationality of consumer 

behaviour. Based on Brazilian data, this paper aims to test the validity of the unitary model 

for singles and the validity of Browning and Chiappori’s collective model for couples. We 

estimate the QUAIDS model, which is based on a flexible preference structure that allows 

for quadratic Engel curves. The results indicate that the symmetry hypothesis is not rejected 

for singles and supports the collective model for Brazilian couples. 

 

 

 

JEL: C13, C36, D11, D12, D13. 

Palavras chave: comportamento do consumidor, sistema de demanda, QUAIDS, modelo 

de racionalidade coletiva. 

Keywords: consumer behavior, demand system, Quadratic Almost Ideal Demand System 

(QUAIDS), collective model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A teoria neoclássica do consumidor se utiliza do chamado modelo unitário para explicar a 

racionalidade econômica das escolhas de consumo e oferta de trabalho do indivíduo. Tal 

abordagem não leva em conta, portanto, o processo decisório intrafamiliar e pressupõe que 

as escolhas da família derivam de um processo de maximização de uma função de 

utilidade, que representa a preferência única da família, sujeita a uma restrição 

orçamentária conjunta (FERNANDES; SCORZAFAVE, 2009). A família é, portanto, 

tratada como um único consumidor. 

 

Uma das principais implicações deste arcabouço no que tange aos resultados do 

processo decisório intrafamiliar é a “hipótese da renda conjunta” (income pooling 

hypothesis). Sob tal hipótese, a distribuição da renda da família entre seus membros seria 

irrelevante nas decisões de alocação de consumo e lazer; isto é, as rendas de todos os 

membros deveriam ser agregadas em um único montante e a fonte da renda não geraria 

efeito nas alocações de recursos da família. 

 

A evidência empiríca tem rejeitado de forma significativa, não só a hipótese de income 

pooling, bem como várias implicações derivadas do modelo unitário.
62

 No que diz respeito 

às propriedades tradicionais da teoria do consumidor, estudos sobre sistemas de demanda 

apontam rejeição sistemática de suas restrições.
63

 Em particular, a hipótese de simetria da 

matriz de Slutsky é fortemente rejeitada pelos dados de orçamentos familiares 

(BLUNDELL;PASHARDES;WEBER, 1993; BROWNING;MEGHIR,1991).
64

 

 

Há, portanto, um consenso na literatura de que a teoria tradicional do consumidor não 

diz muito sobre o seu comportamento se houver mais de uma pessoa na família (ou no 

domicílio). A partir da década de 1980, modelos com base em elementos de teoria dos 

jogos cooperativos, em especial, o modelo de barganha de Nash, surgiram para incorporar 

preferências individuais na tomada de decisão de alocação de recursos no nível familiar. O 

principal objetivo destas contribuições era, portanto, considerar o fato de as famílias serem 

compostas por pessoas com diferentes preferências (MANSER; BROWN,1980; MCENROY; 

HORNEY, 1981). Chiappori (1988, 1992) e Apps e Rees (1988) desenvolveram uma 

abordagem alternativa a esses modelos iniciais para acomodar a existência possível de 

outras preferências e/ou quaisquer heterogeneidades entre os membros de uma família, 

tornando-se a ferramenta padrão para analisar o comportamento familiar desde então. Os 

pressupostos básicos desta classe de modelos são os de que os agentes no interior da família 

têm preferências individuais e que o processo decisório intrafamiliar apresenta um 

resultado eficiente no sentido de Pareto. Assim, cada família tem uma função de utilidade e 

suas demandas de consumo e lazer são determinadas por um processo não observável 

                                                 
62 Os estudos de Shultz (1990), Bourguignon et al. (1993) e Phipps e Burton (1994) rejeitam fortemente a hipótese de 

income pooling. No contexto brasileiro, Thomas (1990), Tiefenthaler (1999) e Rangel (2006) também sugerem que os 

dados não são consistentes com esta hipótese. 
63 As propriedades usuais das demandas marshallianas são: i) equilíbrio orçamentário ou aditividade (adding-up); ii) 

homogeneidade; iii) negatividade semi-definida da matriz de Slutsky; e, iv) simetria da matriz de Slutsky 

(DEATON;MUELLBAUER, 1996). As duas primeiras restrições são normalmente impostas em estimações de demanda e 

a negatividade semi-definida é normalmente não rejeitada pelos dados. 
64 Pereda (2008), Veloso (2006) e Asano e Fiuza (2003) também rejeitam a hipótese de simetria da matriz de Slutsky com 

base de dados orçamentários para as famílias brasileiras. 
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dentro do domicílio que produz uma resposta Pareto-Eficiente, tornando-se possível 

realizar comparações do bem-estar a nível individual e não somente entre famílias. Esse 

novo desenvolvimento teórico foi chamado de Collective Model (Modelos de 

Racionalidade Coletiva).
65

 

 

O modelo de Browning e Chiappori (1998) é uma generalização dos modelos anteriores 

na medida em que são derivadas restrições do comportamento familiar passíveis de teste 

empírico. Tal modelo é um exemplo interessante de como a agregação costuma destruir as 

propriedades das demandas individuais. A idéia central é a de que a teoria neoclássica da 

utilidade se aplica a indivíduos e não a famílias, unidades de análise de maior parte das 

pesquisas de orçamentos; ou seja, o que se observa é o consumo familiar e a teoria foi 

desenvolvida para o indivíduo. Com base em uma pesquisa de orçamentos familiares 

canadenses, os autores testam a hipótese de simetria da matriz de Slutsky para amostras 

distintas no que tange ao tamanho das famílias. Os resultados sugerem que a hipótese de 

simetria não é rejeitada para solteiros. Quando testada para uma amostra de casais, tal 

hipótese é fortemente rejeitada, resultado que suporta a tese de que o modelo unitário é 

adequado somente para indivíduos. O principal resultado teórico do estudo é o de que, 

embora a simetria da matriz de Slutsky não precise ser verificada no arcabouço coletivo, tal 

condição pode ser generalizada de uma forma direta: a matriz de Slutsky equivalente para o 

modelo coletivo (a chamada matriz de pseudo-Slutsky) tem que ser igual à soma de uma 

matriz simétrica e uma matriz de posto um. Esta forte propriedade teórica é uma 

consequência direta da hipótese de eficiência. 

 

Estudos sobre modelos de racionalidade coletiva são escassos no Brasil. Com exceção 

de Fernandes e Scorzafave (2009), nenhum estudo empírico foi realizado para se testar a 

adequação do comportamento das famílias brasileiras ao arcabouço teórico de racionalidade 

coletiva.
66

 O objetivo deste estudo é preencher esta lacuna ao investigar, diante de 

arcabouços teóricos e empíricos, qual o mecanismo por meio do qual as decisões das 

famílias brasileiras compostas por solteiros(as) e casais são tomadas em relação à demanda 

de consumo por bens e serviços. Em particular, este estudo pretende verificar o grau de 

adequação empírica do modelo desenvolvido por Browning e Chiappori (1998) para o caso 

brasileiro. Para tanto, estima-se o sistema de demanda de consumo brasileiro com base no 

Quadratic Almost Ideal Demand System – QUAIDS. Tal modelo possui forma funcional 

bastante flexível e é deduzido de uma estrutura completa de preferências, consistente com a 

teoria do consumidor, além de ter a vantagem da não linearidade das curvas de Engel. 

 

                                                 
65 A tradução segue a denominação adotada em Fernandes e Scorzafave (2009). Os autores fazem uma revisão abrangente 

sobre a literatura e evolução dos modelos teóricos sobre comportamento familiar. Browning, Chiappori e Lechene (2004) 

fazem uma elaboração das principais diferenças entre os arcabouços unitário e coletivo. 
66 Em geral, estudos empíricos com base em modelos de racionalidade coletiva seguem duas vertentes: i) efeito sobre a 

oferta de trabalho dos membros da família; ii) efeito no comportamento de demanda de bens e serviços dos mesmos. 

Fernandes e Scorzafave (2009) analisam o comportamento da oferta de trabalho dos cônjuges brasileiros e testam a 

validade do modelo de Chiappori, Fortin e Lacroix (2002). Os resultados encontrados indicam que  a diferença de idade 

entre marido e esposa e o chamado sex ratio (razão entre o total de homens com as mesmas características do marido e o 

total correspondente de homens e mulheres de uma determinada região) geram efeitos negativos na oferta de trabalho das 

mulheres e positivo na dos homens. 

. 
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Coelho et al. (2010), Pereda (2008) e Veloso (2006) estão entre os estudos mais recentes 

que utilizam o QUAIDS para o caso brasileiro. Por sua vez, Asano e Fiuza (2003) e 

Payeras-Pintos (2009), apesar de não utilizarem o modelo QUAIDS, e sim o AIDS, 

estimam um sistema de demanda de consumo completo para o Brasil, cobrindo todas as 

classes de bens e serviços. 

 

As bases dos microdados utilizadas neste trabalho foram as Pesquisas de Orçamentos 

Familiares (POFs) de 1987/1988 e 1995/1996, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que abarca além de características demográficas e socioeconômicas, 

informações extremamente detalhadas sobre o consumo das famílias de onze áreas 

metropolitanas do país. Os dados referentes aos preços dos bens e serviços têm como base 

os índices de preços regionais construídos por Asano e Fiuza (2003). Os autores se 

preocuparam em calcular índices que refletissem diferenças de preços não só ao longo do 

tempo, como também entre as regiões analisadas, o que possibilitou maior heterogeneidade 

entre os preços das categorias e uma maior precisão nas estimativas dos parâmetros. 

 

Além desta introdução, o presente trabalho está organizado em mais cinco seções.  A 

próxima seção descreve o modelo de racionalidade coletiva desenvolvido por Browning e 

Chiappori (1998). A terceira seção apresenta a forma funcional da equação de demanda 

(QUAIDS) e os procedimentos econométricos adotados para sua estimação. A quarta seção 

apresenta a construção da base de dados a partir dos microdados das POFs de 1987/1988 e 

1995/1996 do IBGE. Os principais resultados do modelo são apresentados na quinta seção. 

Por fim, a última seção é dedicada a considerações finais. O apêndice apresenta, além de 

tabelas com os resultados da estimação das equações reduzidas para a correção da 

endogeneidade, os coeficientes estimados para as três amostras compostas por solteiros(as) 

e casais do modelo QUAIDS segundo diversas especificações. 

 

 

2 MODELO TEÓRICO DE BROWNING E CHIAPPORI (1998) 

 

2.1 Preferências 

 

O modelo de escolha coletiva de Browning e Chiappori parte de dois pressupostos básicos 

adotados na maior parte de modelos de racionalidade coletiva: i) preferências individuais - 

cada pessoa na família (domicílio) tem uma preferência; ii) as decisões coletivas sobre 

alocações de recursos no domicílio (família) são eficientes de Pareto. Uma hipótese 

adicional do modelo, e que simplifica de forma significativa as suas implicações, é que só 

se consideram domicílios habitados por duas pessoas (A e B). A demanda do domicílio é 

denotada por um vetor q, com vetor de preços de mercado p, dado por: 

 
A Bq  +  q  +  Q  = q                   (2.1) 

 

em que A Bq  e  q  indica o consumo privado por cada pessoa do domicílio e Q é o consumo 

público do mesmo. A restrição orçamentária familiar é dada por: 

 ' A B 'p q  +  q  +  Q   =  p q  = x ; em que x denota a despesa total do domicílio. 



 89 

As preferências do membro I da família (I = A, B) podem ser representadas por uma 

função utilidade da forma  A Bq ,  q , QIu , que é fortemente côncava e duplamente 

diferenciável em  A Bq  +  q  +  Q , e estritamente crescente em  q , QI . Assim, as 

preferências de cada morador do domicílio dependem do consumo privado e público de 

ambos os moradores da família; tal hipótese permite a existência de altruísmo e também de 

externalidades ou quaisquer interação das preferências.
67

 O resultado do processo de 

decisão de alocação de recursos é eficiente no sentido de Pareto.  

 

O principal fator que distingue este modelo de racionalidade coletiva dos demais é a 

existência de uma função  p, x , homogênea de grau zero, diferenciável tal que, para 

qualquer (p, x), os vetores  A Bq , q , Q  são soluções do problema: 

 

       

 

A B

A B A B

q , q , Q

A B

  p, . q , q , Q   +  1   p, . q , q , Q

sujeito a  p. q  +  q  + Q   =  .

max
A Bx u x u

x

       
           (2.2) 

 

O parâmetro  é entendido como uma função “distribuição de poder”, ou simplesmente, 

fator distributivo do domicílio.
68

 Tal fator é uma variável que pode influenciar o 

comportamento familiar, mas não afeta diretamente as preferências individuais e nem a 

restrição orçamentária familiar. 

 

A função utilidade do domicílio é dada por: 

 

         
A B

A B A B

q , q , Q

A B

q, Q   =    . q , q , Q   +  1   . q , q , Q

sujeito a  q  +  q  + Q =  q.

max
H A Bu u u 

           (2.3) 

 

Vale ressaltar que a função utilidade u
H
 depende dos preços e renda na medida em 

que   é uma função destas variáveis; neste caso, as preferências do domicílio são 

dependentes do preço, o que pode explicar porque os resultados usuais derivados da teoria 

neoclássica do consumidor (simetria da matriz de Slutsky, por exemplo) não se adequam ao 

modelo de racionalidade coletiva. 

 

 

 

                                                 
67 Os axiomas e proposições, assim como suas provas e o modelo completo, estão descritos em Browning e Chiappori 

(1998). 
68 Se  = 1, então o domicílio se comporta como A quer; se  = 0, B é o ditador efetivo. Para valores intermediários, o 

domicílio se comporta como que cada pessoa tivesse algum poder de decisão. Importante notar que   depende, em geral, 

dos preços e do gasto total. 
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2.2 Representações Duais do Arcabouço Coletivo 

 

Para qualquer  , a função de utilidade indireta da família é dada por: 

 

         

 

A B

A B A B

q , q , Q

A B

p, ,   =    . q , q , Q   +  1   . q , q , Q

sujeito a  p. q  +  q  + Q  =  .

max
A BV x u u

x

  

           (2.4) 

 

A solução do problema acima é dada por  q  =  f p, x,   – o equivalente “coletivo” das 

demandas Marshallianas. Do teorema do envelope, tem-se que: 

 

 

 

p, , 
  =   

p, , 

i

i

V x p
f

V x x





 


 
,                 (2.5) 

 

que é o equivalente, no arcabouço coletivo, à identidade de Roy no caso unitário. A função 

despesa correspondente será definida como: 

 

   

       

A B

A B

q , q , Q

A B A B

p, ,   =   p ' q , q , Q

sujeito a  

. q  +  q  + Q  + 1 . q  +  q  + Q   .

min

A B

E x

u u u



  

           (2.6) 

 

A solução do problema (2.6) é dada pela função  h p, , x  , que pode ser interpretada 

como uma função de demanda compensada (a partir do momento que é a demanda obtida 

mantendo-se a utilidade do domicílio constante). Novamente, do teorema do envelope tem-

se que: 

 

 p, u, 
  =  i

i

E
h

p




                  (2.7) 

 

Da dualidade entre problemas do agente representativo, tem-se que: 

 

    f p, p, u, ,   =  h p, u, E                    (2.8) 

 

Da igualdade acima, tem-se que: 

 

  
 + .   = 

  

i i i
j

j j

f f h
f

p x p

  

  
                 (2.9) 



 91 

 

Tal igualdade é equivalente às condições de Slutsky no caso unitário. Em particular, a 

matriz  com termo geral é dada pelos seguintes elementos: 

 

  
  =   + . 

  

i i
ij j

j

f f
q

p x


  
 
   

               (2.10) 

 

Tal resultado pode ser interpretado como as derivadas parciais das demandas com 

relação aos preços, mantendo-se tanto a utilidade do domicílio e o índice do “poder 

distributivo”   constante. 

 

2.3 Restrições sobre a Demanda 

 

A função  f p, , x   não é observável. Para qualquer cesta  p, x , o que se observa é um 

valor específico de   - ou seja, o valor  p, x . Portanto, a função de demanda que se 

observa efetivamente é definida por: 

 

    p,   = f p, , p, x x x                 (2.11) 

 

Quais são as predições que o arcabouço coletivo implica para as funções de demanda 

observadas  p,  x ? Em primeiro lugar, as demandas  p,  x  são homogêneas de grau zero 

e continuamente diferenciáveis em  p, x  e satisfaz a aditividade:
69

 

 

 p' p,   = .x x                 (2.12) 

 

Para se derivar propriedades mais estruturais, define-se a chamada matriz de pseudo-

Slustsky, associada com  p,  x , que é dada por: 

 
'

pS =  + x                    (2.13) 

 

em que p  é a matriz Jacobiana das derivadas parciais de com relação a p, e x  é o vetor 

de derivadas parciais de   com relação a x. No arcabouço unitário, S seria simétrica e 

semi-definida. No modelo coletivo, esta propriedade é generalizada de forma que, no 

modelo coletivo, a matriz Pseudo-Slutsky S é a soma da matriz   e de um produto 

externo: 

 

S =  + uv'                  (2.14) 

 

Em que u e v são vetores que contem, respectivamente, os seguintes elementos: 

                                                 
69 As provas estão em Browning e Chiappori, 1998. 
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 = 

 

i
i

f
u






   e   

  
 =   +  

  
j j

j

v
p x

 


 

 
.             (2.15) 

 

O corolário seguinte é uma consequência do modelo desenvolvido acima e apresenta 

uma implicação testável do modelo coletivo (equivalente à propriedade da simetria da 

matriz de Slutsky para o arcabouço unitário). 

 

Corolário (Propriedade SR1): No arcabouço coletivo, a matriz de pseudo-Slutsky S é a 

soma de uma matriz negativa semi-definida negativa e simétrica,   com uma matriz R, 

que possui posto máximo igual a um. A condição SR1 (“Symmetric plus Rank 1”) 

generaliza obviamente o modelo unitário (a partir do momento que R = 0 neste último).  

 

2.4 Teste para a condição SR1 

 

Browning e Chiappori (1998) mostram como a propriedade SR1 pode ser testada. Os 

autores demonstram que uma matriz S é SR1 se e somente se a matriz antisimétrica M = S 

– S’ tem posto no máximo igual a dois (a  matriz M é antisimétrica se M’ = - M). Assim, a 

condição SR1 para o modelo de racionalidade coletiva é equivalente a testar o posto da 

matriz M = S – S’. O modelo coletivo (com dois tomadores de decisão) prediz que o posto 

deveria ser no máximo igual a dois, enquanto que deveria ser zero no caso unitário.
70

 

 

O lema a seguir apresenta uma implicação. O teste utilizado neste trabalho para 

identificar a validade da condição SR1 acima é realizado com base no seguinte lema de 

Browning e Chiappori (1998). 

 

Lema: Seja M = (mik) uma matriz antisimétrica real, diferente de zero, e assuma, sem perda 

de generalidade, que m12 não é igual a 0. Então a matriz M tem posto dois se e somente se, 

para todo ( i, k ) tal que k > i > 2, 

 

1 2 1 2

12

  
 = i k k i

ik

m m m m
m

m


. 

 

 

3 ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA, ESTRATÉGIA ECONOMÉTRICA E 

ENDOGENEIDADE DA DESPESA 

 

3.1 EQUAÇÃO DA DEMANDA: O MODELO QUAIDS 

 

O modelo usado na estimação tem como base o Quadratic Almost Ideal Demand System 

(QUAIDS), proposto por Blundell, Pashardes e Weber (1993) e Banks, Blundell, e Lewbel 

(1997), o que permite uma aproximação flexível da estrutura de preferências do 

consumidor. O QUAIDS é uma generalização do AIDS (DEATON; MUELLBAUER; 

1980), que consiste em uma aproximação de primeira ordem para a participação da despesa 

                                                 
70 Ver: lema 1 e lema 2, proposição 3, Browning e Chiappori, 1998, p. 1251-1253. 
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em cada produto na despesa total (os shares). Tais participações são apresentadas como 

uma função dos logaritmos dos preços e da despesa total, preservando-se as propriedades 

derivadas da teoria do consumidor. Ao adicionar um termo quadrático no logarítmo da 

despesa total deflacionada, o modelo QUAIDS tem a vantagem da flexibilidade de curvas 

de Engel não-lineares, sem que haja violação das propriedades originais do modelo AIDS. 

 

O sistema de demanda QUAIDS especifica a sua função despesa da seguinte forma: 
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         (3.1) 

 

em que p é o vetor de preços, u é a utilidade, ip

 

é o preço do i-ésimo bem, e 

, ,   e i ij i i   

 

são parâmetros.  

 

As equações demanda são derivadas, pelo lema de Shepard, da função acima descrita: 
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(3.2)

 
 

em que iw é a parcela do gasto total com o i-ésimo bem (i = 1, 2, 3, ...7) – isto é, 

iw representa os budget shares de cada bem;
 71

 Y  é a renda; e P é índice de preços. O 

parâmetro i  pode ser interpretado como o share do i-ésimo bem de  uma família que vive 

em nível de subsistência (isto é, quando a utilidade u, da equação (3.1), for igual a zero e 

quando todos os preços forem normalizados a um). Por sua vez, o índice de preços P da 

equação (3.2), uma função não linear dos preços ( pj’s ), é definido por:  

 

 

         (3.3) 

                                                 

71 A expressão      2. log 
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mede o impacto de um aumento de 1% na despesa 

total real nos shares de cada bem i. Diferentemente do modelo AIDS (em que  = 0   i i  ),  esta equação é capaz 

de mudar de sinal, dependendo do valor da despesa. Portanto, em contraste com o modelo AIDS, em que as elasticidades 

despesa são todas constantes, o modelo QUAIDS permite que bens normais tornem-se inferiores ou bens inferiores se 

tornem normais ao longo da distribuição da despesa (BOPAPE, 2006). 

1
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No modelo QUAIDS, é possível testar as restrições derivadas da teoria do consumidor 

diretamente aos parâmetros, uma vez que o modelo permite a exata agregação dos 

consumidores.
72

 As restrições de aditividade (adding-up), homogeneidade e simetria 

impostas para identificação dos parâmetros, são, respectivamente: 

 

 =  1,  =  0  ,  =  0,  =  0i ij i i

i i i i

j                    (3.4)

   

= 0   ij

j

i                    (3.5) 

 

= ji ij                     (3.6) 

 

 

A validade destas restrições assegura que o QUAIDS, resumido nas equações (3.2) e     

(3.3), expresse um sistema de demanda, no qual a despesa total não ultrapassa o orçamento 

total do consumidor e que a demanda não se altera quando há mudanças nos preços 

relativos, ou seja, as demandas são consistentes com os axiomas da escolha do consumidor. 

 

3.2 ESTRATÉGIA ECONOMÉTRICA 

 

O modelo econométrico construído a ser estimado, com base no modelo QUAIDS acima 

descrito, é dado por: 
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(3.7) 
 

em que os subscritos adicionais h, l e t representam a família, a área geográfica e o período 

de tempo considerado, respectivamente;
73

 lhtX

 

representa a despesa total; lhtZ  é um 

vetor de características demográficas e  inclui as seguintes variáveis: sexo (dummy referente 

ao sexo do chefe de família); idade (idade do chefe de família); escchefe (escolaridade do 

chefe de família); respropria (dummy que indica se o chefe de família é ou não proprietário 

da sua residência); a variável none (dummy que indica se a família é residente nas áreas 

localizadas no Norte e Nordeste, regiões mais pobres do país); e, por fim, ilht é o erro 

aleatório.  

                                                 
72 Ver teorema 1 e corolário 1, p.532, de Banks, Blundell e Lewbel (1997) . 
73 O controle para fatores específicos de tempo permite explorar a natureza da estrutura em painel da base de dados 

utilizada. 
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Boa parte dos sistemas empíricos de demanda são não lineares em termos dos budget 

shares e dos preços relativos. Blundell e Robin (1999), no entanto, mostram que sistemas 

de demanda populares com uma estrutura flexível possui a propriedade de ‘linearidade 

condicional’.
74

 Os autores propõem, portanto, um estimador bastante simples e atraente do 

ponto de vista computacional, o estimador por Mínimos Quadrados Lineares Iterados 

(Iterated Linear Least Squares Estimator – ILLE); demonstram também que tal estimador 

possui as propriedades de consistência e eficiência assintótica. No caso do QUAIDS, 

representado pela equação (3.7) acima, a não linearidade advém do índice de Preços Plt 

(equação 3.3) e do termo  j

j

j

p


 . A linearidade do sistema de equações pode ser 

obtida facilmente com as estimativas destes termos; e as estimativas óbvias para tais índices 

dependem, portanto, dos parâmetros                  . 
75

 O  único parâmetro que não pode ser 

estimado diretamente é      , do índice de preços, que indica a ‘renda’ de subsistência 

quando os preços são normalizados a um (Deaton e Muellbauer, 1980). Como os resultados 

finais das estimações mostraram-se insensíveis com relação a mudanças deste parâmetro, 

optou-se, assim, como Poi (2008), por              .
76

 

 

Outra questão importante nos estudos de demanda é a escolha da variável despesa em 

detrimento da variável renda a ser incluída nas equações de demanda. É comum considerar 

como recurso disponível para a família a despesa total em vez da renda em estudos que tem 

objetivo construir um sistema de demanda derivado de uma estrutura de preferências.
77

 

Além de a despesa total atender a propriedade da aditividade (adding-up), a escolha desta 

variável suporta a hipótese de separabilidade intertemporal entre o consumo de bens e 

serviços. Por separabilidade, entende-se como a possibilidade de divisão dos produtos (bens 

e serviços) em diferentes grupos, de forma que as decisões de alocação de despesa entre os 

itens que compõem um grupo sejam independentes dos níveis de consumo dos demais 

grupos.
78

 
 

As estimações dos sistemas de demandas, que descrevem o comportamento da demanda 

por bens e serviços de solteiros(as) e casais, foram realizadas através de uma regressão 

                                                 
74 Além do QUAIDS, os modelos Translog (CHRISTENSEN; JORGENSON; LAU, 1975) e o AIDS 

(DEATON;MUELLBAUER, 1980) são exemplos de sistemas de equações simultâneas não lineares, que são 

condicionalmente lineares em parâmetros desconhecidos. 
75 Este ‘estimador iterado’ é melhor discutido em Blundell e Robin (1999). 
76 Em Asano e Fiuza (2003), o valor atribuído foi muito próximo, 

0 = 5,5 , valor igual a R$300,00 por pessoa em 

1996 (a preços de setembro de 1996). 
77 O uso da variável renda é usado comumente em estudos de demanda quando se usa séries de tempo, seja pela utilidade 

de estimativas de elasticidade-renda para recomendações de política econômica ou análise de cenários de crescimento 

econômico. Como bem aponta Coelho (2006), a renda inclui toda espécie de componentes transitórios e a despesa total, 

mais estável, seria um melhor indicador da renda “normal”, como denomina Phlips (1974). Ver: Prais e Houthakker 

(1971). Outra crítica que se faz ao uso da variável renda no contexto brasileiro diz respeito às POFs, nas quais as 

informações de renda estão muito mais sujeitas a erros de medida do que a despesa total. 
78 A hipótese de separabilidade está intrinsecamente ligada com a endogeneidade da despesa total e com o fato de a renda 

ser o instrumento indicado para tal variável. A hipótese de separabilidade permite que se trabalhe com a despesa total em 

determinado grupo de interesse (produtos alimentares, por exemplo), desde que ele seja separável dos demais itens da 

despesa. A maior parte das análises empíricas de demanda não cobrem todos os bens e serviços que as famílias compram. 

A prática é, portanto, assumir que as preferências sejam separáveis e estimar um conjunto de demandas condicionais para 

bens de interesse como funções de preços e despesa total nestes bens (POLLAK;WALES, 1969; BOPAPE, 2006). No 

Brasil, por exemplo, a maior parte dos estudos empíricos sobre demanda são direcionados especificamente à demanda de 

alimentos. 

 ,   e i ij i  
0
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iterada por equações aparentemente não relacionadas (Iterative Seemingly Unrelated 

Regression (ISURE)). Tal procedimento refere-se ao FGNL (Feasible Generalized Non 

Linear Squares) iterado que utiliza os resíduos do modelo não-linear para estimar a matriz 

de variância-covariância dos erros em cada iteração. O método de estimação adotado 

equivale a uma estimação por Máxima Verossimilhança de Informação Completa (Full 

Information Maximum Likelihood – FIML), possuindo, portanto, as propriedades de serem 

consistentes e assintoticamente eficientes (Veloso, 2006 e Greene, 2003).
79

 

 

Em função da propriedade de aditividade ( adding-up ), realizar a estimação conjunta de 

todas as categorias de bens e serviços acarreta na singularidade da matriz de covariância 

dos resíduos dos sistemas, exigindo que seja omitida uma equação em cada um dos 

sistemas.
80

 Da mesma forma, o preço da categoria tal foi escolhido como numerários dos 

preços nos sistemas estimados. Diferente da restrição de homogeneidade, que é imposta 

equação por equação, a restrição de simetria ( = ji ij  ) envolve a imposição de 

restrições entre equações. 

 

Um dos principais objetivos deste trabalho é testar simetria para famílias compostas por 

solteiros(as) e por casais e identificar se o modelo unitário se aplica para os três estratos. 

Importante ressaltar que o comportamento da demanda das sete categorias de bens e 

serviços em relação à variação de preços e da renda real é o mesmo para todos os 

domicílios dentro de um dado estrato e difere entre estratos. 

 

3.3 ENDOGENEIDADE DA DESPESA TOTAL 

 

A endogeneidade da despesa total é identificada pela existência de viés de simultaneidade 

nas equações dos budget shares; é identificada também pela possibilidade do processo de 

alocação de despesa familiar ser correlacionado com outros comportamentos não 

observados, e não capturados por variáveis explicativas nas equações. Ao se ignorar 

endogeneidade da despesa gera-se inconsistência nas estimativas dos parâmetros do sistema 

de equações. 

 

O instrumento usual sugerido para corrigir esta endogeneidade é a renda, que é 

correlacionado com a despesa total e não correlacionada com os erros das shares equations 

(Browning e Chiappori, 1998). A condição importante é que no contexto do modelo 

unitário, a renda não deveria afetar o lado direito do sistema de equações e ser disponível 

como instrumento válido. 

 

Neste estudo, adota-se a metodologia de Blundell e Robin (1999), que usam uma técnica 

de regressão, conhecida como Control Function Approach, e sugerida por Hausman (1978) 

                                                 
79 Essa equivalência entre os métodos se dá sob a normalidade das distribuições dos erros do modelo. Um sistema não 

linear de regressão de equações aparentemente não relacionadas pode ser visto como uma variante não linear do modelo 

de regressão de equações aparentemente não relacionadas desenvolvido por Zellner (1962). 
80 A equação descartada foi a referente à categoria 7) Despesas pessoais, Educação e Cultura. Uma propriedade desejável 

do método de estimação ISURE é a invariância na estimação dos parâmetros das equações em função da escolha da 

equação omitida, permitindo que esta possa ser completamente arbitrária (Veloso, 2006 e Berndt e Wood, 1975). Com 

base nas equações estimadas, é possível recuperar os parâmetros das equações descartadas fazendo uso da propriedade de 

adding-up, automaticamente satisfazendo a restrição. 
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para contornar o problema da endogeneidade. A técnica envolve dois estágios. No primeiro, 

faz-se uma regressão da despesa total em um conjunto de variáveis exógenas, incluindo 

aquelas que influenciam diretamente os budget shares. O resíduo desta forma reduzida é 

adicionado, no segundo estágio, como uma variável explicativa nas equações dos budget 

shares em conjunto com a despesa total. O teste da significância do resíduo obtido nesta 

primeira regressão serve como um teste da exogeneidade da despesa total nas shares 

equations. 

 

 

4 BASE DE DADOS E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

As bases dos microdados utilizada são as Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF), 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos anos de 

1987/1988 e 1995/1996. Tais pesquisas fornecem informações sobre a composição dos 

orçamentos domésticos das famílias, a partir da investigação e mensuração de estruturas de 

consumo, dos gastos e dos rendimentos, segundo as características dos domicílios e das 

pessoas. Os dados foram coletados em nove áreas metropolitanas brasileiras, no Distrito 

Federal e no município de Goiânia.
81

 

 

As despesas mensais das famílias foram agregadas em sete categorias de consumo: 1) 

Alimentação; 2) Habitação; 3) Artigos de residência; 4) Vestuário; 5) Transporte e 

Comunicação; 6) Saúde e cuidados pessoais; e 7) Despesas pessoais, educação e leitura. A 

tabela 1 apresenta a participação média de cada categoria de consumo em relação à despesa 

total (os budget shares), que são as variáveis dependentes das equações de demanda, para 

os três estratos analisados (solteiros(as) e casais). 

 

A tabela 1 apresenta as participações orçamentárias das sete categorias de bens e 

serviços analisadas neste estudo. Nota-se que, em média, o gasto com alimentação é o de 

maior peso no orçamento familiar (acima de 30% para solteiros e casais e 27% para 

solteiras). O segundo item mais importante na participação das despesas das famílias é a 

habitação. As solteiras consomem proporcionalmente mais deste item (cerca de 23%), 

enquanto que as famílias compostas por solteiros e casais consomem em torno de 17%. As 

categorias de vestuários e artigos de residência representam, em termos de participação 

orçamentária, o oposto da alimentação e habitação; atingem de 7% a 8% dos gastos totais 

para os três estratos. 

 

                                                 
81 As regiões metropolitanas são: 1. Rio de Janeiro; 2. Porto Alegre; 3. Belo Horizonte; 4. Recife; 5. São Paulo; 6. Belém; 

7. Fortaleza; 8. Salvador; 9. Curitiba. 
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Tabela 1 - Participações Orçamentárias das Categorias de Consumo ( budget shares )

Solteiros Solteiras Casais

# = 695 # = 841 # = 2.051

 1. Alimentação 0,330 0,265 0,303

(0,199) (0,194) (0,175)

 2. Habitação 0,175 0,225 0,163

(0,165) (0,182) (0,144)

 3. Artigos de Residência 0,073 0,075 0,085

(0,114) (0,115) (0,108)

 4. Vestuário 0,071 0,082 0,081

(0,087) (0,095) (0,083)

 5. Transporte 0,130 0,102 0,155

(0,157) (0,111) (0,156)

 6. Saúde e Cuidados Pessoais 0,072 0,143 0,108

(0,093) (0,154) (0,111)

 7. Despesas Pessoais, Educação e 0,149 0,107 0,107

     Leitura (0,133) (0,121) (0,096)

Fonte: POF 1988/1987 e 1996/1995.

Desvio padrão entre parênteses.  
 

Uma grande limitação para estudos empíricos sobre demanda de consumo no Brasil é a 

inexistência de índices de preços compatíveis com categorias mais agregadas de bens e 

serviços como as apresentadas acima. A maior parte dos estudos, que utilizam as POFs 

como base, é dedicada unicamente à estimação de demanda de alimentos (BARBOSA; 

MENEZES; CABALLERO, 2010; COELHO; AGUIAR; EALES, 2010; MENEZES; 

AZZONI; SILVEIRA, 2008; PEREDA, 2008). Para cada tipo de alimento analisado, a POF 

não realiza um levantamento de preços para todas as regiões, mas registra as quantidades 

adquiridas na semana de referência de cada entrevista. De posse da informação das 

despesas gastas por cada família com cada um dos produtos alimentares, torna-se possível o 

cálculo dos preços implícitos, isto é, preços obtidos pela divisão entre a despesa e 

quantidade adquirida de cada produto.
82

 

 

Asano e Fiuza (2003) estão entre os poucos estudos que estimam um sistema de 

equações de demanda para um grupo de bens e serviços, que cobrem todas as categorias de 

consumo, no Brasil.
83

 A estimação se tornou possível a partir da disponibilização pelo 

IBGE de níveis de preços nominais detalhados de produtos, alimentícios e não alimentícios, 

levantados para o cálculo do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). 

                                                 
82 Preços implícitos são usualmente chamados de valores unitários (unit values) na literatura sobre comparação de preços 

ou de índices de custo de vida entre áreas geográficas (ATEN; MENEZES, 2002). 
83 Payeras-Pintos (2009) estima elasticidades-preço, elasticidades-cruzadas e elasticidades-dispêndio para 27 grupos de 

produtos a partir dos microdados da POF de 2002-2003. Com relação aos produtos não-alimentícios, o autor utilizou as 

mesmas informações disponibilizadas para Asano e Fiuza (2003), corrigidas para o período da POF 2002-2003. 
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Com base nestes preços, os autores construíram índices regionais de custo de vida para 

cada uma das áreas pesquisadas pelas POFs e pelo IPCA. 
84

 

 

O presente trabalho utiliza os índices de preços construídos por Asano e Fiuza (2003). 

Diferentemente dos índices de preços usuais calculados pelo IBGE, os índices de preços 

utilizados apresentam variabilidade entre as 11 áreas geográficas pesquisadas e entre os 

dois períodos de análise das POFs (1987/88 e 1995/96), o que permite uma maior precisão 

na análise das estimativas.
 85

 A tabela 2 apresenta as estatísticas dos preços, medidos em 

logaritmos e normalizados pela média geométrica dos logaritmos dos preços das onze 

regiões analisadas. Como pode ser visto, os preços apresentaram uma volatilidade 

significativa nos dois anos analisados; as menores amplitudes foram as da categoria 

vestuário, no ano de 1996, e os da categoria alimentação, em 1987. Por sua vez, as maiores 

foram registradas nos preços de despesas pessoais, educação e leitura em ambos os 

períodos. 

 

                                                 
84Os preços estão disponibilizados atualmente em: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Precos_Indices_de_Precos_ao_Consumidor/Sistema_de_Indices_de_Precos_ao_Consumidor/Precos_

Medios/ 
85 A estrutura de ponderação da cesta de produtos teve como data de referência da POF de 1995/96 (15 de Setembro de 

1996). Os índices de preços regionais foram calculados em três instantes do tempo: Setembro de 1999, Setembro de 1996 

e Outubro de 1987, respectivamente as datas de referência dos preços nominais, da POF 1995/96 e POF 1987/88. Para 

uma análise mais detalhada sobre a construção destes índices de preços regionais, ver Asano e Fiuza (2001). 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Precos_Indices_de_Precos_ao_Consumidor/Sistema_de_Indices_de_Precos_ao_Consumidor/Precos_Medios/
ftp://ftp.ibge.gov.br/Precos_Indices_de_Precos_ao_Consumidor/Sistema_de_Indices_de_Precos_ao_Consumidor/Precos_Medios/


 100 

Tabela 2 - Logaritmo dos Preços Normalizados (período base: Setembro, 1996)

Média Desvio Padrão Max. Min.

1996

 Ln(Preço_Alimentação) - Ln(P1 ) -0,011 0,080 0,138 -0,169

 Ln(Preço_Habitação) - Ln(P2) 0,099 0,244 0,324 -0,428

 Ln(Preço_Artigos de Residência) - Ln(P3) -0,056 0,224 0,426 -0,282

 Ln(Preço_Vestuário)  - Ln(P4) -0,015 0,070 0,108 -0,125

 Ln(Preço_Transporte) -  Ln(P5) -0,008 0,132 0,219 -0,187

 Ln(Preço_Saúde e Cuidados Pessoais) -  Ln(P6) -0,028 0,109 0,187 -0,175

 Ln(Preço_ Despesas Pessoais, Educação e -0,033 0,195 0,264 -0,255

     Leitura) -  -  Ln(P7 )

1987

 Ln(Preço_Alimentação) - Ln(P1 ) -0,005 0,050 0,074 -0,070

 Ln(Preço_Habitação) - Ln(P2) -0,045 0,252 0,328 -0,423

 Ln(Preço_Artigos de Residência) - Ln(P3) 0,054 0,196 0,288 -0,335

 Ln(Preço_Vestuário)  - Ln(P4) 0,031 0,082 0,124 -0,134

 Ln(Preço_Transporte) -  Ln(P5) 0,017 0,080 0,174 -0,106

 Ln(Preço_Saúde e Cuidados Pessoais) -  Ln(P6) 0,026 0,079 0,101 -0,164

 Ln(Preço_ Despesas Pessoais, Educação e 0,111 0,226 0,390 -0,294

     Leitura) -  -  Ln(P7 )

Fonte: tabulação própria com base nos índices regionais de preços de Asano e Fiuza (2003).  
 

O número total de observações (domicílios) nas bases originais foi de 12.568 em 

1987/88 e 14.551 em 1995/96. Para compatibilizar a base de dados com a população 

objetivo do IPCA, foram selecionadas somente as famílias com renda entre um e 40 

salários mínimos da época. Outros ajustes foram feitos na base original dos microdados. 

Foram eliminados: os percentis superiores e inferiores das distribuições de renda e despesa 

total; os domicílios que apresentaram mais de uma unidade de consumo (família); e, 

famílias com mais de dois moradores. As amostras resultantes foram de 1.496 observações 

em 1987/88 e 2.091 em 1995/96.  

 

A estimação dos sistemas de equações de demanda, que trazem informações sobre a 

sensibilidade das famílias frente a variações nos preços e renda, foi feita para três estratos 

de acordo com o número e o sexo dos residentes: i) domicílios com um único residente 

(‘Solteiros’), totalizando 695 observações; ii) domicílios com uma única residente 

(‘Solteiras’) – 841 observações; iii) domicílios com dois residentes (‘Casais’) – 2.051 

observações. 
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As definições e as estatísticas descritivas das variáveis usadas nas estimações são 

apresentadas na tabela 3. Vale notar a imensa discrepância no sexo dos chefes de família 

composta por casais; 97% dos chefes de famílias neste estrato de casais são homens. Outra 

característica para os casais é que a maioria têm residência própria (58%). Com relação aos 

domicílios compostos por uma pessoa, percebe-se que os solteiros são mais novos do que 

as solteiras. A proporção dos que possuem residência própria, por sua vez, é bem maior 

para as solteiras; 61%  das mesmas possuem residência própria. Quanto à localidade dos 

domicílios, nota-se que, em média, 30% dos três estratos estão nas regiões Norte e Nordeste 

do país. 

 
Tabela 3 - Descrição das Variáveis e Estatísticas

   Variáveis    Descrição de Variáveis                  Solteiros                  Solteiras              Casais

                       # = 695                       # = 891                    # = 2.051

Média D. Padrão Média D. Padrão Média D. Padrão

SEXO 1 = chefe do domicílio Homem, 0 caso contrário - - - - 0,97 0,000

IDADE idade do chefe do domicílio 43,45 16,421 53,28 17,634 44,51 18,287

ESCCHEFE anos de escolaridade do chefe do domicílio 7,52 4,201 7,44 4,353 7,29 4,663

RESPROPRIA 1 = chefe proprietário do domicílio, 0 caso contrário 0,48 0,500 0,61 0,489 0,58 0,494

NONE 1 = chefe residente na região Norte ou Nordeste, 0 c.c. 0,31 0,464 0,27 0,444 0,31 0,461

Ln(X )_1987 logaritmo da despesa total em 1987 11,6 0,803 11,6 0,862 12,0 0,784

Ln(X )_1996 logaritmo da despesa total em 1996 8,4 0,982 8,3 0,975 8,7 0,851

Ln(Y )_1987 logaritmo da renda total em 1987 11,7 0,824 11,8 0,857 12,1 0,792

Ln(Y )_1996 logaritmo da renda total em 1996 8,6 0,941 8,5 0,945 9,0 0,859

Fonte: POF 1988/1987 e 1996/1995.  
 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 O MODELO UNITÁRIO 

 

A tabela 4 apresenta os testes realizados quanto à especificação do modelo QUAIDS e à 

validade dos modelos unitário e de racionalidade coletiva, sem a correção da 

endogeneidade da despesa total.
86

 Com exceção do teste da validade do modelo de 

racionalidade coletiva para casais (condição SR1), todos os testes foram realizados pelo 

teste da Razão de Verossimilhança (log likelihood ratio test – LR). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 As estimativas dos parâmetros dos sistemas de demanda para os três estratos (solteiros(as) e casais) são apresentadas no 

apêndice (tabelas A.2, A.3 e A.4). Por questões de espaço, só serão apresentadas as estimativas para três especificações do 

modelo. Informações sobre estimativas dos outros modelos estão disponíveis mediante pedido à autora. 
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Tabela 4 - Testes das Especificações e Restrições

Sem correção da endogeneidade da despesa total

Testes  Solteiros   Solteiras    Casais

 # = 695  # = 841      # = 2.051

Média Média Média

   NÃO-LINEARIDADE (  ʎ = 0 ) LR: 8,45 LR: 12,65 LR: 52,19

   (Irrestrito Simetria)  [  6  ]  [  6  ]  [  6  ]

 (0,2067)  (0,0490)  (0,0000)

   NÃO-LINEARIDADE (  ʎ = 0 ) LR: 7,84 LR: 12,23 LR: 53,88

   (Restrito Simetria)  [  6  ]  [  6  ]  [  6  ]

 (0,2500)  (0,0570)  (0,0000)

  SIMETRIA LR: 18,02 LR: 26,40 LR: 35,01

 [  15  ]  [  15  ]  [  15  ]

 (0,2614)  (0,0341)  (0,0025)

 CONDIÇÃO SR1 - - 13,48

 [  10  ]

 (0,1981)

 Fonte: Elaboração própria.

 Nota: Estatística de teste χ2 , [graus de liberdade] , (p-value).  
 

A não linearidade das curvas de Engel do modelo QUAIDS pode ser testada pela análise 

do coeficiente do termo quadrático da despesa total deflacionada, o i , da equação (3.7). 

Este teste confronta, portanto, o modelo QUAIDS com o modelo AIDS, já que a única 

diferença entre estes dois modelos é que o AIDS contém apenas o termo linearizado da 

despesa total, o i  da equação (3.7), enquanto que o QUAIDS contém ambos os termos, o 

linear e o quadrático. Os resultados suportam evidência a favor do modelo QUAIDS 

enquanto especificação de demanda para casais. Para solteiros(as), no entanto, não se pode 

rejeitar a hipótese de que  = 0i ,  evidenciando-se que o modelo AIDS se adequaria mais 

a estes estratos.
87

 Nota-se que tais resultados não variam muito quando comparados os 

modelos restrito e irrestrito de simetria. 

 

     No que diz respeito à simetria, os resultados para solteiros(as) são consistentes com o 

modelo unitário na medida em que não se pode rejeitar tal hipótese para este estrato.
88

 Os 

resultados para casais, por sua vez, representam os resultados usualmente apresentados na 

literatura sobre demanda: a hipótese de simetria é rejeitada pelos dados.  

 

     Para grandes amostras, como as analisadas neste estudo, muitos autores ajustam os 

valores críticos dos testes para o critério de “Schwarz”, que é dado por q x ln(n); q é o 

                                                 
87 Para solteiras, não se pode rejeitar tal hipótese aos níveis de significância de 5% e 1%. 
88 Para solteiras, a hipótese de simetria é fracamente não rejeitada ao nível de significância de 1%. Os valores críticos da 

distribuição Qui-quadrado ao nível de 1%, 5% e 10% são, respectivamente, 30,58; 24,99 e 22,31. 
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número de restrições, e n é o número de observações (Deaton, 1997, p.131). No caso dos 

casais, portanto, o valor crítico passa a ser 15 x ln(2.051) = 114,39. Sob tal critério, a 

hipótese de simetria também não seria rejeitada para casais, não havendo problemas na 

aplicação do modelo unitário para os dados de famílias de quaisquer tamanhos no Brasil.
89

 

Entretanto, Browning e Chiappori (1998) reforçam a suspeita de que não se pode aplicar o 

modelo unitário para famílias compostas por duas pessoas e ressaltam que os testes 

tradicionais (como o LR) são mais adequados para este caso. 

 

      A tabela 5 apresenta os mesmos testes anteriores com a endogeneidade da despesa total 

corrigida no modelo de demanda. Importante ressaltar que a forma com que a 

endogeneidade foi corrigida pode gerar problemas de invalidade nas inferências geradas 

pelos regressores adicionais nas equações de demanda. Tal problema surge porque a técnica 

utilizada envolve a inclusão dos resíduos das regressões das formas reduzidas como 

regressores no modelo e tal inclusão pode gerar limitações em termos da validade 

assintótica dos erros padrões e estatísticas de testes dos outros regressores. 

 

A tabela A1 no apêndice apresenta as estimativas dos parâmetros da regressão da forma 

reduzida para os logaritmos da despesa total, lnX e lnX
2
. Os resultados da significância 

conjunta das variáveis lnY e lnY
2
 também são apresentados nesta tabela e apontam 

evidências de uma forte correlação parcial entre renda e despesa. Os resultados do teste 

para a validade da renda como instrumento da despesa total são apresentados na tabela 5. 

Neste caso, a comparação é entre o modelo sem levar em conta a endogeneidade da despesa 

total e o modelo com a endogeneidade corrigida. Ou seja, a hipótese nula é dada por v1 e v2 

(os resíduos da forma reduzida são iguais a zero). Os resultados apontam que tal hipótese é 

fortemente rejeitada para solteiras e casais, enquanto que, para solteiros, tal hipótese é 

fracamente rejeitada aos níveis de significância de 5% e 10%. 

 

                                                 
89 Asano e Fiuza (2003), que se basearam em uma amostra com famílias com pelo menos duas pessoas, rejeitam a 

hipótese de homogeneidade e simetria, quando se utilizam do teste LR e não rejeitam tal hipótese sob o critério de 

Schwarz.  
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Tabela 5 - Testes das Especificações e Restrições

Com correção da endogeneidade da despesa total

Testes  Solteiros   Solteiras    Casais

 # = 695  # = 841      # = 2.051

Média Média Média

   ENDOGENEIDADE LR: 21,56 LR: 40,95 LR: 90,66

 [ 12  ]  [ 12  ]  [ 12  ]

 (0,0427)  (0,0000)  (0,0000)

   NÃO-LINEARIDADE (  ʎ = 0 ) LR: 5,25 LR: 15,00 LR: 7,02

   (Irrestrito Simetria)  [  6  ]  [  6  ]  [  6  ]

 (0,5117)  (0,0202)  (0,3194)

   NÃO-LINEARIDADE (  ʎ = 0 ) LR: 5,63 LR: 14,66 LR: 9,20

   (Restrito Simetria)  [  6  ]  [  6  ]  [  6  ]

 (0,4654)  (0,0231)  (0,1625)

  SIMETRIA LR: 16,19 LR: 26,24 LR: 37,26

 [  15  ]  [  15  ]  [  15  ]

 (0,3694)  (0,0355)  (0,0012)

 CONDIÇÃO SR1 - - 20,66

 [  10  ]

 (0,0236)

 Fonte: Elaboração própria E Brow ning e Chiappori (1998).

 Nota: Estatística de teste χ2 , [graus de liberdade] , (p-value).  
 

Nota-se algumas diferenças importantes nos resultados dos testes entre os modelos com e 

sem endogeneidade (tabelas 4 e 5). As evidências, no modelo com endogeneidade, indicam 

que a especificação QUAIDS enquanto sistema de demanda não pode ser rejeitada para os 

solteiros e casais. Para solteiras, no entanto, a hipótese de que  = 0i para cada categoria i 

não é rejeitada pelos dados ao nível de significância de 1%, evidenciando-se que o modelo 

AIDS se adequaria mais a este estrato. 

 

Com relação à simetria, os resultados encontrados são semelhantes aos encontrados no 

modelo sem a correção de endogeneidade. Ou seja, as evidências apontam que tal hipótese 

é rejeitada para dados referentes aos casais brasileiros. Para solteiros(as), a hipótese de 

simetria não pode ser rejeitada pelos dados.
90

 No caso das solteiras, esta hipótese é 

fracamente não rejeitada ao nível de significância de 1%. 

 

5.2 O MODELO DE RACIONALIDADE COLETIVA 

 

A motivação teórica e empírica do modelo de racionalidade coletiva de Browning e 

Chiappori (1998) é a de que o modelo unitário deve ser válido para solteiros(as) enquanto 

que o modelo coletivo deve ser válido para casais. Como encontrado em Browning e 

Chiappori (1998), os resultados dos testes de simetria da matriz de Slutsky para casais 

                                                 
90 Importante lembrar que, pelo critério de Schwarz, a hipótese de simetria não seria rejeitada pelos dados, sejam eles 

compostos unicamente por solteiros(as) ou por casais. 



 105 

brasileiros indicam que a imposição do modelo unitário para tais dados pode estar 

equivocada (tabelas 4, 5 e A.5).
91

 

 

    Os autores derivam, portanto, uma implicação testável para o arcabouço coletivo, a 

condição SR1, equivalente à propriedade de simetria da teoria convencional de demanda. 

Os resultados para o teste da condição SR1 para casais brasileiros sugerem, assim como em 

Browning e Chiappori, que não se pode rejeitar tal hipótese. Tal resultado suporta, portanto, 

a adequação do modelo de racionalidade coletiva para casais brasileiros.
92

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A motivação principal do modelo de racionalidade coletiva de Browning e Chiappori 

(1998) é a de que a teoria neoclássica do consumidor é válida somente para indivíduos, e 

não para famílias. No contexto de escolhas coletivas, as propriedades usuais das demandas 

marshallianas, em especial, a condição de simetria da matriz de Slutsky, são sempre 

rejeitadas.  

 

Um resultado teórico importante deste modelo, portanto, é o de que a hipótese de 

simetria da matriz de Slutsky pode ser generalizada de uma forma direta: a matriz de 

Slutsky no contexto coletivo (a chamada matriz pseudo-Slutsky) deve ser igual a uma 

matriz simétrica mais uma matriz de posto igual a um (condição SR1). 

 

Este artigo teve como objetivo testar a validade do modelo unitário para solteiros(as) e a 

validade do modelo de racionalidade coletiva de Browning e Chiappori (1998) para casais 

no Brasil. Para tanto, foi estimado um sistema de demanda do consumo brasileiro com base 

no modelo QUAIDS, que apresenta uma estrutura de preferências flexível o suficiente para 

permitir curvas de Engel quadráticas. As bases de dados utilizadas foram as pesquisas de 

orçamentos familiares (POFs) para os períodos de 1987/1988 e 1995/1996. 

 

Os resultados encontrados indicam que a hipótese de simetria não é rejeitada para 

solteiros(as). Para casais brasileiros, por sua vez, os dados sugerem que a condição de 

simetria de Slutsky é rejeitada, indicando que, neste caso, o modelo unitário não é 

adequado para as famílias brasileiras que possuam mais de um membro. Quando se testa à 

hipótese equivalente no contexto coletivo – a condição SR1 – os dados indicam que o 

modelo de racionalidade coletiva é válido para casais brasileiros. 

 

     A análise de um sistema de demanda do consumo brasileiro no contexto de modelos de 

racionalidade coletiva é extremamente importante na medida em que a aplicação do modelo 

unitário para as famílias precisa ser revisto. Um passo importante para estudos futuros é 

avaliar em que medida tais implicações alteram as elasticidades da demanda com a 

                                                 
91

 A tabela A.5, no apêndice, apresenta os resultados de Browning e Chiappori (1998). 
92

 No modelo com endogeneidade da despesa total, não se pode rejeitar a hipótese apenas com o nível de significância de 

1%. 
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imposição das várias restrições dadas aos modelos seja no que diz respeito à 

endogeneidade, linearidade ou condições de simetria. 
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APÊNDICE 

Tabela A1 - As formas reduzidas estimadas para Ln(X ) e Ln(X )2

           Solteiros            Solteiras            Casais

                  # = 695                   # = 841               # = 2.051

Ln(X ) Ln(X )
2

Ln(X ) Ln(X )
2

Ln(X ) Ln(X )
2

  Constante 4.7773*** 55.2956*** 3.6690*** 42.9646*** 3.6500*** 43.3076***

(0.343) (3.716) (0.300) (3.420) (0.195) (2.328)

  Dummy  - 1996 -1.6172*** -31.4854*** -1.2714*** -24.6880*** -1.1012*** -21.9337***

(0.121) (2.259) (0.107) (2.028) (0.061) (1.238)

  Ln(P1 ) 0.6762 12.0799 -0.7353* -11.1111 0.1685 4.3952

(0.478) (9.053) (0.418) (7.978) (0.265) (5.372)

  Ln(P2) -0.3457* -5.5860 0.3165** 5.0349* -0.2863*** -5.4600***

(0.183) (3.473) (0.149) (2.840) (0.093) (1.879)

  Ln(P3) -0.0664 -1.3852 -0.0345 -1.1484 0.0010 0.1426

(0.119) (2.262) (0.099) (1.897) (0.059) (1.204)

  Ln(P4) 1.6931** 32.1814** -0.3967 -4.1467 1.1041*** 24.4396***

(0.739) (13.996) (0.637) (12.152) (0.393) (7.961)

  Ln(P5) 0.6301** 9.9613* -0.0786 -1.8345 0.4084*** 7.5666***

(0.274) (5.183) (0.216) (4.128) (0.135) (2.727)

  Ln(P6) -1.2513* -22.6430* 0.4216 4.8721 -0.6443** -13.9137**

(0.645) (12.211) (0.504) (9.612) (0.318) (6.439)

  Ln(P7 ) -0.3813* -6.4549 0.2331 3.6804 -0.1484 -2.9153

(0.215) (4.078) (0.170) (3.250) (0.106) (2.149)

  IDADE -0.0045*** -0.0864*** -0.0016 -0.0340 -0.0021*** -0.0430***

(0.001) (0.028) (0.001) (0.025) (0.001) (0.015)

  ESCCHEFE 0.0635*** 1.1246*** 0.0491*** 0.8323*** 0.0178*** 0.3186***

(0.007) (0.137) (0.006) (0.118) (0.003) (0.063)

  RESPROPRIA -0.1043** -1.8357** -0.1321*** -2.4936*** -0.0816*** -1.4412***

(0.045) (0.857) (0.041) (0.784) (0.026) (0.534)

  NONE -0.0700 -1.3060 -0.0525 -1.0999 -0.0526* -1.0171*

(0.054) (1.021) (0.048) (0.911) (0.028) (0.571)

  Ln(Y ) 0.5722*** - 0.6652*** - 0.6912*** -

(0.031) (0.027) (0.016)

  Ln(Y )
2

- 0.5662*** - 0.6565*** - 0.6915***

(0.029) (0.025) (0.016)

  R
2

0,904 0,911 0,917 0,921 0,912 0,916

  F 490,92 534,170 699,650 745,070 1.630,120 1.698,500

  (p-val)  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Fonte: POF 1988/1987 e 1996/1995.

Erro padrão entre parênteses;* nível de signif icância de 10%, **  5% e ***  1%.  
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Tabela A2 - Estimação do Sistema de Demanda Quaids - Solteiros

 Modelo Irrestrito (Sem Correção da Endogeneidade da Despesa Total)

(variável dependente: participação orçamentária de cada categoria na despesa total)

Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 Eq.6

  Constante 0.6914*** 0.1600*** 0.0554 0.2140*** -0.1802*** 0.0084

(0.062) (0.051) (0.036) (0.026) (0.051) (0.029)

  Dummy  - 1996 -0.1637*** 0.0180 0.0269 -0.0568*** 0.1363*** -0.0001

(0.036) (0.029) (0.021) (0.015) (0.029) (0.017)

  Ln(P1 ) 0.1676 0.0250 -0.1514* -0.0041 0.1562 -0.0006

(0.137) (0.112) (0.080) (0.058) (0.111) (0.065)

  Ln(P2) -0.0456 -0.0171 0.0388 -0.0047 -0.0427 0.0075

(0.059) (0.050) (0.036) (0.026) (0.047) (0.029)

  Ln(P3) -0.0666 0.0781** 0.0017 0.0056 -0.0336 -0.0019

(0.044) (0.034) (0.024) (0.017) (0.036) (0.019)

  Ln(P4) -0.2481 0.0814 0.0195 0.1001 0.3715** 0.0366

(0.218) (0.184) (0.132) (0.094) (0.174) (0.107)

  Ln(P5) -0.1051* 0.0371 -0.0241 -0.0009 0.0658 -0.0034

(0.064) (0.050) (0.036) (0.026) (0.052) (0.029)

  Ln(P6) 0.2648 -0.1331 0.0562 -0.0868 -0.4253** -0.0369

(0.208) (0.173) (0.124) (0.089) (0.167) (0.101)

  Ln(P7 ) 65.8188* -7.1067 -13.1531** 41.5977 -11.9752 -71.9398

(36.592) (15.583) (6.294) (65.687) (11.343) (59.171)

  IDADE -0.0003 0.0022*** -0.0005* -0.0017*** -0.0003 0.0010***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

  ESCCHEFE -0.0110*** 0.0024 -0.0028** -0.0011 0.0066*** 0.0012

(0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.002) (0.001)

  RESPROPRIA 0.0220 -0.0866*** 0.0180** 0.0031 0.0142 0.0081

(0.014) (0.012) (0.009) (0.006) (0.011) (0.007)

  Ln(Y ) -0.0265 -0.0293* 0.0037 -0.0027 0.0381** 0.0071

(0.020) (0.017) (0.012) (0.009) (0.016) (0.010)

  Ln(Y )
2

-0.0026 0.0027 0.0009 -0.0007 0.0007 -0.0011

(0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.002) (0.001)

 R
2

0,783 0,580 0,316 0,492 0,520 0,404

 Obs. 695 695 695 695 695 695

Fonte: POF 1988/1987 e 1996/1995.

Nota: Erro padrão entre parênteses;* nível de signif icância de 10%, **  5% e ***  1%.  
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Tabela A3 - Estimação do Sistema de Demanda Quaids - Solteiras

 Modelo Irrestrito (com Correção da Endogeneidade da Despesa Total)

(variável dependente: participação orçamentária de cada categoria na despesa total)

Eq.1 Eq.2 Eq.3 Eq.4 Eq.5 Eq.6

  Constante 0.8734*** 0.3538*** -0.1682** 0.1721*** -0.1044* 0.2033**

(0.105) (0.097) (0.065) (0.049) (0.060) (0.085)

  Dummy  - 1996 -0.3520*** -0.0349 0.1560*** 0.0015 0.0932*** -0.0047

(0.050) (0.046) (0.031) (0.023) (0.028) (0.040)

  Ln(P1 ) -0.1541 0.1177 -0.1052 -0.0455 0.1698*** 0.0186

(0.126) (0.097) (0.074) (0.049) (0.065) (0.086)

  Ln(P2) 0.0503 0.0049 0.0048 -0.0003 -0.0584** 0.0037

(0.053) (0.044) (0.032) (0.022) (0.028) (0.039)

  Ln(P3) -0.0291 0.0134 -0.0143 0.0207 -0.0558*** 0.0844***

(0.041) (0.033) (0.025) (0.017) (0.021) (0.029)

  Ln(P4) -0.0817 0.1965 -0.0868 -0.1809** 0.3009*** -0.0203

(0.191) (0.168) (0.116) (0.085) (0.106) (0.147)

  Ln(P5) 0.0276 -0.1307*** 0.0008 0.0311 -0.0063 0.0915**

(0.057) (0.046) (0.034) (0.023) (0.030) (0.041)

  Ln(P6) 0.0243 -0.1164 0.1789* 0.1087 -0.2590*** -0.1140

(0.175) (0.149) (0.105) (0.075) (0.095) (0.131)

  Ln(P7 ) 7.8706 -5.2737 -3.2117 16.7543 0.6059 -1.5664

(14.372) (6.860) (2.988) (31.935) (6.650) (25.343)

  IDADE 0.0006 0.0013*** -0.0008*** -0.0016*** -0.0013*** 0.0015***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

  ESCCHEFE 0.0020 0.0020 -0.0102*** -0.0006 0.0019 0.0022

(0.003) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.002)

  RESPROPRIA 0.0411*** -0.1421*** 0.0177** 0.0141** 0.0304*** 0.0245**

(0.013) (0.012) (0.008) (0.006) (0.008) (0.011)

  Ln(Y ) -0.1056*** -0.0303 0.0678*** -0.0208 0.0597*** -0.0595**

(0.036) (0.033) (0.022) (0.017) (0.021) (0.029)

  Ln(Y )
2

0.0017 0.0015 -0.0027 0.0034** -0.0037* 0.0044

(0.003) (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.003)

  v1 0.2053** 0.0703 -0.1484** -0.0042 -0.0988* 0.1215

(0.099) (0.090) (0.061) (0.046) (0.057) (0.080)

  v2 -0.0071 -0.0044 0.0061* -0.0002 0.0040 -0.0048

(0.005) (0.005) (0.003) (0.002) (0.003) (0.004)

 R
2

0,710 0,670 0,353 0,555 0,540 0,523

 Obs. 841 841 841 841 841 841

Fonte: POF 1988/1987 e 1996/1995.

Nota: 1) Erro padrão entre parênteses;* nível de signif icância de 10%, **  5% e ***  1%; 2) v1 resíduo da forma reduzida

da regressão de ln X  sobre os instrumentos; 3) v2  resíduo da forma reduzida da regressão de ln X 2 sobre os instrumentos.  
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Tabela A.5 - Testes das Especificações e Restrições

Com correção da endogeneidade da despesa total

Testes  Solteiros   Solteiras    Casais

 # = 2044  # = 2173      # = 2.428

Média Média Média

  SIMETRIA DE BROWNING E CHIAPPORI 11,1 17,4 49,40

  (1998)  [  15  ]  [  15  ]  [  15  ]

 (0,747)  (0,272)  (0,0005)

 CONDIÇÃO SR1 DE BROWNING E - - 10,00

 CHIAPPORI (1998)  [  10  ]

 (0,443)

 Fonte: Elaboração própria E Brow ning e Chiappori (1998).

 Nota: Estatística de teste χ2 , [graus de liberdade] , (p-value).  
 


