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Resumo 
 
 
 

A tese tem como objetivo principal obter evidências das preferências dos trabalhadores 
residentes das Regiões Metropolitanas (RMs) do Brasil pelo consumo dos atributos locais, em 
especial, os atributos climáticos. Desta forma, foi aplicado o critério da propensão marginal a 
pagar (PMg), o qual indica o quanto os trabalhadores estão dispostos a pagar pelo consumo 
dos atributos locais. Em adição, com base na estimação do valor atribuído pelo consumo das 
amenidades foi possível ordenar as RMs com respeito à qualidade das amenidades. Três 
abordagens para a valoração das amenidades foram adotadas, o que se configurou em três 
ensaios que integram a tese: i) a abordagem hedônica; ii) a abordagem de Kahn (1995); e iii) a 
abordagem da escolha discreta (McFadden, 1974; Train, 2003). A análise é realizada para 
nove principais Regiões RMs Brasileiras: Belém; Fortaleza, Recife; Salvador; Belo 
Horizonte; Rio de Janeiro; São de Paulo; Curitiba; e Porto Alegre. Três principais bases de 
dados foram utilizadas na pesquisa: a Pesquisa Anual de Amostra e Domicílio (PNAD-2006); 
os dados de clima do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET-1990 a 2006); e os dados 
de poluição do Centro de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC – 2004 e 2005). Em resumo, 
considerando as duas abordagens que utilizam a PMg pelas amenidades no calculo do Índice 
de Qualidade das Amenidade (IQA) – a abordagem hedônica e a abordagem discreta – a 
abordagem hedônica apresentou alguns resultados não esperados.  Mas as estimações a partir 
da abordagem discreta corroboraram com as expectativas realizadas a respeito da influência 
das amenidades para o bem-estar dos trabalhadores: a proximidade para o mar, a média da 
temperatura do mês de Julho, e a média da precipitação do mês de Setembro atuando como 
amenidades; e a poluição do ar, a umidade relativa do ar, a média da precipitação anual, e a 
temperatura média do mês de Dezembro atuando como amenidades “negativas”. Também há 
evidências, a partir do modelo discreto, de que os trabalhadores têm preferências heterogêneas 
pelas amenidades.  
 

 
Palavras-Chaves: Índice de Qualidade das Amenidades; Ranking da Qualidade de Vida 
Local; Abordagem Hedônica; Abordagem de Kahn (1995); Métodos de Escolha Discreta; 
Mixed Logit. 
 
 



Abstract 
 
 
 

This dissertation estimates the marginal willingness to pay (MWTP) to local amenities and 
constructs a ranking of quality of life in Brazilian Metropolitan Regions (MRs). The 
theoretical approach is based in location decision model and three methods are used to 
calculate the amenity quality index, the Hedonic method suggested for Roback (1982); Kahn 
(1995) method; and discrete choice methods, conditional logit and mixed logit.  The research 
used three major source data, the dataset about worker characteristics and housing attributes is 
based on National Household Survey (PNAD-2004); the climate information in Meteorology 
National Institute (INMET - 1990 to 2006), and Pollution Data in Climatic Studies and 
Weather Prevision Center (CPTEC – 2004 e 2005). In short, considering the two approaches 
that use MWTP to amenities in the calculation of the IQA - a hedonic approach and discreet 
approach - a hedonic approach presented some results not expected. But the estimates from 
discrete approach corroborated with our expectations regarding the influence of amenities for 
the welfare of the workers: the proximity to the sea, the average temperature of July, and the 
average rainfall of September acting as amenities; and pollution of air, the relative humidity, 
the average annual precipitation, and the average temperature of December acting as 
"negative" amenities. We also find evidence from the discrete model that workers have 
heterogeneous preferences for amenities. 
 
 
Key-Words: Amenity Quality Index; Local Quality of Life Ranking; Hedonic Approach; 
Discrete Choice Methods; Mixed Logit 
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Capítulo 1 

 

 

Introdução 

 
 

 

Um crescente debate sobre o desenvolvimento e crescimento econômico das cidades e 

seus efeitos para o meio ambiente tem atraído a atenção não só mais de ambientalistas, mas, 

também, de governantes, de cientistas regionais e urbanos, e da população de um modo geral1. 

Cita-se, por exemplo, as preocupações com as mudanças climáticas, as quais têm mobilizado 

representantes de vários países, preocupados em analisar os efeitos predatórios, para o meio 

ambiente, do aumento dos gases que provocam o efeito estufa. Apenas para retratar, em 

resumo, esta problemática, de acordo com o Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) do ano de 2007, foi contabilizado que 

entre o ano de 1970 e o ano de 2004 houve um aumento de 70% da emissão dos gases que 

provocam o efeito estufa em todo planeta. Projetando os efeitos das mudanças climáticas 

decorrente deste cenário, o IPCC estima que ao longo do século XXI o aumento da 

temperatura média global chegue a ultrapassar de 1,5 ºC a 2,5 °C. Além das estimativas do 

aumento da temperatura média, também é previsto mudanças nos índices de precipitação 

regionais, com o aumento das áreas afetadas pela seca e da elevação do nível do mar. Desta 

forma, os efeitos para o meio ambiente são os adversos, o que pode implicar na redistribuição 

da população no espaço, longe das áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas.  

 

 Situando o Brasil neste contexto, de acordo com o Relatório do Projeto da 

Caracterização do Clima Atual e Definição das Alterações Climáticas para o Território 

Brasileiro no Século XXI2, o principal causador da emissão de gases que provocam o efeito 

estufa no país são os desmatamentos e as queimadas; os quais correspondem por 75% das 

emissões destes gases pelo Brasil. Este fato coloca o Brasil entre os países que mais liberam 

gases decorrentes de desmatamentos e queimadas.  

                                                 
1 Como referência citar-se a formação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas no ano de 1988 
pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PUMA), 
a qual envolve representantes de várias esferas da população, para avaliar os efeitos predatórios das mudanças 
climáticas. Por outro lado, adiciona-se que as notícias e relatos do tema em torno do aquecimento global também 
têm sido pauta de debate dos  meios de comunicação de massa.  
2 Elaborado por Marengo et. al. (2007). 
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Corroborando com as evidências acima apontadas, ainda segundo o mesmo Relatório 

sobre as Mudanças Climáticas no Brasil, no país tem havido uma tendência de aumento da 

temperatura em todas as regiões. A estimativa é que o aumento da temperatura média mínima 

em todo país, tenha sido em torno de 1,4° C por década, entre o período de 1951 a 2002; e a 

temperatura média máxima tenha aumentado 0,6° C por década, no mesmo período. A 

respeito da influência das mudanças climáticas no regime pluviométrico das Regiões 

Brasileiras, segundo o relatório, os dados registrados dos índices de precipitação não 

indicaram que houve redução do volume da precipitação na Amazônia; mas uma variação 

entre os períodos mais secos e mais chuvosos na Amazônia, na Região Nordeste, e no índice 

médio de precipitação do país. Por outro lado, há evidências de um aumento dos índices 

médios de precipitação em parte da Região Sul. 

  

Como conseqüência das mudanças climáticas e seus efeitos para o meio ambiente, 

também crescem as especulações a respeito da influência das condições climáticas para o 

bem-estar dos seres humanos. Neste sentido, é defendida a proposição de que os fatores 

climáticos das regiões de um país, os quais devem possuir diferentes características – 

considerando que esta heterogeneidade pode ter diferentes magnitudes – além de impactar de 

forma diferenciada no meio ambiente, também podem atuar como fatores de aglomeração, 

para as regiões que ofereçam condições climáticas mais agradáveis. Ou melhor, dando força 

para a relação entre o clima e o bem-estar, sabe-se que o clima pode influenciar na qualidade 

da saúde dos seres humanos, o qual, em situações extremas, pode levar a proliferação de 

epidemias e doenças respiratórias, e até a morte dos indivíduos3. 

 

Contudo, a respeito da afirmação anterior, como seria possível avaliar se o clima de 

uma região é agradável ou não? Ou melhor, quais parâmetros definem um clima “agradável”, 

influenciando positivamente o bem-estar dos trabalhadores e, portanto, na escolha locacional 

destes indivíduos?  

 

Neste sentido, a investigação de algumas questões de pesquisa pode nos auxiliar para 

um melhor entendimento da relação entre as amenidades locais e bem-estar, tais como: qual a 

importância das amenidades de clima para o bem-estar dos indivíduos? Como as amenidades 

climáticas influenciam a decisão locacional dos agentes?  

                                                 
3 Timmis (2003), por exemplo, faz um estudo da relação entre o clima das regiões brasileiras com o crescimento 
das epidemias no Brasil. 
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 Com o objetivo de responder aos questionamentos acima referidos, cientistas regionais 

e urbanos têm pesquisado sobre a importância atribuída pelos indivíduos ao consumo das 

amenidades de clima (Cragg e Kahn, 1997; Timmis, 1999; Monte, 2004). Ou com um 

objetivo mais amplo de pesquisa, investigam a influência das amenidades locais, naturais e 

sociais, para o bem-estar dos consumidores (Rosen, 1979; Roback, 1980,1982). 

  

A idéia geral que está por trás destes estudos parte das evidências de que as unidades 

geográficas que compõe um país são heterogêneas, caracterizadas por diferentes atributos 

locais, geográficos, climáticos, econômicos e sociais, atraindo de forma diferenciada a 

população. Em conseqüência, é assumido que além dos fatores econômicos, como por 

exemplo, o salário e o custo da habitação, ofertados pelas regiões, um conjunto de atributos 

locais, também influenciam o bem-estar dos consumidores e, portanto, são incluídos como 

variáveis explicativas na função de utilidade destes indivíduos.  

 

Um fato a notar é que esses bens, por não serem comercializados diretamente no 

mercado de bens tradicionais, não possuem valor de mercado e, portanto, os métodos 

tradicionais de maximização de utilidade não são aplicáveis para este caso. No entanto, é 

possível aplicar o conceito da propensão marginal a pagar para estes bens; e através do quanto 

as pessoas se propõe a pagar pelo consumo dos atributos locais, é realizado análises de bem-

estar com base nas preferências dos consumidores por estes atributos (Roback, 1980, 1982; 

Cragg e Kahn, 1997; Timmis, 1999; Monte, 2004). 

  

Esta é a base da argumentação dos modelos de escolha locacional aplicados para a 

valoração das amenidades, do Modelo de Roback (1980; 1982); da Abordagem da Preferência 

Revelada de Kahn (1995), e dos Modelos de Escolha Locacional Discreta (Cragg e Kahn, 

1997; Timmis, 1999, Bayer et. al., 2006). Contudo, embora tais abordagens reconheçam a 

importância das amenidades locais como um dos fatores de explicação para a escolha 

locacional dos agentes, as abordagens se distinguem tanto no modelo teórico quanto no 

método de estimação.   

  

O modelo de escolha locacional aplicado para a valoração das amenidades proposto 

por Roback (1980; 1982) é baseado em um modelo de equilíbrio geral, com trabalhadores 

maximizando a função de bem-estar e firmas minimizando o custo de produção. Portanto, da 

condição de equilíbrio de mercado, obtém-se que as regiões menos dotadas de amenidades 
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devem ofertar maiores salários e um menor custo de habitação, de forma a atrair os 

trabalhadores e compensá-los por um menor consumo das amenidades. Para as regiões 

melhores dotadas de amenidades; as amenidades já seriam fatores a favor da aglomeração e, 

portanto, para haver equalização do bem-estar, os salários e aluguéis nessas regiões tenderiam 

a ser menor, em comparação com as regiões menos dotadas de amenidades. A partir destes 

resultados, Roback (1982), com base na propensão marginal a pagar pelas amenidades, sugere 

um índice que mensura a qualidade das amenidades; o qual é derivado indiretamente, a partir 

da condição de equilíbrio de mercado imposta aos trabalhadores.   

 

Alternativamente à abordagem proposta por Roback (1980; 1982), Kahn (1995), 

seguindo a linha de trabalhos que se baseia na abordagem da preferência revelada, propõe um 

método para a valoração das amenidades e obtenção de um ranking da qualidade de vida 

local, que não depende da observação de dados de amenidades. O autor parte da idéia de 

equilíbrio proposta por Rosen (1979) e Roback (1982) e constrói um índice de qualidade de 

vida com base nos diferenciais de salário e do custo da habitação, os quais tendem a persistir 

entre as regiões. Para o calculo das equações dos salários e alugueis de cada localidade 

incluída na análise – a partir dos quais são extraídas as informações dos referidos diferencias 

– Kahn (1995) utiliza como informação apenas dados das características dos trabalhadores e 

dos atributos estruturais dos imóveis onde os trabalhadores residem.  

  

Outros autores mais recentemente, utilizando outro referencial teórico e método de 

estimação, aplicam a abordagem da escolha discreta para estimar o valor atribuído pelas 

famílias às amenidades locais (Cragg e Kahn, 1997; Bayer et. al., 2003, 2006; Timmis, 1999). 

A propensão marginal a pagar pelas amenidades (PMg), estimada a partir dos modelos de 

escolha locacional discreta,  é derivada diretamente da função de utilidade dos trabalhadores. 

Assim, com base no valor que os indivíduos estão propensos a pagar pelas amenidades, dado 

pela PMg, é construído um indicador que mensura a qualidade de cada atributo local para 

cada região.  

 

Reconhecendo que em economia urbana não há um referencial teórico unívoco em 

torno da valoração das amenidades4, a presente tese tem como objetivo principal estimar o 

valor que os trabalhadores residentes nas Regiões Metropolitanas Brasileiras atribuem ao 

                                                 
4 Cropper e Oates (1992) fazem um resumo dos métodos aplicados para a valoração das amenidades. 
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consumo das amenidades naturais5, com destaque para as amenidades de clima. E com base 

nestas informações, obtidas a partir das preferências dos trabalhadores, é construída uma 

medida através da qual é possível ordenar as Regiões Metropolitanas com respeito à qualidade 

das amenidades. Em adição, outras amenidades, indicadores do nível de desenvolvimento das 

Regiões Metropolitanas (RMs), também são exploradas pela pesquisa, com o objetivo de 

avaliar se os resultados, quando são incluídos apenas as amenidades naturais, mudam ao 

serem incorporadas tais variáveis. 

 

Para atingir o objetivo de pesquisa, três abordagens são aplicadas: a abordagem 

hedônica (Roback; 1980, 1982); a abordagem de Kahn (1995); e a abordagem discreta 

(McFadden, 1979; Train, 2003); as quais possuem vantagens e limitação que são investigadas 

pela pesquisa. Portanto, a tese é composta essencialmente por três ensaios, os quais têm um 

objetivo em comum, a partir de uma mesma base de dados, obter evidências das preferências 

dos consumidores pelo consumo das amenidades climáticas. 

 

Ao utilizar uma mesma base de dados, para implementação empírica das abordagens, a 

tese proporciona uma forma de comparar as três abordagens. Contudo, sabe-se que é preciso 

levar em consideração que as abordagens são compostas por diferentes hipóteses de pesquisa 

e modelos empíricos, os quais devem ser levados em consideração.  

 

Outra contribuição da tese se refere ao modelo de escolha discreta, a partir do qual são 

relaxadas três hipóteses das abordagens tradicionais para a valoração das amenidades, o que 

proporciona um primeiro exame empírico, com o propósito de valorar as amenidades locais, 

as de clima, para as Regiões Metropolitanas Brasileiras. Foi relaxada a hipótese de livre 

mobilidade dos trabalhadores, incorporando o custo de migração no problema de 

maximização de utilidade dos trabalhadores. A hipótese de que o pesquisador é capaz de 

observar todos os atributos importantes dos imóveis é relaxada incluindo na função de 

utilidade um fator de correção de erros para os atributos não observáveis dos imóveis. E, 

através do método discreto de estimação adotado, o mixed logit, a hipótese do trabalhador 

representativo é relaxada, a partir do qual é considerado que os trabalhadores têm preferências 

heterogêneas pelo consumo das amenidades. 

                                                 
5 As amenidades puras ou naturais são aquelas amenidades não produzidas, como, por exemplo, as amenidades 
de clima. 
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A análise em torno das amenidades naturais se justifica, em primeiro lugar, pela 

importância que representa os fatores climáticos para o bem-estar dos trabalhadores, atributos 

estes que influenciam a saúde destes indivíduos; e também pela falta de evidências empíricas 

para o Brasil, da relação entre as amenidades naturais, bem-estar e a escolha locacional dos 

agentes produtivos. Além disso, estes atributos possuem propriedades importantes por serem 

exogenamente determinados, o que minimiza os problemas econométricos presentes neste 

tipo de investigação.  

 

A pesquisa torna-se substancialmente importante para o Brasil, caracterizado por 

grandes disparidades naturais, sociais e econômicas. País este que têm uma diversidade 

climática, com regiões caracterizadas por diferentes regimes pluviométricos e com amplas 

variações na amplitude das temperaturas médias mensais ao longo do ano.  

  

Desta forma, vale ressaltar que a presente pesquisa não pretende explicar as razões que 

levam para a persistência dos diferenciais de renda entre as Regiões Metropolitanas e, muito 

menos, exaurir o debate em torno do tema “qualidade de vida” 6.   

 

Sendo assim, em resumo, a tese tem como principal objetivo de pesquisa:  

 

Objetivo: Estimar a Propensão Marginal a Pagar pelas amenidades de clima para as Regiões 

Metropolitanas do Brasil (RMs) e estabelecer um ranking, com base nestas 

estimações, para as RMs  

 

As Regiões Metropolitanas incluídas na análise são: Belém; Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A tese utiliza 

três principais fontes de dados. A Pesquisa Anual de Amostra e Domicílio (PNAD) do ano de 

2006, como fonte das características dos trabalhadores e dos atributos dos imóveis. Os dados 

climáticos têm como fonte o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); os de poluição 

foram obtidos no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC); e as variáveis 

geográficas estão reportadas no site do IBGE.  

 

                                                 
6 Embora a literatura que aplica a idéia dos diferenciais compensatórios, de salários e aluguéis, para a valoração 
das amenidades, faça referência ao termo “índice de qualidade de vida”, a presente pesquisa prefere o termo 
“índice de qualidade de amenidades”. Contudo, por vezes, na presente tese, os dois termos são utilizados com o 
mesmo sentido. 
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Além destas notas introdutórias, a tese está estrutura com um capítulo que busca 

levantar evidências – a partir na análise descritiva dos dados – da heterogeneidade que 

caracteriza as Regiões Metropolitanas Brasileiras; tanto no aspecto geográfico e climático, 

quanto no econômico e social. Os três capítulos subseqüentes correspondem aos três ensaios 

que compõe a tese. O capítulo 3 é destinado ao primeiro ensaio, o qual aplica a abordagem 

hedônica proposta por Roback (1980; 1982) para a valoração das amenidades. O capítulo 4 

utiliza a abordagem proposta por Kahn (1995) para estabelecer um ranking da qualidade de 

vida para as Regiões Metropolitanas Brasileiras. E o quinto capítulo aplica a abordagem 

discreta para a valoração das amenidades (McFadden, 1974; Train 2003). Em adição, no 

apêndice A.6, que está anexado à tese, é realizado uma análise comparativa das três 

abordagens a partir de testes de robustez. Por fim, finalizando a tese, são feitas as 

considerações finais no sétimo capítulo.  
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Capítulo 2 
 

 

Uma Análise Descritiva das Disparidades Naturais e Econômicas entre as Regiões 

Metropolitanas do Brasil  

 

 

 

 A heterogeneidade que caracteriza as Regiões Metropolitanas Brasileiras, tanto no 

aspecto geográfico e climático, quando no econômico e social, pode tornar algumas regiões 

mais atrativas para se morar do que outras. Desta forma, o presente capítulo pretende, através 

de uma análise descritiva de alguns indicadores geográficos, climáticos, econômicos e sociais 

das Regiões Brasileiras, fornecer indicações desta heterogeneidade.  

 

2.1. Indicadores Geográficos, Climáticos e Demográficos das Grandes Regiões 

Brasileiras 

 

 Observando inicialmente os fatores naturais que distinguem as Grandes Regiões do 

Brasil, nota-se a diversidade climática que as caracterizam, a qual deve ser influenciada pela 

própria localização do país: com 90% do território nacional localizado entre o Equador e o 

Trópico de Capricórnio; e também, pela geografia do país, com uma área territorial 

de 8.514.215,3 Km2, e um litoral de 7,367 Km de extensão7.  

 

Como conseqüência, as regiões que compõe o Brasil possuem diferentes regimes 

pluviométricos e também uma significativa variação nas temperaturas médias mensais ao 

longo do ano. Quadro et. al. (1996) fazem uma análise da climatologia das Regiões 

Brasileiras. Em resumo, os autores com base nos dados observados no período de 1986 a 

1996, caracterizam o clima da Região Norte como sendo um clima equatorial chuvoso, sem 

estação seca. Nas Regiões Norte e Nordeste há predominância de elevadas temperaturas com 

baixa variabilidade, configurando o clima quente. A respeito da Região Nordeste, impera na 

maior parte da região o clima semi-árido, onde a estação chuvosa é curta e com baixos índices 

                                                 
7 Com base nos dados do Anuário Estatístico do Brasil do ano de 1997- IBGE. 
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pluviométricos. As Regiões Sudeste e Centro-Oeste são caracterizadas pelos invernos 

acompanhados por uma estação seca e verões com estação chuvosa. O clima da Região Sul é 

caracterizado pela significativa variabilidade da temperatura, entre o verão e o inverno; e a 

precipitação se distribui uniformemente na região. Com relação ao clima da Região Sul, é 

fortemente influenciado por alguns fenômenos atmosféricos. Através da figura 2.1 é possível 

visualizar as zonas climáticas que distinguem as Regiões Brasileiras.  

 

 

 

Figura 2.1 – Clima Zonais 
 

Fonte: Base Cartográfica Integrada do Brasil ao Milionésimo Digital – 2003 - IBGE/DGC/CCAR 
 

Outro fator importante que diferencia as Regiões Brasileiras se refere às dotações de 

recursos naturais. Para se ter uma idéia, a figura 2.2 mostra um indicativo da distribuição 

geográfica de todas as áreas consideradas de preservação natural no Brasil, segundo o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o que 

inclui os parques, as áreas especiais de preservação, as reservas e as terras indígenas. Deste 

modo, pela visualização da figura 2.2, observa-se que na Região Norte está concentrado o 

maior percentual de áreas de preservação natural (as áreas coloridas).  
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Figura 2.2 – Áreas Especiais de Preservação Natural 
 

Fonte: Base Cartográfica Integrada do Brasil ao Milionésimo Digital – 2003 - IBGE/DGC/CCAR 
 

Do outro lado, contrastando com a evidência acima apontada, indicadores 

demográficos mostram quão assimétrica é a distribuição da população entre as regiões: com 

quase a metade da população do país residindo na Região Sudeste, a região concentra 43% da 

população total; em seguida está a Região Nordeste, com uma participação de 28% na 

população do país; em terceiro lugar vem a Região Sul, com 15%; a Região Norte com 8%; e 

a Região Centro-Oeste com uma participação de 7% na população do país8. Considerando a 

densidade demográfica, ainda assim, a Região Sudeste lidera o ranking entre as Grandes 

Regiões, com a maior densidade demográfica, de 78,28 (habitantes por Km2). Em ordem 

decrescente, com a segunda maior densidade, está a Região Sul (43,54 população por Km2), 

seguida da Região Nordeste (30,69 habitantes por Km2), a Região Centro-Oeste (7,28 

habitantes por Km2) e a Região Norte (3,35 habitantes por Km2). (Tabela 2.1)  

 

                                                 
8 Com base no Censo Demográfico do ano de 2000. 
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Tabela 2.1 – População, Área Geográfica e Densidade Demográfica das Grandes Regiões 
Brasileiras - 2000 

 

Região Geográfica População Área (Km2) 
Densidade 

Demográfica 
Norte 12.893.561 3.852.967,7 3,35 
Nordeste 47.693.253 1.553.917,1 30,69 
Sudeste 72.297.351 924.573,8 78,20 
Sul 25.089.783 576.300,8 43,54 
Centro-Oeste 11.616.745 1.606.445,5 7,23 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE - 2000 

 

O mapa da área edificada9 do Brasil (figura 2.3) dá indícios de como o adensamento 

urbano é desigual entre as Regiões Brasileiras; mostra as áreas com maior densidade de 

edificações (os pontos pretos da figura 2.3). Desta forma, através da figura 2.3 pode ser 

identificado o estado com maior concentração de áreas edificadas, o Estado de São Paulo. 

 

 

Figura 2.3 – Área Edificada 
 

Fonte: Base Cartográfica Integrada do Brasil ao Milionésimo Digital – 2003 - IBGE/DGC/CCAR 

                                                 
9 O IBGE define área edificada como a “área densamente habitada, cuja proximidade das edificações não 
permite a sua representação individualizada e, sim, o contorno da área do conjunto das edificações”. 
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A partir das evidências acima relatadas, das discrepâncias entre a distribuição dos 

recursos naturais e da população entre as Regiões Brasileiras, questionamentos podem ser 

realizados sobre a influência dos atributos locais, como as amenidades naturais, e do grau de 

urbanização das regiões para a escolha locacional dos indivíduos.  

 

A respeito da densidade demográfica, este atributo local tem sido utilizado em estudos 

empíricos que buscam inferir sobre a influência da concentração da população, entre outras 

amenidades, para o bem-estar dos consumidores (Rosen, 1979; Roback, 1982). Em geral, é 

assumido que a densidade demográfica pode influenciar positivamente a função de bem-estar 

dos indivíduos se os efeitos positivos gerados pela concentração da população superarem os 

negativos da congestão dos bens públicos, por exemplo. Ou seja, intuitivamente, é provável 

que as localidades com baixos níveis de densidade demográfica, um aumento da população 

venha a ter um impacto positivo no bem-estar dos agentes devido ao “efeito convivência” de 

Fujita e Thisse (2002), que pode ser reforçado pelo crescimento do mercado. Mas, por outro 

lado, se a densidade demográfica é tão grande que gera amenidades negativas pela congestão 

dos bens públicos, então o aumento populacional deve influenciar negativamente o bem-estar 

dos trabalhadores. 

 

A análise a seguir é realizada, principalmente, para um grupo de regiões mais 

homogêneas, as Regiões Metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre; objeto principal de análise da tese. Mas, 

pode-se antecipar que, mesmo para este grupo de regiões, as evidências mostram que são 

significativas as disparidades econômicas e naturais que caracterizam e distinguem as Regiões 

Metropolitanas Brasileiras.  
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2.2. Indicadores Naturais e Econômicos das Regiões Metropolitanas Brasileiras  

 

2.2.1. Indicadores Geográficos e Demográficos  

 

Iniciando a análise, a partir dos dados dispostos na tabela 2.2, nota-se que as Regiões 

Metropolitanas diferem significativamente na área geográfica, as quais apresentam uma área 

geográfica média de 7.235,93 Km2, com uma dispersão em torno da média de 5.065,58 Km2. 

Entre as Regiões Metropolitanas, a RM de Belo Horizonte é a maior em área geográfica, com 

uma área total de 15.450,5 Km2; seguida da RM de Curitiba, com 13.325,8 Km2 de área 

geográfica. No outro extremo, está a RM de Belém, com a menor área geografia, de 1.819,5 

Km2.  

 

Por outro lado, um bom indicador para termos uma idéia do tamanho das Regiões 

Metropolitanas, em termos de área habitada, já que parte da área das RMs não é povoada, é a 

densidade demográfica. Assim sendo, comparando a densidade demográfica das nove Regiões 

Metropolitanas consideradas na pesquisa, pode-se ter uma idéia de como a população se 

distribui de forma irregular, tendo por vista o amplo intervalo de variação apresentado por 

este indicador; o qual variou de 2.250,62 (habitantes por Km2) a 204,54 (habitantes por Km2), 

referente à RM de São Paulo e a RM de Curitiba, respectivamente. Em seguida, de acordo 

com este indicador, em ordem decrescente, está a RM do Rio de Janeiro com uma densidade 

de 1.899,46 (habitantes por Km2); a RM de Salvador com 1.291,07 (habitantes por Km2); 

Recife com 1.216,21 (habitantes por Km2); e todas as demais RMs com uma densidade abaixo 

de 1.000 (habitantes por Km2). 
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Tabela 2.2 – Indicadores Geográficos e Demográficos das Regiões Metropolitanas -2000 
 

RM 
N. de 

Município População 
Latitude 
Média 

Altitude 
Média 

Longitude 
Média 

Área 
(Km2) 

Densidade 
(Pop/ m2) 

Belém 5 1.795.536 -1,35 18,80 -48,35 1.819,5 986,52 
Fortaleza 13 2.984.689 -3,94 43,30 -38,58 4.954,0 600,67 
Recife 14 3.337.565 -8,00 40,36 -34,96 2.742,7 1.216,21 
Salvador 10 3.021.572 -12,78 30,20 -38,50 2.339,6 1.290,07 
B. Horizonte 48 4.819.739 -19,87 778,81 -44,08 14.416,7 333,76 
R. Janeiro 19 10.894.156 -22,74 23,63 -43,28 5724,1 1.899,46 
São Paulo 39 17.879.997 -23,55 753,72 -46,61 7943,7 2.245,13 
Curitiba 25 2.726.580 -25,40 869,12 -49,30 13.325,8 204,54 
Porto Alegre 28 3.658.376 -29,82 51,42 -51,18 8212,2 445,17 
Fone: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE - 2000 

 

2.2.2. Indicadores dos Atributos Climáticos e da Qualidade do Ar  

 

Os dados de clima observados nas plataformas de coleta de dados do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), para dois períodos de análise, de 1960 a 1989 e de 1990 

a 2006, mostram a diversidade climática que caracterizam as Regiões Metropolitanas 

Brasileiras 10.  

 

A figura 2.4 apresenta as médias históricas mensais das temperaturas registradas no 

período de 1960 a 1989. Nota-se, portanto, pela figura 2.4, que no período em análise há uma 

tendência geral, para a maioria das Regiões Metropolitanas, da temperatura média mensal 

decrescer até o mês de Junho ou Julho, os meses mais frios do ano. E, a partir desses meses, a 

temperatura média volta a crescer; sendo o mês de Janeiro ou Dezembro o mês mais quente 

do ano.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Os dados climáticos foram observados nas plataformas de coleta de dados do INMET localizadas nas capitais 
dos estados. Sendo assim, estes dados são considerados uma aproximação das condições climáticas das Regiões 
Metropolitanas. 
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Figura 2.4 – Médias Mensais da Temperatura (ºC) Observadas nas Plataformas de 

Coleta de Dados – 1960-1989 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 
 

A despeito desta regularidade observada das temperaturas nas Regiões Metropolitanas, 

do mês mais frio ser Junho ou Julho e o mais quente ser Janeiro ou Dezembro, as condições 

climáticas das RMs possuem singularidades que merecem ser destacadas; regiões estas onde 

as médias das temperaturas mensais alcançaram diferentes patamares, como também 

diferentes amplitudes térmicas, no período em análise.  

 

A partir dos dados observados no período de 1960 a 1989, das temperaturas médias 

mensais, observa-se que as RMs localizadas nas Regiões Norte e Nordeste são as regiões com 

as menores amplitudes térmicas; e, no outro extremo, estão as RMs localizadas na Região Sul, 

com as maiores amplitudes térmicas (ver tabela 2.3). A maior temperatura média mensal 

observada foi na RM de Fortaleza, uma média de 27,3° C, referente ao mês de Janeiro. E a 

temperatura média mínima foi registrada na RM de Curitiba, de 12,2 ° C, no mês de Junho.  

 

 

 

 

 

 

 

°C 



 34 

Tabela 2.3 – Temperatura (ºC) Média Mensal Observada nas Plataformas de Coleta de 
Dados (PCD) – 1960 a 1989 

 

PCD 
Média 
Anual 

Desvio 
Padrão Máximo Mínimo 

Amplitude 
Térmica 

Belém 26,0 0,6 26,7 24,5 2,2 
Fortaleza 26,6 0,5 27,3 25,7 1,6 
Recife 25,5 1,0 26,6 23,9 2,7 
Salvador 25,2 1,1 26,7 23,6 3,1 
Belo Horizonte 21,1 1,8 23,2 18,1 5,1 
Rio de Janeiro 23,7 1,9 26,5 21,3 5,2 
São Paulo 19,3 2,3 22,4 15,8 6,6 
Curitiba 16,5 2,7 19,9 12,2 7,7 
Porto Alegre 19,5 3,9 24,7 14,3 10,4 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 

  

Tomando como referência de análise as médias mensais das temperaturas observadas 

nas Regiões Metropolitanas no período de 1990 a 2006, de um modo geral, pode-se dizer que 

foi observada a mesma tendência que foi registrada nas três décadas anteriores (figura 2.5) 11. 

Contudo, comparando as médias mensais das temperaturas observadas nos dois períodos, 

observa-se uma tendência da elevação da temperatura do período de 1960-1989 a 1990-2006. 
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Figura 2.5 – Médias Mensais da Temperatura Observadas nas Plataformas de Coleta de 

Dados – 1990-2006 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 

                                                 
11 A tabela A2.1 do anexo A2 apresenta as estatísticas descritivas das temperaturas médias mensais e das médias 
mensais da precipitação, referente ao período de 1990 a 2006. 

°C 
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Nota-se ainda que os dados registrados das médias mensais das temperaturas no 

período de 1990 a 2006 confirmam o que foi evidenciado no período anterior (1960-1989), no 

que diz respeito à amplitude térmica das Regiões Metropolitanas; pois a Região Metropolitana 

de Fortaleza foi a RM que apresentou a maior temperatura média mensal, de 27,8° C, 

referente ao mês de Dezembro; e a Região Metropolitana de Curitiba a menor temperatura 

média, de 13,4° C, no mês de Julho (tabela 2.4).  

 

Tabela 2.4 – Temperatura (ºC) Média Mensal Observada nas Plataformas de Coleta de 
Dados (PCD) – 1990 a 2006 

 

PCD Média 
Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo 
Amplitude 
Térmica 

Belém 26,6 0,4 27,2 26,0 1,2 
Fortaleza 26,9 0,6 27,8 26,0 1,8 
Recife 26,0 1,1 27,2 24,2 3,0 
Salvador 25,7 1,3 27,2 23,7 3,5 
Belo Horizonte 21,9 1,7 23,9 19,3 4,6 
Rio de Janeiro 25,1 2,0 27,7 22,1 5,6 
São Paulo 20,2 2,3 23,1 16,8 6,3 
Curitiba 17,5 2,8 21,1 13,4 7,7 
Porto Alegre 19,6 3,9 24,8 14,0 10,8 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 

 

A despeito das médias das temperaturas mensais poderem ser considerados bons 

indicadores climáticos para avaliar as condições térmicas das Regiões Metropolitanas, se o 

propósito de pesquisa é avaliar a influência do clima para o bem-estar dos seres humanos, é 

preciso levar em consideração outros indicadores que também influenciam a sensação 

térmica. Neste sentido, o índice de desconforto humano, o qual depende da temperatura e da 

umidade relativa do ar, dá um indicativo da influência do clima para o bem-estar dos 

indivíduos. 

 

Sendo assim, para o período de 1990 a 2006, também foi possível obter a informação 

do índice de desconforto humano, já que para este período os dados da umidade relativa do ar 

estão disponíveis. 12 Pode-se dizer que o índice de desconforto humano, o qual combina a 

temperatura térmica e a umidade relativa do ar, mede o grau de desconforto da influência da 

sensação térmica para o bem-estar dos seres humanos. A figura 2.6 informa sobre as médias 

mensais do desconforto humano calculadas para o período de 1990 a 2006. 

                                                 
12 O índice de desconforto humano é igual a ID = T – 0.55(1-0.01UR) (T – 14.5), onde “T” é a temperatura em 
graus Celsius e “UR” é a umidade relativa do ar (%).  (Grimm, 1999) 
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Utilizando os parâmetros de referência definidos por Grimm (1999), para grande parte 

dos indivíduos, um índice de desconforto humano entre os valores de 15 e 20 é considerado 

confortável, e valores acima de 25 devem implicar em sensações de desconforto para os 

indivíduos13. Deste modo, a partir da visualização da figura 2.6 é verificado que praticamente, 

durante todo o ano, a Região Metropolitana de Belém e Fortaleza apresentou um índice de 25 

ou mais; o que indica um desconforto térmico humano nas referidas regiões. 
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Figura 2.6 – Médias Mensais do Índice de Desconforto Humano – 1990-2006 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 

 

Nas Regiões Metropolitanas de Recife e Salvador o índice de desconforto manteve-se 

em 25 ou mais no mês de Janeiro a Maio, e nos meses de Novembro e Dezembro. Na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro o período que o índice ficou neste patamar foi menor, no mês 

de Janeiro a Abril e no mês de Dezembro. No extremo inferior, estão as Região 

Metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba, com valores de 15 ou menos, no mês de Maio a 

Setembro, e de Junho a Agosto, respectivamente. Nas Regiões Metropolitanas de Belo 

Horizonte e São Paulo, para todo o ano, o índice de desconforto humano esteve no intervalo 

de desejável, entre 15 e 20. A tabela 2.5 mostra as estatísticas descritivas do índice de 

desconforto humano. 

                                                 
13 A despeito de estarmos utilizando o índice de desconforto térmico e também os parâmetros definidos por 
Grimm (1999), há uma vasta literatura que propõe índices alternativos e outros parâmetros para medir a sensação 
de desconforto térmico. Contudo, a presente pesquisa não pretende entrar neste mérito. 

Índice 
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Tabela 2.5 – Médias Mensais do Índice de Desconforto Humano Registrado nas 
Plataformas de Coleta de Dados (PCD) – 1990 a 2006 

 

PCD 
Nº. Meses com 
o índice <=15 

ou >=25 
Média 

Desvio 
Padrão Máximo Mínimo 

Amplitude 
do Índice 

Belém 12 26 0,18 26 25 1 
Fortaleza 12 25 0,51 26 25 1 
Recife 7 25 0,86 26 23 2 
Salvador 7 24 1,14 26 23 3 
Belo Horizonte 0 20 1,61 22 18 4 
Rio de Janeiro 5 24 1,83 26 21 5 
São Paulo 0 19 2,16 22 16 6 
Curitiba 5 17 2,63 20 13 7 
Porto Alegre 5 19 3,47 23 14 10 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 

  

Agregado informações aos dados já analisados, observados nas Regiões 

Metropolitanas, o regime de precipitação também é um importante indicador climático para 

caracterizar as diferenças do clima entre as Regiões Metropolitanas. Neste sentido, com base 

dos dados observados no período de 1960 a 198914, constata-se que as Regiões 

Metropolitanas também possuem diferentes índices pluviométricos médios mensais.  

 

Tomando como referência a amplitude dos índices pluviométricos médios mensais 

observados nas Regiões Metropolitanas, tem-se que a Região Metropolitana de Recife é a RM 

com a maior amplitude observada, de 341,8 mm; e na Região Metropolitana de Porto Alegre 

foi registrada a menor amplitude, de 53,9 mm.  

 

Examinado a amplitude das médias mensais dos índices de precipitação registrados 

nas plataformas de coleta de dados, nota-se que, o menor índice observado, entre os índices 

mínimos observados, foi em Fortaleza, com um índice médio mensal de precipitação de 

13,4mm, no mês de Novembro, em seguida está Belo Horizonte, com o segundo maior índice 

médio, de 13,7mm. No outro extremo, com o maior índice registrado, está Belém, com um 

índice médio de 111,8 mm. Considerando agora o limite superior da amplitude dos índices 

                                                 
14 Destaca-se que a ordem de grandeza dos índices de precipitação observados no período de 1990 a 2006 difere 
da ordem de grandeza dos índices observados no período 1960 a 1989. Para o período de 1960 a 1989 há 
disponível o volume total mensal da precipitação, e, portanto, foi possível contabilizar as médias mensais da 
precipitação. Contudo, para o período de 1990 a 2006, não foi possível obter a informação das médias mensais 
de precipitação. Pois, no período de 1990 a 2006, algumas observações não foram registradas pelas Plataformas 
de Coleta de Dados Climáticos e Meteorológicos do INMET e, por isso, não foi possível computar o volume 
total da precipitação por mês. Assim sendo, de 1990 a 2006, foi computada a média mensal das observações da 
precipitação.    
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pluviométricos registrados, verifica-se que Belém novamente apresentou o maior índice 

médio mensal de precipitação, de 436,2 mm, no mês de Março; e em Porto Alegre foi 

registrado o menor índice pluviométrico, de 140,0 mm, no mês de Agosto. (ver tabela 2.6).  

 

Tabela 2.6 – Média Mensal da Precipitação (mm) Observada nas Plataformas de Coleta 
de Dados (PCD) – 1960 a 1989 

 
Mínimo Máximo Amplitude 

PCD Média 
Desvio 
Padrão Índice Mês Índice Mês Índice 

Belém 241,1 126,6 111,8 Novembro 436,2 Março 324,4 
Fortaleza 136,9 122,0 13,4 Novembro 348,1 Abril 334,7 
Recife 204,8 129,6 47,8 Novembro 389,6 Junho 341,8 
Salvador 174,9 80,8 110,9 Janeiro 324,8 Maio 213,9 
Belo Horizonte 124,3 113,0 13,7 Agosto 319,4 Dezembro 305,7 
Rio de Janeiro 97,7 32,5 50,5 Agosto 169,0 Dezembro 118,5 
São Paulo 121,2 70,4 38,9 Agosto 238,7 Janeiro 199,8 
Curitiba 117,3 27,7 74,5 Agosto 165,0 Janeiro 90,5 
Porto Alegre 112,3 17,7 86,1 Abril 140,0 Agosto 53,9 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 

 

Em resumo, a partir dos dados apresentados na tabela 2.6, há indicações de que os 

maiores índices médios mensais pluviométricos foram registrados nas plataformas de coleta 

de dados localizadas no litoral das Regiões Norte e Nordeste do país; e também foram as que 

apresentaram maior variação nos índices de precipitação médios mensais, com a exceção de 

Salvador. A figura 2.7 mostra a evolução dos índices pluviométricos médios mensais 

observados no período de 1960 a 1989, nas plataformas de coleta de dados. 

 

 



 39 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

Ja
ne

iro

Fev
er

iro

M
ar

ço
A
br

il

M
ai
o

Ju
nh

o

Ju
lh
o

A
go

st
o

S
et

em
br

o

O
ut

ub
ro

N
ove

m
br

o

D
eze

m
br

o

 Belém

 Fortaleza

Recife

Salvador

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

São Paulo

Curitiba

Porto Alegre

 

 
Figura 2.7 – Médias Mensais da Precipitação Observadas nas Plataformas de Coleta de 

Dados – 1960 a 1989 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 
 

No geral, nota-se que os dados observados de precipitação para o período de 1990 a 

2006, confirmam o que foi evidenciado no período de 1960 a 1989. As plataformas de coleta 

de dados com os maiores registros dos índices médios mensais de precipitação estão 

localizadas no litoral da Região Norte e da Região Nordeste. Também foram nas plataformas 

localizadas nestas regiões que apresentaram as mais significativas amplitudes de precipitação, 

com a exceção de Salvador.   

 

Tabela 2.7 – Média Mensal das Observações da Precipitação Registrada nas 
Plataformas de Coleta de Dados (PCD) – 1990 a 2006 

 
Mínimo Máximo 

PCD 
Média 
Anual 

Desvio 
Padrão Média Mês Média Mês 

Amplitude 

Belém 8,34 4,33 3,9 Setembro 14,59 Abril 10,69 
Fortaleza 4,66 4,77 0,4 Outubro 14,5 Abril 14,1 
Recife 5,95 4,00 1,4 Novembro 13,84 Julho 12,44 
Salvador 5,29 2,77 1,7 Dezembro 9,83 Abril 8,13 
Belo Horizonte 4,32 4,06 0,2 Julho 10,98 Julho 10,78 
Rio de Janeiro 3,49 1,61 1,2 Agosto 6,21 Janeiro 5,01 
São Paulo 4,48 3,06 0,9 Agosto 9,15 Janeiro 8,25 
Curitiba 4,36 1,56 2,7 Maio 7,48 Janeiro 4,78 
Porto Alegre 3,90 0,55 3,2 Março 4,79 Julho 1,59 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 

Chuva (mm) 
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O gráfico abaixo apresenta a evolução da média das observações da precipitação no 

período de 1990 a 2006.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.8 - Médias Mensais das Observações da Precipitação Registradas nas 
Plataformas de Coleta de Dados – 1990-2006 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMET 

 

 Adicionando às evidências acima apontadas, da diversidade climática que diferenciam 

as Regiões Metropolitanas, a tabela 2.8 oferece informações de alguns indicadores climáticos 

e da qualidade do ar das Regiões Metropolitanas.   

 

A média de horas de insolação diária observada no período de 1990 a 2006 indica que 

o maior registro de horas de insolação15 foi em Fortaleza e em Recife, de 7,81 horas e 7,04 

horas, respectivamente. Em São Paulo foi registrada a menor média de horas de insolação, 

5,07 horas de insolação. Os dados também informam que em Belém foi observada a maior 

média da umidade relativa do ar, 84,36%, em relação aos demais registros; e em Belo 

Horizonte a menor média da umidade relativa do ar, de 65,87%. Quanto à média da 

velocidade do vento, o maior registro foi em Fortaleza, uma média de 3,02 m/s; e do outro 

lado está o Rio de Janeiro, com a menor média registrada, de 1,11m/s. 

 

 

                                                 
15 Pela definição do instituto Nacional de Meteorologia (INMET) insolação é a duração do brilho solar, em horas 
e décimos de horas. 
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Tabela 2.8 – Dados da Insolação, Umidade Relativa do Ar (%), Velocidade do Vento 
(m/s); do Monóxido de Carbono (CO) e do Material Particulado (PM 2.5), Registrados 

nas Plataformas de Coleta de Dados (PCD)– 1990 a 2006 
 

PCD 

Média 
Insolação* 

Diária 
(Horas) 

 

Umidade 
Relativa do 

Ar  
(%) 

 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 
 
 

Monóxido 
de Carbono 

(ppb) 
 
 

Material 
Particulado 

(ug/m3) 
 
 

Belém 6,10 84,36 1,73 115,32 1,64 

Fortaleza 7,81 77,65 3,02 105,50 0,56 

Recife 7,04 77,85 2,80 104,10 0,41 

Salvador 6,77 80,91 1,80 109,06 0,73 

Belo Horizonte 6,70 65,87 1,65 142,03 3,89 

Rio de Janeiro - 73,94 1,11 161,49 6,39 

São Paulo 5,07 73,87 2,45 150,85 5,30 

Curitiba 5,18 80,76 2,07 177,53 8,01 

Porto Alegre 5,74 76,76 1,92 152,55 5,96 
Fonte: O Monóxido de Carbono (CO) e Material Particulado decorrentes das queimadas (PM2.5) tem como 
fonte o CPTEC; e os dados de Insolação (Horas), Umidade Relativa do Ar (%), e a Velocidade do Vento (m/s) 
têm como fonte o INMET. 
Nota: *Não foi contabilizado a média da Insolação do Rio de Janeiro por que houve muitos dados não 
observados na plataforma do Rio de Janeiro. 

 

 Outro importante atributo das áreas urbanas, que deve influenciar o bem-estar dos 

indivíduos, é a qualidade do ar, a qual está relacionada com a qualidade ambiental das 

regiões. Contudo, dados da poluição do ar, a partir de um mesmo indicador, são praticamente 

inexistentes para as unidades da federação do Brasil, e principalmente para um nível menor de 

desagregação destas unidades geográficas. A despeito desta limitação, dados de dois dos 

componentes da poluição do ar, do Monóxido de Carbono e do Material Particulado 

decorrente das queimadas, foram concedidos por Freitas et. al. (2005) 16 para o período de 

2004 a 2006.   

 

Os registros das emissões do Monóxido de Carbono e o do Material Particulado 

decorrentes de queimadas, no período de 2004 a 2006, indicam que o maior volume da 

emissão destes poluentes foi observado nas Regiões Metropolitanas localizadas na Região 

Sudeste e na Região Sul, com a RM de Curitiba e a RM do Rio de Janeiro na liderança do 

Ranking (ver os dados da tabela 2.8).  

                                                 
16 Os dados do Monóxido de Carbono e do Material Particulado decorrente de queimadas se referem às médias 
em áreas de 50 x 50 km2 em torno das capitais dos estados das Regiões Metropolitanas consideradas na análise. 
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Por outro lado, sabe-se que outros fatores também contribuem para a poluição do ar 

nas áreas urbanas, como por exemplo, os decorrentes da concentração da atividade econômica 

e da população.  De fato, as informações coletadas pela Pesquisa de Meio Ambiente 

Municipal do IBGE realizada no ano de 2002, expostas na tabela 2.9, dão um indicativo da 

relação entre o tamanho dos municípios e da poluição do ar. 

 

Tabela 2.9 - Municípios com Ocorrência de Poluição do Ar, por Causas Apontadas, 
Segundo Classes de Tamanho da População – 2002  

 
Causas Apontadas 

Classes de 
tamanho da 
população, 

Poluição 
do ar 

Atividade 
agropecuária 

 

Atividade 
industrial 

Incineração 
de lixo 

Mineração 
 (inclusive 
pedreira) 

Odores 
provenientes 

de 
vazadouro 

de lixo 
Até 5.000   325 22,77% 6,46% 6,77% 3,38% 3,38% 
5.001-20000  1.244 13,75% 13,67% 6,51% 4,74% 5,55% 
20.001-100.000  1.184 9,88% 16,89% 6,59% 4,73% 9,04% 
100.001-500.000   311 5,79% 20,26% 5,14% 7,40% 8,04% 
Mais de 500.000   78 3,85% 17,95% 3,85% 8,97% 7,69% 

          Total  3.142 12,19% 14,89% 6,37% 4,96% 6,94% 
Causas Apontadas 

Classes de 
tamanho da 
população, 

Sem 
Poluição 

do ar 
Termelétrica 

Veículos 
automotores 

Vias não 
pavimentadas Outras Queimadas 

Até 5.000  1.221 0,62% 8,00% 19,38% 5,23% 24,00% 
5.001-20000  2.139 0,48% 7,56% 18,01% 3,05% 26,69% 
20.001-100.000   858 0,68% 10,47% 13,85% 2,79% 25,08% 
100.001-500.000   107 0,96% 17,36% 13,83% 3,22% 18,01% 
Mais de 500.000   8 0,00% 26,92% 11,54% 2,56% 16,67% 

          Total  4.333 0,60% 10,15% 16,01% 3,18% 24,70% 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais – 2002. 

 

Observando as causas da poluição do ar para o total de municípios, nota-se que as três 

principais causas são: em primeiro lugar, as queimadas, com uma participação de 24% de 

ocorrências; em segundo, a existência de vias não pavimentadas, em 16,01% dos municípios 

foi detectada como uma das causas da poluição; e em terceiro lugar está a poluição gerada 

pela atividade industrial, com 14,89% das ocorrências.  

 

Agora, relacionando as causas da poluição com o tamanho dos municípios, percebe-se 

que dependendo do tamanho do município as causas da poluição do ar diferem.  Examinando-

as para os municípios com mais de 500 mil habitantes, constata-se que mais de 20% das 

ocorrências apontam para a poluição gerada pelos veículos automotores (26,92%), o maior 
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registro observado; em segundo lugar está a atividade industrial, com uma participação de 

17,95%; e das queimadas com uma participação de 16,67%. A realidade para os pequenos 

municípios é um pouco deferente, onde a principal causa da poluição é a decorrente de 

queimadas, com uma participação de 24%; seguida da atividade agropecuária (geração de 

poeira, pulverização de agrotóxicos e etc.) com um percentual de 22,77%; e da poluição 

gerada pela existência de vias não pavimentadas com 19,38%.   

 

Buscando corroborar com as evidências acima apontadas, para o principal fator de 

poluição nas grandes cidades, a poluição gerada pelos veículos automotores, a tabela 2.10 

informa sobre a frota de veículos das Regiões Metropolitanas registrada pelo DENATRAN 

(Departamento Nacional de Trânsito) no ano de 2006.  

 

Tabela 2.10 – Informações sobre a Frota de Veículos Registrada pelo DENATRAN nas 
Regiões Metropolitanas Brasileiras – 2006 

 

Região 
Metropolitana 

Frota de 
Veículos 

Frota de 
Automóveis 

Área 
(Km2) 

Frota de 
Automóveis/

Área 
Geográfica 

Frota de 
Automóveis 

por Mil 
habitantes 

Belém 239.765 153.374 1.819,5 84,29 73,21 

Fortaleza 582.646 366.269 4.954 73,9 106,88 

Recife 623.278 426.448 2.742,7 155,48 116,68 

Salvador 557.753 401.296 2.339,6 171,52 117,48 

Belo Horizonte 1.517.760 1.035.378 14.416,7 71,82 207,82 

Rio de Janeiro 2.391.388 1.880.248 5.724,1 328,48 160,51 

São Paulo 7.398.569 5.491.331 7.943,7 691,28 278,38 

Curitiba 1.362.600 959.872 13.325,8 72,03 297,17 

Porto Alegre 1.313.111 923.801 8.212,2 112,49 225,32 
Fonte: DENATRAN-2006 

 

A frota de veículo, ou a densidade dos automóveis (automóveis por Km2), pode ser 

considerada um bom indicador para se ter uma idéia da poluição que pode ser gerada pelos 

automóveis nas Regiões Metropolitanas. Sendo assim, utilizando como indicador a frota de 

automóveis por Km2, observa-se que a maior densidade de automóveis foi registrada na 

Região Metropolitana de São Paulo, uma densidade de 691,28 automóveis por Km2. Do outro 

lado, estão as Regiões Metropolitanas de Curitiba e Fortaleza, com as menores densidades de 

automóveis por Km2, de 72,03 (automóveis por Km2) e 73,9 (automóveis por Km2), 

respectivamente. 
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2.3. Indicadores Socioeconômicos das Regiões Metropolitanas Brasileiras 

 

2.3.1. Renda e Mercado de Trabalho  

 

No campo econômico, é notório saber as distorções regionais de renda que imperam 

no Brasil, o que configura em um contexto mais amplo, a persistência da separação norte-sul, 

região “pobre” e região “rica”, respectivamente, no país.  Neste contexto, a observação da 

participação das Grandes Regiões no Produto Interno Bruto Nacional (PIB) 17 do ano de 2005 

dá uma dimensão da magnitude das disparidades econômicas que impera entre as Grandes 

Regiões Brasileiras. Tomando como referência a região com a maior participação do PIB do 

país, a Região Sudeste, nota-se que apenas esta região responde por mais da metade do PIB 

nacional, com uma participação de 57%.  A segunda região com maior participação no PIB 

nacional é a Região Sul, a qual representa 17% do PIB nacional; seguida da Região Nordeste, 

com uma participação de 13%; a Região Centro-Oeste com 9%; e a Região Norte com 5%.  

 

Estendendo o exame para as Regiões Metropolitanas, alguns indicadores de renda e do 

mercado de trabalho mostram um cenário das disparidades econômicas e sociais que 

persistem entre as RMs.  

 

A tabela 2.11 apresenta indicadores de renda e do mercado de trabalho observados nas 

Regiões Metropolitanas. Primeiramente, examinando um indicador síntese, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), calculado para as RMs no ano de 2000, verifica-se que o 

IDH é menor nas RMs localizadas nas Regiões Nordeste e Norte. As RMs que estão nas 

Regiões Sudeste e Sul são as que possuem os mais elevados IDH: a RM de Porto Alegre e a 

RM de São Paulo ocupam as primeiras colocações no ranking, o primeiro e segundo lugar, 

respectivamente; seguidas da RM de Curitiba, da RM do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, 

de Belém, de Salvador, de Recife e de Fortaleza. Estas evidências mostram mais uma vez a 

separação das regiões Norte-Sul, quando é levada em consideração a renda, a educação e a 

expectativa de vida da população, sintetizados em um único indicador, no IDH.  

 

 

                                                 
17 Dados do Produto Interno Bruto do Brasil a preço de mercado corrente do ano de 2005 – CONAC/DPE/IBGE. 
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Tabela 2.11 – Indicadores de Renda e do Mercado de Trabalho das Regiões 
Metropolitanas Brasileiras – 2000 e 2006 

 

RM 

IDH1 
(Censo-
2000) 

Renda do 
Trabalho 

Capita 
Nominal2 

(PNAD-
2006) 

Renda 
Trabalho 

Real3 

(PNAD-
2006) 

Pessoas que 
recebem até 
1/2 salário 
mínimo 4 

(PAND-2006) 
 

Índice 
de Gini 
(PNAD-
2006)5 

 
 

Pessoas 
Procurando 
Trabalho6 

(PNAD-
2006) 

 
Belém 0,797 732 790,59 8,86% 0,509 24% 
Fortaleza 0,767 666 727,49 12,84% 0,524 21% 
Recife 0,780 769 871,80 11,57% 0,554 28% 
Salvador 0,794 840 899,73 10,76% 0,550 33% 
B. Horizonte 0,811 962 979,75 6,38% 0,539 21% 
R. de Janeiro 0,816 1.137 1.078,07 3,72% 0,530 22% 
São Paulo 0,828 1.210 1.092,37 3,48% 0.514 22% 
Curitiba 0,824 1.013 990,99 3,70% 0.491 15% 
Porto Alegre 0,833 1.081 1.056,52 4,16% 0.515 16% 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano; Censo-2000 e PNAD-2006. 
Nota: 1 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) disponibilizado no Atlas de Desenvolvimento Humano do 
Brasil 2Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de 
idade com rendimento (em Reais); 3Valor do rendimento real médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 
10 anos ou mais de idade com rendimento, ponderado pelo índice de preço de Azzoni et. al., 2003 (em Reais); 
4Percentuais de pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupada na semana de referência que recebem até 1/2 
salário mínimo; 5 Índices de Gini da distribuição do rendimento mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 
anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho; 6 Percentuais de pessoas 
de 10 anos ou mais de idade que procuraram trabalho na semana de referência com base na PNAD-2006. 

 

Agregando informações às evidências acima apontadas, alguns indicadores de renda 

das Regiões Metropolitanas, apresentados na tabela 2.11, dão indicações da magnitude das 

disparidades de renda que impera entre as Regiões Metropolitanas. Desta forma, considerando 

a renda nominal média dos trabalhadores de 10 anos ou mais das Regiões Metropolitanas, 

observa-se que a RM de São Paulo, com uma renda média de R$ 1.210 reais, torna a RM com 

a maior renda nominal média, relativo às outras Regiões Metropolitanas; o que chega a ser 

quase duas vezes maior do que a renda nominal média da Região Metropolitana de Fortaleza, 

RM com menor renda per capita, de R$ 666,0. São também nas Regiões Norte e Nordeste que 

estão o maior percentual de pessoas de 10 anos ou mais que recebem até meio salário mínimo; 

as Regiões Metropolitanas de Fortaleza e Recife lideram este ranking, com um percentual de 

12,84% e 11,57%, respectivamente; seguidas da RM de Salvador, Belém, Belo Horizonte, 

Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, e São Paulo. 

 

A despeito das considerações acima apontadas, das magnitudes das disparidades de 

renda entre as Regiões Metropolitanas, intuitivamente supõe-se que nas regiões com maior 

concentração de trabalhadores, mais importantes economicamente, o custo de vida seja mais 
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elevado, em relação às outras Regiões, o que tende a anular, em parte, este diferencial de 

renda. Assim sendo, um indicador mais robusto para avaliarmos as disparidades de renda 

entre as Regiões Metropolitanas seria a renda real.  

 

De fato, os índices de custo de vida de Azzoni et. al. (2003), calculados para o ano de 

2000 a 2006, mostram que os diferenciais do custo de vida entre as Regiões Metropolitanas 

são relevantes (Figura 2.9). Desta forma, através da figura 2.9, observa-se que a RM de São 

Paulo, centro econômico do país, e a RM de Rio de Janeiro, são as regiões com mais elevado 

custo de vida, em relação às outras Regiões Metropolitanas incorporadas na análise, para todo 

o período observado. Considerando o índice de custo de vida médio de 2000 a 2006, a Região 

Metropolitana de Porto Alegre é a terceira RM com maior custo de vida, relativo às demais, 

seguida da RM de Curitiba, Fortaleza, Belém, Salvador, Belo Horizonte e Recife. 
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Figura 2.9 – Evolução do Custo de Vidas das Principais Regiões Metropolitanas 

Brasileiras 2000- 2006 
 

Fonte: Gráfico construído com base nos índice calculados e concedidos por Azzoni et. al. 2003 
 

Deste modo, considerando a renda per capita depois de descontado o custo de vida das 

Regiões Metropolitanas, tomando como referência o ano de 2006, percebe-se que a diferença 

entre a renda das Regiões mais ricas e das regiões mais pobres diminui. Tomando como 

exemplo os dois extremos, a RM com menor e a RM com maior renda per capita, verifica-se 

que a diferença entre a renda per capita da Região Metropolitanas de Fortaleza e a de São 

Índice 
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Paulo, depois de descontado o custo de vida, se reduz em 33%, em comparação com a renda 

per capita nominal.  

 

Por outro lado, também se sabe que a renda per capita tende a mascarar as 

desigualdades de renda que persistem dentro das Regiões Metropolitanas. Neste caso, é 

possível que regiões com significativa concentração de renda tenham problemas sociais, 

influenciando, assim, o bem-estar dos indivíduos em geral. Desta forma, observando o índice 

de Gini, pode-se obter indicações da desigualdade de renda nas RMs. Sendo assim, de acordo 

com o índice de Gini calculado para o ano de 2004, verifica-se que a Região Metropolitana de 

Belém, uma das RMs com piores indicadores de renda entre as analisadas, é a segunda RM 

com menor desigualdade de renda, com um índice de Gini de 0,509. Em primeiro lugar, com 

menor desigualdade de renda, está a Região Metropolitana de Curitiba, com um índice de 

Gini de 0,49, indicando que na RM de Curitiba a distribuição de é mais igualitária, em relação 

às demais RMs incorporadas no exame. Do outro lado, com maior concentração de renda 

estão a Região Metropolitana de Recife e Salvador, com índice de Gini de 0,554 e 0,550, 

respectivamente. 

 

2.3.2. Educação 

 

Em outra vertente, um panorama das disparidades regionais pode ser traçado a partir 

de indicadores que avaliam o nível de escolaridade dos residentes nas Regiões 

Metropolitanas, como também, da qualidade da educação ofertada nas RMs.  

 

Com respeito às disparidades do nível de escolaridade entre os residentes das Regiões 

Metropolitanas, nota-se que quando é considerado indicadores agregados, para a média da 

população, as diferenças destes indicadores de escolaridade são pouco significativas, relativo 

aos que mensuram a qualidade da educação ofertada nas RMs. Um exemplo pode ser visto a 

partir da média de anos de estudos da população das pessoas de 10 anos ou mais, com base na 

PNAD do ano de 2006. Segundo este indicador, a diferença entre a média de anos de estudos 

das pessoas de 10 anos ou mais, residentes na Região Metropolitana de São Paulo e na Região 

Metropolitana de Fortaleza, RMs com a maior média e a menor, respectivamente, é em torno 

de um ano de estudo. Entre as Regiões Metropolitanas com menor média de anos de estudos, 
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está a RM de Fortaleza e a RM de Recife; e do lado oposto, está a RM de Rio de Janeiro e a 

RM de São Paulo, com as maiores médias de anos de estudos. (ver tabela 2.12) 

  

No entanto, tomando como referência o percentual de analfabetos residentes nas 

Regiões Metropolitanas, nota-se que a diferença entre a RM com o maior percentual de 

analfabetos e a RM com o menor percentual, chega a ultrapassar 5%, referente à RM de 

Fortaleza e a RM do Rio de Janeiro, respectivamente. Também é a RM do Rio de Janeiro que 

tem o maior o percentual de pessoas com mais de 15 anos de estudos, o qual representa quase 

10% da população; e, a RM de Fortaleza, menor percentual de pessoas com 15 anos ou mais 

de estudo, com uma participação de 4,35% na população.   

 

Tabela 2.12 – Indicadores do Capital Humano das Regiões Metropolitanas Brasileiras – 
2005 e 2006 

 
ENEM3 
(2005) 

ENADE3 
(2005) 

RM 

Média 
Anos de 
Estudos1 

(2006) 

Analfabetos2 
(%) 

(2006) 

% População 
com 15 Anos 
ou mais de 

estudo 
(2006) 

Média 
Estadual 

Sem 
Conceito4 

Conceito 
5 

Belém 7,5 18,22% 4,88% 41,46 38% 1% 
Fortaleza 7,2 20,93% 4,35% 43,17 32% 4% 
Recife 7,3 19,52% 5,78% 43,54 31% 3% 
Salvador 7,8 17,25% 5,61% 42,40 44% 4% 
Belo Horizonte 7,8 17,11% 6,78% 46,05 43% 5% 
Rio de Janeiro 8,2 14,15% 9,65% 45,98 20% 6% 
São Paulo 8,2 15,63% 8,47% 45,40 27% 2% 
Curitiba 8,1 15,53% 7,85% 45,92 27% 5% 
Porto Alegre 8,0 15,66% 7,52% 48,36 25% 7% 

Fonte: PNAD-2006 e INEP-2005. 
Nota: 1 Para as pessoas de 10 anos ou mais; 2 Referentes às pessoas sem instrução e com menos de um ano de 
estudo; 3 Dados para todo estado onde as Regiões Metropolitanas se localizam; 4 Se referem aos cursos que não 
obtiveram conceito na avaliação do ENADE. 
 

Por outro lado, os indicadores acima analisados não informam sobre a qualidade do 

ensino nas Regiões Metropolitanas. A partir de dois exames, o Exame Nacional do Exame 

Médio (ENEM) e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENAD), é possível 

obter indicadores da qualidade da educação nas Regiões Metropolitanas. 

 

Desta forma, tomando como parâmetro as notas estaduais no ENEM, tem-se que, os 

estados localizados nas Regiões Sudeste e Sul foram os que apresentaram os melhores 

resultados na prova de avaliação no ano de 2005; com destaque para o Rio Grande do Sul, que 
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obteve média geral de 48,36, bem acima da média do estado com o pior resultado, o Pará, 

com uma média de 41,46. A respeito dos resultados do ENAD, os Estado do Rio de Janeiro e 

Porto Alegre tiveram as menores incidências de cursos que não obtiveram conceito na 

avaliação, uma participação de 20% e 27%, respectivamente. Também são nestes estados que 

estão o maior percentual de cursos superiores avaliados com conceito 5, 7% no Rio Grande do 

Sul e 6% no Rio de Janeiro. 

 

2.3.3. Saúde  

 

Outro serviço que deve impactar positivamente o bem-estar dos indivíduos e que 

diferenciam as regiões do Brasil, quanto ao acesso e a qualidade, são os serviços relacionados 

à saúde, à assistência médica dos residentes.  

 

A tabela 2.13 apresenta alguns indicadores da mortalidade infantil e da expectativa de 

vida, os quais podem estar associados ao acesso e a qualidade dos serviços de saúde ofertados 

pelos estados brasileiros. Neste sentido, é razoável supor que, para a média da população 

residente em cada estado, a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida, devam ser 

influenciadas por diversos fatores: pela oferta e qualidade dos serviços de saneamento básico; 

pelo acesso a saúde; pelas taxas da violência; pelo tipo de trabalho que os trabalhadores 

exercem, entre outros fatores. Desta forma, tais indicadores são usualmente utilizados para 

avaliar o nível de desenvolvimento dos países ou regiões que compõe um país.  

 

Analisando a taxa de mortalidade infantil – dada pela probabilidade de uma criança, 

entre 1000 crianças nascidas vivas, morrer entre o nascimento e a idade exata de 5 anos – e de 

um indicador de expectativa de vida – mensurado pela probabilidade de uma criança recém-

nascida viver até os 60 anos – para alguns dos estados brasileiros, constata-se que de fato os 

melhores indicadores foram observados nos estados da Região Sul e da Região Sudeste do 

país.  O Estado do Rio Grande do Sul apresentou os melhores indicadores, a menor taxa de 

mortalidade e a maior expectativa de vida; e o Estado da Bahia os piores indicadores. A 

respeito da taxa de mortalidade infantil, nota-se a discrepância que há entre o estado com a 

maior taxa, o estado da Bahia, com uma taxa de 70,187; e o estado com a maior taxa, o Rio 

Grande do Sul, com uma taxa de 17,269. (Tabela 2.13) 
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Corroborando com esta informação, nota-se que a esperança de vida ao nascer dos 

moradores no estado da Bahia também é a menor, de 64,53 anos, entre os estados incluídos na 

análise; enquanto no estado do Rio Grande do Sul esta expectativa de vida é de 72,13 anos.  

 

Ainda com respeito a estes dados, um dos sub-índices do IDH, o índice de 

desenvolvimento humano de longevidade, indica que o Estado da Bahia e o Estado de 

Pernambuco são os estados com os menores índices, de 0,659 e 0,705, respectivamente. Com 

os maiores índices, estão os estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, de 0,785 e 0,770, 

respectivamente.  

 

Tabela 2.13 – Indicadores de Mortalidade e Expectativa de Vida para Alguns Estados do 
Brasil - 2000 

 

Estados 

Mortalidade até 
cinco anos de 

idade2 
 

Probabilidade de 
sobrevivência até 

60 anos3 
 

Esperança de 
vida ao nascer 

 
 

IDHM1-
Longevidade 

 
 

Pará 35,595 77,669 68,492 0,725 
Ceará 64,966 77,524 67,771 0,713 
Pernambuco 54,598 75,314 67,32 0,705 
Bahia 70,187 70,742 64,526 0,659 
Minas Gerais 30,369 80,502 70,547 0,759 
Rio de Janeiro 23,07 77,920 69,423 0,740 
São Paulo 20,008 81,702 71,196 0,770 
Paraná 23,527 80,786 69,832 0,747 
Rio Grande do Sul 17,269 83,216 72,128 0,785 

Fonte: Altas de Desenvolvimento Humano, com base no Censo do ano de 2000. 
Nota: 1 É calculado com base na expectativa de vida ao nascer; 2 Probabilidade de morrer entre o nascimento e a 
idade exata de 5 anos por 1000 crianças nascidas vivas; 3Probabilidade de uma criança recém-nascida viver até 
os 60 anos se o nível e padrão de mortalidade por idade prevalecentes em 2000 permanecerem constantes ao 
longo da vida; 4Número médio esperado de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento.   
  

 Outro importante indicador de saúde, o qual também pode está associado a qualidade 

dos serviços básicos de saneamento e também ao clima das regiões, é o percentual de óbitos 

por doenças transmissíveis. Assim, examinado este indicador, constata-se que a Região 

Metropolitana de Fortaleza foi a RM que apresentou a maior taxa de óbitos por doenças 

transmissíveis por mil habitantes, uma relação de 2,97. Em seguida, estão as Regiões 

Metropolitanas de Salvador e Curitiba, ambas com uma relação de 2,43 de óbitos por mil 

habitantes. A respeito deste indicador, cabe destacar a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, a qual apresentou a relação de 0,02 de óbitos por mil habitantes, bem abaixo de 

todas as demais Regiões Metropolitanas. 
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Por outro lado, para o agregado, os dados não indicam que há grandes diferenças na 

oferta dos serviços de saúde, entre as Regiões Metropolitanas Brasileiras. Os dados do 

número de leitos públicos por habitantes indicam que a maior oferta é da Região 

Metropolitana de Recife, com uma proporção de 1,22 leitos/mil habitantes; seguida da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, com 1,18 leitos/mil habitantes. Observando o total de leitos, 

também é a Região Metropolitana de Recife que apresentou a maior relação. Considerando o 

número de consultas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nota-se que as Regiões 

Metropolitanas com maior cobertura são a RM de Salvador, a RM de São Paulo e a RM de 

Recife, com uma proporção de 2,97, 2,93, e 2,54 consultas/habitantes, respectivamente.  

 

Tabela 2.14 – Indicadores de Serviços de Saúde Prestados nas Regiões Metropolitanas 
do Brasil – 2004 e 2005 

 

RM 

Óbitos Doenças 
Transmissíveis 
p/ 1.000 Hab. 

(2004) 
 
 

Leitos 
públicos 

p/1.000 Hab 
(2005) 

 
 

Total de 
Leitos 

(públicos e 
privados) 

p/1.000 Hab 
(2005) 

N° de 
Consultas do 

SUS por 
Hab 

(2005) 
 

Belém 1,77 0,82 2,26 2,49 
Fortaleza 2,97 1,08 2,69 2,43 
Recife 2,05 1,22 3,10 2,54 
Salvador 2,43 0,91 2,53 2,97 
Belo Horizonte 0,02 0,80 2,39 2,27 
Rio de Janeiro 1,38 1,18 2,77 2,37 
São Paulo 1,63 0,70 1,85 2,93 
Curitiba 2,43 0,65 2,51 2,14 
Porto Alegre 1,60 0,74 2,68 2,53 

            Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Banco de dados do Sistema Único de 
                         Saúde (DATASUS) – 2004 e 2005 
 

2.3.4. Violência Urbana 

 

Outro fator que influencia diretamente o bem-estar dos indivíduos que moram nas 

grandes cidades é a violência urbana. Desta forma, buscando levantar evidências do nível da 

violência urbana das Regiões Metropolitanas do país, a tabela 2.15 apresenta algumas 

estatísticas de mortes violentas, contabilizadas pelo Registro Civis do ano de 2006; e também 

da violência no trânsito, registradas pela base de dados do DATASUS.  

 

Fazendo uma análise comparativa entre as Regiões Metropolitanas, de acordo com os 

dados observados, nota-se que nas Regiões Metropolitanas de Recife e Belo Horizonte foram 
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registrados os maiores números de mortes violentas por mil habitantes, de 0,866 e de 0,817, 

respectivamente. Do outro lado, estão as Regiões Metropolitanas de Salvador e Fortaleza, 

com os menores percentuais de mortes violentas por mil habitantes, de 0,37 e 0,39, 

respectivamente. Quando são consideradas as mortes violentas por Km2, a RM de São Paulo e 

Rio de Janeiro passam a liderar o ranking, São Paulo com 1,56 mortes por Km2 e o Rio de 

Janeiro com 1,53 mortes por Km2.  Do outro lado, os dados examinados indicam que as 

Regiões Metropolitanas de Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte, são as RMs com as menores 

incidência de mortes violentas por Km2, uma proporção de 0,158, 0,272 e 0,282, 

respectivamente.   

 

Tabela 2.15 – Indicadores da Violência Urbana das Regiões Metropolitanas Brasileiras-
2005 e 2006 

 

RM 

Mortes 1 

Violentas/ 
População 
(por mil 

hab.) 
(2006) 

 

Mortes 1 

Violentas 
por Km2 

(2006) 

Mortes 1 

Violentas/ 
Total de 
óbitos 
(2006) 

Total2 de 
Óbitos de 

Pedestre por 
acidente de 
transporte 

(2005) 
 

Óbitos2 de 
Pedestre por 
acidente de 
transporte 

(por mil 
hab.) 
(2005) 

Óbitos2 por 
Acidente de 
Transporte 

(por mil 
hab.) 
(2005) 

Belém 0,482 0,555 10,43% 290 0,141 0,184 
Fortaleza 0,394 0,272 8,26% 355 0,106 0,232 
Recife 0,866 1,154 11,64% 309 0,086 0,186 
Salvador 0,373 0,544 6,53% 255 0,076 0,178 
B. Horizonte 0,817 0,282 12,88% 341 0,070 0,219 
R. de Janeiro 0,739 1,513 9,71% 983 0,085 0,150 
São Paulo 0,629 1,563 11,20% 1,137 0,058 0,132 
Curitiba 0,653 0,158 11,16% 287 0,091 0,270 
Porto Alegre 0,778 0,388 11,48% 222 0,055 0,173 
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil do ano de 2006 e DATASUS do ano de 2005. 
Nota: 1 Com base na Estatística do Registro Civil do ano de 2006; 2 Com base no DATASUS. 
 

 Em adição, outros problemas das grandes cidades estão relacionados com o trânsito, o 

congestionamento do transito e a violência no transito. Observando os registros de óbitos de 

pedestres por acidente de transporte, e também o total de óbitos por acidente de transporte, do 

ano de 2005 nas Regiões Metropolitanas, estas dados sugerem que a Região Metropolitana de 

Curitiba é a RM que tem o transito mais violento entre as demais RMs que estão sendo 

analisadas: RM com maior proporção de óbitos de pedestres por acidente de transporte, de 

0,091 (por mil habitantes), e de 0,270 (por mil habitantes) óbitos por acidente de transporte. 

No outro extremo está a Região Metropolitana de Porto Alegre, com os menores indicadores 

de violência no trânsito, com uma razão de 0,055 óbitos de pedestres por acidente de 
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transporte (por mil habitantes), e de 0,173 de óbitos por acidente de transporte (por mil 

habitantes).   

 

2.3.5. Qualidade da Habitação 

 

Alguns indicadores que permitem avaliar a qualidade da habitação nas Regiões 

Metropolitanas, os domicílios que oferecem condições para moradia e o acesso aos serviços 

básicos, água, esgoto, coleta de lixo e iluminação elétrica, corroboram com as nossas 

proposições a respeito das disparidades do nível de desenvolvimento entre as Regiões 

Metropolitanas. 

 

Utilizando o conceito da Fundação João Pinheiro, de déficit habitacional básico18, o 

qual engloba os imóveis que oferecem condições precárias para a habitação, constata-se que 

as piores estatísticas do déficit habitacional são das Regiões Metropolitanas localizadas nas 

Regiões Norte e Nordeste; com déficits que superaram 10% dos imóveis, chegando a 

representar 1/4 dos domicílios da Região Metropolitana de Belém, RM com maior déficit 

habitacional. Do outro lado, está a Região Metropolitana de São Paulo, onde o déficit 

habitacional na RM, de 7,22%, é 1/3 do percentual da RM de Belém.  

 

Com relação ao atendimento de quatro serviços públicos de infra-estrutura básicos, 

iluminação elétrica, abastecimento de água, esgoto sanitário e, coleta de lixo, também se 

verifica que são nas RMs do Norte e Nordeste onde se concentra os maiores percentuais de 

domicílios que não são atendidos por algum destes serviços.  

 

Considerando o acesso aos serviços separadamente, verifica-se que na RM de 

Fortaleza está o maior percentual de domicílios em áreas urbanas que não tem iluminação 

elétrica, 0,9% dos domicílios; e nas Regiões Metropolitanas de Rio de Janeiro e São Paulo, os 

menores percentuais, com menos de 0,1% dos domicílios sem acesso a energia elétrica. A 

respeito do abastecimento de água, um número significativo de domicílios da Região 

Metropolitana de Belém não tem acesso a este serviço, em torno de 34%; enquanto nas 

Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, menos de 3% dos 

                                                 
18 De acordo com a Fundação João Pinheiro defini-se o déficit habitacional básico pela soma da coabitação 
familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos. 
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domicílios não têm abastecimento de água. Com relação ao serviço de esgoto sanitário, cabe 

destacar o elevado percentual de domicílios da RM de Recife que não possuem esgoto 

sanitário, quase 50% dos domicílios. Também é a RM de Recife que tem o maior percentual 

de domicílios que não é servido pela coleta de lixo. No geral, considerando os indicadores 

examinados, verifica-se que a Região Norte e a Região Nordeste são as mais carentes em 

infra-estrutura básica. 

 

Tabela 2.16 – Total de Domicílios, Domicílios Urbanos, Déficit Habitacional, e 
Percentual de Domicílios não Atendidos por Algum dos Serviços de Infra-Estrutura 

Básico – 2000 
 

Domicílios urbanos não-atendidos por serviços de 
infra-estrutura  

RM 
Total 

Domicílio  
Déficit 

Habitacional 
Ilum. 

Elétrica 
(%) 

 
 

Abastec. 
Água 
(%) 

 
 

Esgot. 
Sanitário 

(%) 
 
 

Abast. 
Água e 
Esgot. 
Sanit. 
(%) 

Coleta 
de lixo 

(%) 
 
 

Belém 416.163 25,45% 0,35 34,29 21,40 9,08 7,39 
Fortaleza 723.196 17,01% 0,90 18,53 39,09 11,08 8,36 
Recife 859.570 16,32% 0,17 13,10 47,66 7,80 11,56 
Salvador 796.201 13,17% 0,38 4,11 18,20 2,30 7,82 
B. Horizonte 1.173.032 8,87% 0,29 2,30 16,79 1,74 5,63 
R. de Janeiro 3.252.657 8,46% 0,10 12,01 11,37 4,25 5,10 
São Paulo 4.992.570 7,22% 0,10 2,38 10,66 1,36 1,05 
Curitiba 776.048 6,88% 0,21 2,92 13,29 1,27 0,90 
Porto Alegre 1.112.750 6.80% 0.32 8.02 8.84 1.90 1.05 

Fonte: Déficit Habitacional no Brasil – Ministério das Cidades - com base no Censo 2000 
Nota: Foram considerados no item sem abastecimento de água todos os domicílios que não tem rede geral de 
abastecimento de água; e, no item sem esgoto sanitário, todos os domicílios que não estão ligados à rede geral de 
esgotamento sanitário ou não têm fossa séptica. 
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Capítulo 3 
 

 

Valoração das Amenidades Locais a partir da Abordagem Hedônica 
 

 

 

3.1. Introdução 

  

A abordagem hedônica tem uma tradicional aplicação em estudos que objetivam 

estimar o preço de produtos heterogêneos em função das características do produto, como por 

exemplo, os automóveis, imóveis ou outro produto qualquer que possa ser representado por 

um conjunto de atributos (Rosen, 1974, Cropper et. al., 1993, Jonker, 2002). Em geral, o 

objetivo principal de investigação dessa linha de pesquisa é inferir sobre as preferências dos 

consumidores pelas características do produto em estudo; estimar o valor monetário que os 

consumidores estão propensos a pagar por cada atributo do produto, cujo valor está incluso no 

preço do produto.  

 

Mais recentemente, em decorrência do crescimento e desenvolvimento das cidades, os 

pesquisadores regionais e urbanos preocupados em mensurar a importância atribuída pelos 

consumidores ao consumo das amenidades locais, têm aplicado a abordagem hedônica19 como 

instrumento para a valoração das amenidades, tendo em vista que as regiões são 

caracterizadas por diferentes dotações de amenidades (Rosen, 1979; Roback, 1980; 1982; 

Blomquist et. al., 1988; Gyourko e Tracy, 1991). Neste caso, quando o objetivo de análise é a 

valoração das amenidades locais, a mesma idéia da abordagem hedônica aplicada a produtos 

heterogêneos, é imposta às unidades geográficas de análise. Sendo assim, como as regiões são 

caracterizadas por um conjunto de atributos diferenciados, é possível – usando como 

ferramenta de análise o método hedônico – inferir sobre as preferências dos consumidores 

pelo consumo destes atributos locais.  

 

                                                 
19 Gyourko et. al. (1997) fazem um revisão dos modelos hedônicos aplicados para a valoração das amenidades. 



 56 

Por outro lado, como as amenidades locais não possuem preço de mercado, o valor 

que as pessoas estão dispostas a pagar pelas amenidades, a partir da abordagem hedônica, é 

obtido indiretamente, em função das escolhas locacionais dos indivíduos, do preço que os 

consumidores estão propensos a pagar pela habitação e/ou do salário recebido na localidade20 

onde reside (Rosen, 1974; 1979; Roback, 1980; 1982). Ou seja, entende-se que quando o 

consumidor faz uma escolha do imóvel para residir, ele está escolhendo simultaneamente o 

conjunto de amenidades – atributos locais que influenciam no preço do imóvel – que irá 

consumir e, portanto, no preço do imóvel deve estar embutido o valor que o consumidor 

atribui ao consumo das amenidades (Rosen, 1974). Ou de forma alternativa, Rosen (1979) 

parte da suposição de que a escolha locacional dos trabalhadores depende, entre outros 

fatores, do salário que a localidade oferece e dos atributos locais. Assim, supondo que ambos, 

as amenidades e o salário, são fatores de atração dos trabalhadores, tem-se que a remuneração 

do capital humano em cada região também pode informar sobre as preferências dos 

consumidores pelas amenidades.  

 

Unindo os dois mercados, o mercado de trabalho e o de habitação, pode-se dizer que 

Roback (1980,1982), com a inclusão do mercado de produção no modelo de Rosen (1979), 

fornece pioneiramente um indicador que mensura o valor que as pessoas estão propensas a 

pagar pelas amenidades a partir de um modelo de escolha locacional. A autora, a partir da 

propensão marginal a pagar pelas amenidades, constrói uma medida para avaliar a qualidade 

das amenidades das regiões; nomeado pela autora de “índice de qualidade de vida local”.  

 

De forma resumida, Roback (1980,1982) parte da suposição de que a função de 

utilidade do trabalhador depende, além das oportunidades econômicas ofertadas pela região 

onde o trabalhador mora, das dotações das amenidades da região. Ou seja, no modelo, a 

decisão locacional dos trabalhadores é influenciada pelo tradeoff entre as oportunidades 

econômicas ofertadas pelas regiões, traduzidas como o aumento de salário e redução no preço 

do aluguel21, e a qualidade de vida das regiões, ou, de outra forma, da dotação das amenidades 

das regiões. Em decorrência das hipóteses de equilíbrio do modelo – no equilíbrio de mercado 

os trabalhadores não têm ganhos de bem-estar migrando – as regiões com maior dotação de 

                                                 
20 De forma genérica, o termo “localidade” no texto está sendo empregado para se referir a qualquer unidade 
geográfica de análise. Contudo, sabe-se que o IBGE define a localidade como “todo lugar do território nacional 
onde existe um aglomerado permanente de habitantes”. 
21Por vezes, no texto, os termos custo da habitação e preço do aluguel do imóvel são empregados com o mesmo 
sentido. 
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amenidades tendem a ofertar menores salários e maior custo de habitação de forma a igualar a 

utilidade entre as regiões. Ou seja, as localidades com baixos níveis de amenidades têm que 

oferecer boas oportunidades econômicas para atrair os trabalhadores e, assim, compensá-los 

por um menor consumo das amenidades. Roback (1982), portanto, a partir da contribuição 

marginal das amenidades para a formação dos salários e aluguéis em cada região, recupera a 

informação do valor monetário que as pessoas atribuem ao consumo das amenidades. 

 

Tomando como referência para a análise o modelo de Roback (1982), o presente 

capítulo se propõe a estimar o valor que os trabalhadores estão dispostos a pagar pelos 

atributos climáticos, em especial, e, a partir destas estimações, estabelecer um ranking da 

qualidade destes atributos para as nove principais Regiões Metropolitanas Brasileiras: Belém, 

Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto 

Alegre. As amenidades naturais22, as de clima especificamente, são o principal foco de análise 

da pesquisa, por ser estes atributos exogenamente determinados e, além disso, é assumido que 

as condições climáticas influenciam a sensação de bem-estar dos indivíduos. 

 

Se a valoração das amenidades vem sendo um recente e crescente tópico de estudo 

pelos economistas regionais e urbanos, há ainda uma relativa escassez de trabalhos empíricos 

realizados para o Brasil com base na abordagem hedônica. Explorando ambos os mercados, o 

de trabalho e o de habitação, observa-se um único esforço de pesquisa com o propósito de 

estimar a demanda por clima, com base no modelo de Roback (1982), para as Regiões 

Metropolitanas Brasileiras; realizado por Monte (2004).  

 

Além desta introdução, o capítulo está estruturado com uma subseção que faz uma 

revisão dos principais trabalhos empíricos realizados para o Brasil, que aplica a abordagem 

hedônica para valorar as amenidades locais (subseção 3.2). Em seguida, na subseção 3.3, é 

descrito o modelo teórico de Roback (1982); e na subsecção 3.4 é derivado o índice de 

qualidade de vida proposto por Roback (1982). A subseção subseqüente, a 3.5, é discutida as 

extensões propostas ao modelo de Roback (1982). Em seguida, na subseção 3.6, são 

explicitadas as principais vantagens e limitações da abordagem hedônica. Na subseção 3.7 é 

descrita a base de dados utilizada no exame empírico e especificados os modelos empíricos. A 

                                                 
22 Amenidades naturais ou puras são aquelas amenidades que não são produzidas; são exogenamente 
determinada. 
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análise dos resultados é objeto da subseção 3.8. Finalizando o capítulo, a subseção 3.9 é 

destinada para as conclusões.     

 

3.2. Revisão dos Estudos Empíricos 

 

No âmbito internacional, dentre os estudos empíricos que objetivam valorar as 

amenidades locais a partir da abordagem hedônica, aplicados principalmente para os Estados 

Unidos, é possível identificar pelo menos dois principais objetivos de pesquisa. Os que 

buscam investigar a influência das características da vizinhança, como por exemplo, a 

proximidade de boas escolas, de hospitais, da qualidade ambiental, entre outras amenidades, 

no preço dos imóveis, para uma determinada unidade geográfica de análise (Song e Knaap, 

2003; Brasington e Hete, 2003; Downes e Zabel, 2002). Nestes estudos o objetivo é analisar o 

mercado de habitação em função das preferências dos consumidores pela vizinhança; com 

vista a estimar o valor que os indivíduos estão dispostos a pagar – embutido no preço do 

imóvel – por morar em localidades que tenham “boa” vizinhança.  

 

Com outro objetivo de análise, têm-se os estudos realizados para um grupo de 

unidades geográficas, como por exemplo, as Regiões Metropolitanas, que objetivam, de um 

modo geral, obter evidências da qualidade das amenidades das Regiões em estudo, a partir da 

escolha locacional dos trabalhadores (Blomquist et. al., 1988; Gyourko et. al., 1991; Staurt et. 

al., 1996; Berger et. al., 2003).  

 

Para o Brasil são poucos os estudos empíricos que objetivam valorar as amenidades 

com um enfoque regional. Ainda mais escassos são os que unem os dois setores, o de trabalho 

e o habitacional, para inferir sobre o valor que as pessoas estão propensas a pagar pelas 

amenidades. Em parte, pode-se associar esta relativa escassez de trabalhos empíricos 

realizados para o Brasil à limitação dos dados que estão disponíveis para o país, onde não há 

um banco de dados integrado para as unidades geográficas brasileiras, com informações sobre 

os imóveis. Além disto, são limitados ou inexistentes os dados de amenidades naturais para as 

unidades geográficas do Brasil, como, por exemplo, indicadores da qualidade ambiental, com 

uma desagregação para as cidades ou Regiões Metropolitanas.  
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Para o Brasil, destacam-se dois trabalhos, um realizado para o mercado habitacional 

por Herman e Haddad (2005) e um realizado para o mercado de trabalho por Silveira Neto e 

Azzoni, 2004, com o objetivo principal de pesquisa de valorar as amenidades locais; ou mais 

especificamente, inferir sobre o valor que as pessoas atribuem ao consumo das amenidades 

locais, utilizando como ferramenta a abordagem hedônica.   

 

Herman e Haddad (2005) realizam um exame localizado para a Região Metropolitana 

de São Paulo com o objetivo de examinar a influência das amenidades urbanas sobre o preço 

dos imóveis. O método de estimação adotado é o hedônico (Rosen, 1974); e os autores 

utilizaram a construção de fatores para minimizar o efeito da multicolinearidade presente nos 

dados. O exame é realizado a partir de uma amostra de 497 imóveis da base de dados da 

Pesquisa Orçamento Familiar (POF) da FIPE do ano de 1999, georeferênciado pelo endereço 

de cada domicílio. Os autores exploraram no exame tanto dados de amenidades naturais como 

as amenidades sociais: indicadores de criminalidade na área ao redor dos imóveis; da 

qualidade do meio ambiente, representada pelo coeficiente arbóreo; variáveis de 

acessibilidade do imóvel aos principais centros, da distância ao centro histórico de São Paulo, 

ao centro novo, e outra variável com a distância mínima entre os dois centros; e o acesso ao 

transporte público (as estações de trem). Herman e Haddad (2005) encontram evidências de 

que os imóveis próximos às estações de trem e de áreas arborizadas tendem a ser mais 

valorizados, enquanto que a criminalidade tem efeito contrário no preço do imóvel. Além 

destes resultado, a partir do modelo estimado com a inclusão dos fatores, os autores obtêm 

indicações de que, além das amenidades citadas acima, os imóveis com um melhor acesso aos 

serviços de modo geral são mais valorizados. Por outro lado, a partir de testes de dependência 

espacial aplicados aos modelos, a hipótese de dependência espacial entre os preços dos 

imóveis foi rejeitada, resultado este não esperado. 

 

Com outro enfoque de análise, o mercado de trabalho, Silveira Neto e Azzoni (2004) 

estimam uma equação tipicamente minceriana dos salários com o objetivo de examinar a 

influência de algumas amenidades, sociais e naturais, para a persistência dos diferencias de 

renda entre os residentes nas aéreas urbanas das Unidades da Federação Brasileiras. A partir 

dos diferenciais de renda observados entre as Unidades da Federação, Silveira Neto e Azzoni 

(2004) inferem sobre as diferenças na qualidade das amenidades entre as áreas urbanas das 

unidades geográficas de análise. O exame é realizado com base na PNAD do ano de 2002, e 

os autores incorporam no exame empírico, dummies para as grandes regiões; a razão entre a 
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população residente na costa e a população total; a temperatura média do mês de julho; a 

média da precipitação anual; a altitude; a latitude; e amenidades sociais, representadas por três 

indicadores, taxa de mortes violentas, o índice de Gini, e a participação dos trabalhadores no 

setor de alojamento e alimentação em relação ao pessoal ocupado total. Os resultados 

encontados pelos autores indicaram que as Regiões Sul e Nordeste estão melhores servidas 

pelas amenidades incorporadas no exame quando comparada com a Região Sudeste. Mas, os 

resultados sugerem que a qualidade das amenidades da região Sudeste é melhor do que as da 

Região Norte e Centro-Oeste. Os autores também encontram evidência da importância de 

considerar as diferenças no custo de vida para explicar diferenças regionais nos salários entre 

os trabalhadores residentes na área urbana das unidades da federação. E, através de regressões 

quantílicas, Silveira Neto e Azzoni (2004) obtém evidências de que as disparidades de renda 

entre as regiões Nordeste e Sudeste tendem a ser mais significativas para os quantis de renda 

menores; tendendo a diminuir quando são considerados os trabalhadores de classes salariais 

mais elevadas. 

 

Unindo os dois mercados, o de trabalho e o de habitação, conforme proposto por 

Roback (1980, 1982), e buscando minimizar os problemas econométricos gerados pela 

inclusão de amenidades endógenas nas equações hedônicas de salários e aluguéis, Monte 

(2004) estima a propensão a pagar pelas amenidades de clima: temperatura média anual; 

variação da temperatura anual; o volume total da precipitação anual; a umidade relativa do ar; 

horas de sol; além da distância para a praia mais próxima. O autor utilizou a Pesquisa de 

Orçamento familiar (POF) como fonte das características dos imóveis e dos trabalhadores, e 

os dados de clima estão reportados no Anuário Estatístico do Brasil do ano de 1987 do IBGE. 

Os resultados encontrados por Monte (2004) indicaram que o aumento da temperatura média 

anual e da variação impactam positivamente a função de utilidades dos trabalhadores. Os 

demais resultados sugerem que os trabalhadores preferem morar nas Regiões Metropolitanas 

menos umidas, em relação as RM que foram incorporadas no exame, nas RMs com menos 

horas de sol, e próximas ao mar. 

 

A seguir é descrito o modelo teórico de Roback (1982) utilizado como base no 

presente capítulo para a estimação da propensão marginal a pagar pelas amenidades e para a 

construção do ranking da qualidade das amenidades.   
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3.3. Modelo Teórico (Roback, 1982) 

 

No modelo de escolha locacional proposto por Roback (1982) para a valoração das 

amenidades é assumido que os fatores de produção, capital e trabalho, são perfeitamente 

móveis entre as localidades, enquanto que o fator terra é fixo. É suposto que o custo de o 

indivíduo morar em uma cidade e trabalhar em outra é proibitivo. No equilíbrio de mercado, 

os trabalhadores são indiferentes entre morar na localidade em que reside e em outra 

localidade qualquer.   

 

 Do lado da demanda, os trabalhadores23 são idênticos, com igual habilidade e as 

mesmas preferências pelo consumo das amenidades locais. Cada trabalhador oferta uma 

unidade de trabalho, independentemente do salário. Dada a dotação de amenidades (a) na 

localidade “j”, o trabalhador representativo escolhe a cesta de bens de consumo (c) e a 

quantidade da terra residencial (h) que irá consumir sujeito a sua restrição orçamentária: 

 

Max ( )ahcU ;,  sujeito a hpcIw +=+                                                                                (3.1) 

 

Onde “ w ” representa o salário, “ p ” o preço da terra e “ I ” a renda derivada24 de outras fontes 

que não seja do trabalho. O preço da cesta de bens consumida (c) é assumido como 

numerário. 

 

A função de utilidade indireta derivada de (3.1), V, se relaciona positivamente com as 

amenidades e com o salário e é decresceste com o preço do aluguel residencial. No equilíbrio, 

o salário e o preço do aluguel se ajustam para a equalização do bem-estar entre as localidades. 

Tal condição de equilíbrio pode ser representada por: 

 

( ) kapwV =;,                                                                                                                         (3.2) 

 

Onde k é uma constante. 

 

                                                 
23 Como o salário é uma das variáveis de análise do modelo de Roback (1982), o modelo é desenvolvido para a 
escolha locacional dos trabalhadores, ou seja, dos consumidores com renda positiva do trabalho. Desta forma, 
por vezes, no texto é feita a referência aos “indivíduos” ou “consumidores”, ficando subtendido que são os 
consumidores com renda positiva do trabalho.   
24 Por simplificação, é assumido que a renda não derivada do trabalho é zero (I=0). 
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Do lado da produção, “X” é produzido de acordo com uma função de produção com 

retornos constante de escala, );,( aNHX = , com “H” representando o uso da terra na 

produção e “N” o total de trabalhadores da localidade. O problema da firma representativa é 

minimizar o custo sujeito a função de produção.  

 

A condição de equilíbrio para a firma é derivada da igualdade entre o custo unitário e 

o preço do produto, pois de outra forma haveria incentivo para a firma migrar para a 

localidade que lhe oferecesse um menor custo: 

 

( ) 1;, =apwC                                                                                                                          (3.3) 

 

A função custo (C) é crescente com ambos os preços, o salário (w) e o aluguel residencial (p). 

Se “a” é uma amenidade para a produção, Ca<0; caso contrário, Ca>0. 

 

O equilíbrio deste modelo é caracterizado por uma situação em que os trabalhadores 

são indiferentes entre residir na localidade “j” e outra localidade qualquer, e as firmas 

possuem o mesmo custo de produção para um determinado nível de salário e preço do 

aluguel; satisfazendo, respectivamente, as condições impostas pelas equações (3.2) e (3.3). 

 

 O exame da estática comparativa – para inferir previamente sobre o sinal dos 

diferenciais do salário e do preço do aluguel com respeito às amenidades – pode ser realizado 

tirando o diferencial total das equações (3.2) e (3.3). Sendo assim, diferenciando as referidas 

equações e resolvendo para dadw  e dadp , tem-se que: 

 

                (-) (+ ou -)   (+) (+)  

( )
wppw

paap

CVCV

CVCV

da

dw

−

−
=                                                                                                              (3.4) 

                (+) (+)        (-) (+) 

 

                 (+) (+)     (+) (+ ou -) 

( )

wppw

awwa

CVCV

CVCV

da

dp

−

−
=                                                                                                              (3.5) 

                (+) (+)       (-) (+) 
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Os subscritos da função de utilidade (V) e da função custo (C), o preço do aluguel (p), a 

amenidade (a) e o salário (w), representam as derivadas parciais das respectivas funções com 

relação as variáveis “p”, “a”, e “w”.  

 

A partir da equação (3.4) e da equação (3.5), pode-se realizar inferências sobre o sinal 

dos diferenciais, em respectivo, do diferencial do salário e do aluguel, em relação à variação 

na amenidade “a”. Desta forma, da observação das duas equações evidencia-se que o sinal 

dos diferencias vai depender de como a amenidade afeta o custo de produção das firmas, já 

que se Ca=0, tem-se que dw/da>0 e dp/da<0. 

 

As diferentes possibilidades estão resumidas no quadro abaixo.  

 

Quadro 3.1 - Sinais dos Diferenciais do Salário e do Preço do Aluguel com Relação às 
Amenidades, Derivados a partir do Modelo de Roback (1982) 

 
Sinais dos 

Diferenciais 

Situações 

Ca=0 

Situações 

Va=0 

Situações 

Ca>0 

Situações 

Ca<0 

Positivo -  Ca<0 - Va< Ca e Va>0 

Negativo Va>0 Ca>0 Va>0 Va> Ca e Va>0 
da

dw
 

Nulo - - - Va= Ca e Va>0 

Positivo Va>0 Ca<0 Va< Ca e Va>0 Va>0 

Negativo - Ca>0 Va> Ca e Va>0 - 
da

dp
 

Nulo - - Va= Ca e Va>0 - 

Fonte: Elaboração com base no modelo de Roback (1982) 

 

A analise das situações de equilíbrio pode ser realizada considerando um exemplo para 

duas regiões, região 1 e região 2, onde a dotação da amenidade (a) é maior na região 2.  

 

Considere o caso mais simples, em que a amenidade impacta positivamente a função 

de utilidade dos trabalhadores e não exerça influência no custo de produção da firma. Neste 

caso, a condição de equilíbrio de mercado imposta aos trabalhadores implica que a região com 

a menor dotação de amenidades deverá ofertar um maior salário e um menor preço do aluguel 

para atrair os trabalhadores e, assim, compensá-lo por um menor consumo da amenidade “a”.  
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Na situação que a amenidade “a” afete apenas o custo de produção das firmas, 

impactando-o positivamente, a região com a maior dotação da amenidade tenderá a ofertar 

maiores salários e o custo de aluguel na região também deverá ser mais alto para igualar o 

custo de produção entre as localidades. Um exemplo deste tipo de amenidade são as 

externalidades positivas geradas pela proximidade de firmas de um mesmo setor. No caso 

oposto, a interpretação é invertida. 

 

Se a amenidade influenciar ambos, o bem-estar dos consumidores e o custo de 

produção das firmas, o sinal do diferencial do salário e do preço do aluguel dependerá da 

relação entre a amenidade e o custo de produção das firmas (C): se “a” representa uma 

amenidade para a produção ou não e, além disso, se “a” tem uma maior influência para o 

bem-estar dos consumidores ou para o custo de produção das firmas: se dw/da< dp/da ou 

dw/da> dp/da ou dw/da= dp/da.  

 

3.4. Preço Implícito das Amenidades e Índice de Qualidade de Vida Hedônico25 

 

Partindo da suposição de que os atributos locais influenciam apenas a decisão 

locacional dos trabalhadores, não afetando, portanto, o custo de produção das firmas (Ca=0)26, 

Roback (1982) propõe um índice de qualidade de vida baseado no preço implícito das 

amenidades, no quanto os trabalhadores estão propensos a pagar implicitamente pelo 

consumo das amenidades. Desta forma, da condição de equilíbrio de mercado imposta aos 

trabalhadores, Roback (1982) obtém a informação de quanto os trabalhadores estão dispostos 

a pagar pelas amenidades, dada pela função de preço implícito das amenidades. E, a partir 

desta função, o autor sugere uma medida para ordenar as regiões com respeito à qualidade das 

amenidades, a qual é nomeada pela autora de “índice de qualidade de vida”.  

 

Sendo assim, do diferencial total da equação (3.2), e rearranjando os termos fazendo o 

uso da identidade de Roy, é obtido o preço que os trabalhadores pagam implicitamente pelo 

consumo das amenidades, dado por: 

 

                                                 
25 Por vezes o termo “hedônico” é utilizado no texto para se referir ao modelo de Roback (1982).  
26 Na impossibilidade de quantificar a influência das amenidades para o custo de produção das firmas, a autora 
impõe Ca=0 para tornar o exame empírico viável.   
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da

dw

da

dp
h

Vw

Va
f a −==                                                                                                            (3.6) 

 

Onde “h” representa a quantidade de terra consumida pelo trabalhador, comumente 

normalizada para 1, ( )dadp /  é o diferencial do preço da terra de equilíbrio e ( )dadw /  é o 

diferencial salarial de equilíbrio. A função, af , é denominada de função de preço implícito. 

 

Deste modo, para computar a função de preço implícito é necessário da informação 

sobre o diferencial do salário com relação às amenidades e do diferencial do preço do aluguel 

com relação às amenidades. Esses diferenciais podem ser estimados através do método de 

mínimos quadrados ordinários; regredindo o salário dos indivíduos que moram nas js 

localidades em função das características dos trabalhadores e das características da ocupação 

dos trabalhadores como:  

 

ijjiij uZXw +++= 210ln βββ                                                                                              (3.7)  

 

Onde wij é o salário que o indivíduo “i” recebe na localidade “j”; iX  é um vetor das 

características individuais dos trabalhadores e da ocupação dos trabalhadores, jZ  é o vetor 

dos atributos locais; e iju  é o erro estocástico.  

 

De forma semelhante, o preço do aluguel é regredido em função dos atributos do 

imóvel e dos atributos locais: 

 

ijjiij ZQr νθθθ +++= 210ln                                                                                                  (3.8) 

 

Onde rij é o aluguel pago pelo indivíduo “i” na localidade “j”, iQ  é o vetor das características 

estruturais do imóvel, jZ  é o vetor dos atributos locais, e ijν  é o erro estocástico.  

 

A partir dos coeficientes das amenidades, de dlnw/da e de dadlnp / , é calculada a 

função de preço implícito, a qual mensura o valor que as pessoas estão dispostas a pagar por 

cada amenidade. Em outras palavras, a função de preço implícito quantifica o peso que cada 

atributo tem para a função de bem-estar dos trabalhadores. Assim sendo, Roback (1982), com 
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base na função de preço implícito, propõe uma medida para mensurar a qualidade de vida 

(IQV) nas localidades, resultado do somatório entre a multiplicação do preço implícito de 

cada amenidade ( af ) pelo nível da amenidade na localidade “j”: 

  

kj
k

akj afIQV ∑=                                                                                                                    (3.9) 

 

O IQV é a soma da dotação dos “k” atributos locais da localidade “j”, ponderados pelas 

respectivas funções de preço implícito (f), a qual mensura as preferências dos trabalhadores 

pelos atributos locais. Desta forma, um maior IQV está relacionado com uma maior dotação 

das amenidades que foram utilizadas para o calculo do índice. Assim, quanto maior for o IQV 

da localidade “j”, maior é a qualidade das amenidades de “j”, em relação às demais js 

localidades considerada para computar o IQV. 

 

3.5. Extensões ao Modelo de Roback (1982) 

 

 Pode-se considerar que o modelo proposto por Roback (1982) – com a incorporação 

das firmas no modelo dos diferenciais compensados de Rosen (1979) – representa 

pioneiramente uma tentativa de construir um indicador de “qualidade” das amenidades com 

embasamento teórico no comportamento do mercado dos consumidores e das firmas.  

 

A partir das contribuições pioneiras de Rosen (1979) e Roback (1982) para a 

construção de um índice de qualidade de vida, Blomquist et. al. (1988) e Gyourko e Tracy 

(1991) relaxam algumas das hipóteses do modelo básico de Roback (1982).  Blomquist et. al. 

(1988) fazem variar as amenidades dentro de uma área urbana e assume que as economias de 

aglomeração podem influenciar as condições de produção da firma. Gyourko e Tracy (1991) 

incorporam no modelo os atributos fiscais que caracterizam cada região, respaldando-se na 

hipótese de que há atributos locais, como os serviços de segurança e educação, que os 

indivíduos pagam através de tributos, e, portanto, este custo teria que ser incluído nas 

despesas das famílias.  

 

Contudo, a despeito destas extensões impostas ao modelo básico de Roback (1982) 

proporcionarem modelos teóricos mais realísticos, pode-se dizer que a extensão proposta por 
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Blomquist (1988) não trás contribuições relevantes para o calculo do índice de qualidade de 

vida de Roback (1982), já que o índice é derivado da condição de equilíbrio de mercado 

imposta aos trabalhadores.  

 

A respeito das sugestões de Gyourko e Tracy (1991), a extensão proposta impõe uma 

limitação para a implementação empírica do calculo do índice de qualidade de vida, se os 

preços dos serviços públicos forem difíceis de serem mensurados. Além disso, as sugestões 

propostas pelos autores são aplicáveis apenas quando há diferenças no regime tributário das 

regiões, objetos de análise. 

 

Por outro lado, contrapondo a abordagem hedônica, alguns pesquisadores questionam 

se a hipótese de equilíbrio de mercado imposta pelo modelo dos diferenciais compensatórios 

de Roback (1982) – no equilíbrio de mercado os consumidores não têm ganhos de bem-estar 

migrando da localidade que reside pra outra localidade qualquer –  é sustentada na realidade 

(Evans, 1990; Greenwood el. al, 1991, Harrigan e McGregor, 1993).  

 

Pode-se considerar que a principal argumentação a favor dos que acreditam na 

persistência do desequilíbrio de mercado está relacionada a não verificação da hipótese de que 

os mercados de trabalho e habitação são eficientes, hipótese esta que está por trás do modelo 

de Roback (1982) (Evans, 1990; Greenwood el. al., 1991). Evans (1990) e Greenwood el. al. 

(1991) colocam que não havendo  ajustamento instantâneo dos preços a um choque exógeno 

nos mercados, análises com base no modelo de equilíbrio espacial de Roback (1982) podem 

levar a conclusões erradas do verdadeiro valor que os trabalhadores atribuem ao consumo das 

amenidades. Graves e Muesser (1993) contra argumentam e defendem a idéia de que algumas 

suposições impostas a modelos originalmente desenvolvidos de demanda, inicialmente, são 

necessárias para tornar os modelos aplicáveis. Além disto, estes autores colocam que Roback 

(1982) não descarta a possibilidade da tendência dos mercados ao desequilíbrio, quando inclui 

o crescimento populacional no modelo empírico, nas equações de salários e aluguéis.  

 

Em geral, os pesquisadores que investigam se o mercado de trabalho está em 

equilíbrio associam os contínuos movimentos migratórios como um fenômeno de 

desequilíbrio (Evans, 1990; Greenwood el. al, 1991). Greenwood et. al. (1991), por exemplo, 

verificam a suposição de equilíbrio igualando a taxa de migração líquida – função do valor 

presente do salário potencialmente ganho e das amenidades locais – a zero; então assumem 
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que se a renda estimada de equilíbrio, obtida  para cada região, diferir da renda observada, os 

mercados estariam em desequilíbrio. Por outro lado, Berger et. al. (2003) e Gyourko et. al. 

(1997) contra-argumentam colocando que a existência de migração não necessariamente 

implica em um fenômeno de desequilíbrio. Como exemplo os autores citam os movimentos 

migratórios advindos do efeito ciclo de vida, os quais podem ser fenômenos de equilíbrio27. 

Graves e Muesses (1993), embora reconheçam que os motivos que levam a persistência da 

migração líquida devam ser examinados, os autores discordam quando é associada à 

existência de migração, a persistência do desequilíbrio de mercado, a partir de um modelo 

derivado para um ponto no tempo.   

 

3.6. Vantagens e Limitações da Abordagem Hedônica 

 

Há uma vasta literatura de estudos empíricos que se propõe a valorar as amenidades a 

partir da abordagem hedônica (Blonquist et. al., 1988; Gyourko et. al., 1991; Berger e 

Blonquist, 1992; Berger et. al., 2003; Staurt et. al., 1996), método este que pode ser 

considerado de fácil implementação empírica, relativamente aos demais métodos de valoração 

para as amenidades28.  

 

Sendo assim, a despeito do modelo de Roback (1982) apresentar esta vantagem, é 

preciso considerar as implicações de algumas hipóteses impostas para a estimação do valor 

que as pessoas estão dispostas a pagar pelo consumo das amenidades. Neste caso, se alguma 

das hipóteses do modelo não for verificada na prática, a função de preço implícito pode não 

refletir o verdadeiro valor que os trabalhadores atribuem ao consumo das amenidades locais. 

 

Uma hipótese que merece ser questionada do modelo de Roback – um modelo cujo 

objetivo central é estimar a demanda por produtos diferenciados – está relacionada com a 

suposição do trabalhador representativo (Timmis, 1999). Ou seja, no modelo está implícito 

que todos os trabalhadores têm as mesmas preferências pelo consumo das amenidades. Esta 

hipótese pode representar uma limitação, na medida em que as pessoas por serem diferentes, 

                                                 
27 Há na literatura econômica uma discussão, embora sem um consenso, em torno da hipótese de equilíbrio de 
mercado do modelo de Roback (1982) (Linneman e Graves, 1983; Evans, 1990; Harrigan e McGregor, 1993; 
Graves e Mueser, 1993; Schachter e Althaus, 1993).  
28 Alternativamente à Abordagem Hedônica, existem outros métodos para a valoração das amenidades. Um deles 
é o método de Valoração Contingente, o qual depende de dados primários.  
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com diferentes habilidades e preferências, tenham preferências heterogêneas pelas 

amenidades. Desta forma, seria mais realístico que cada trabalhador tivesse sua própria 

função de preço implícito, representando as suas preferências pelas amenidades. 

 

Outra hipótese que é questionada está relacionada à suposição de que há livre 

mobilidade dos agentes produtivos (Bayer, 2006). Se, caso contrário, a migração implicar em 

custos para os trabalhadores, este custo deve influenciar a decisão de migrar dos trabalhadores 

e, portanto, dever ser incluído como variável explicativa na função de utilidade dos 

trabalhadores. 

 

Além destas, a respeito do modelo empírico de Roback (1982), para a estimação da 

função de preço implícito, é preciso que o pesquisado seja capaz de observar todos os 

atributos dos imóveis que influenciam no preço do aluguel. Caso contrário, se algum atributo 

importante do imóvel não for observado pelo pesquisador, ou mesmo seja observado com 

erro, provavelmente os preços dos imóveis serão correlacionados com o erro estocástico 

(Cropper et. al., 1993). Em adição, também é possível que os atributos locais incorporados 

para as estimações das equações dos salários e aluguéis sejam correlacionados, gerando 

multicolinearidade nas equações estimadas. 

 

A seguir são discutidas as implicações da endogeneidade dos preços dos imóveis e da 

presença de barreiras à migração, para a implementação empírica da abordagem hedônica.  

 

3.6.1. Presença de Atributos Não-Observáveis pelo Pesquisador 

 

Uma limitação presente no método hedônico para a valoração das amenidades decorre 

da possibilidade dos preços dos aluguéis serem correlacionados com o termo de erro 

(Cropper, 2003). Ou seja, no caso em que o pesquisador não é capaz de observar todos os 

atributos importantes do produto, e se estes atributos forem importantes para a determinação 

do preço dos alugueis, é possível que o termo de erro seja significativamente correlacionado 

com o preço do produto (Wooldridge, 2002; Greene, 2003). Esta limitação pode ser 

demonstrada considerando um simples modelo em que o preço do produto ( y ) é regredido 

em função de uma característica do produto ( X ). Mas, suponha que há uma outra 

característica importante do produto, Z , que não é observada pelo pesquisador, mas que 
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influencia o preço do produto. Desta forma, a equação que deveria ser estimada é 

uZXy ++= 21 ββ , mas a equação que é estimada é uXy += 1β , porque o pesquisador não 

tem a informação da característica Z . Neste caso, reescrevendo a equação que vai ser 

estimada tem-se que )( 21 uZXy ++= ββ  ou vXy += 1β , o que mostra que a variável 

dependente vai ser correlacionada com o termo de erro v . Assim, devido à omissão da 

variável explicativa “Z”, o parâmetro estimado será viesado, o viés desta estimação é dado 

pelo termo 2
1 ')'( βZXXX − , o valor esperado de 

^

β  será 2
1

1

^

')'()( βββ ZXXXE −+= .  

 

3.6.2. Existência de Barreiras à Migração  

 

A hipótese de livre mobilidade dos agentes produtivos do modelo de Roback (1982) é 

questionada com base na argumentação de Bayer et. al. (2006). Desta forma, no caso de haver 

barreiras a livre mobilidade dos trabalhadores e, portanto, a hipótese de livre mobilidade dos 

agentes não for sustentada, o custo de migração deve ser considerado como uma das variáveis 

explicativas para a decisão locacional dos agentes. Nesta situação, seria mais razoável esperar 

que o trabalhador, ao avaliar se deve migrar ou não, compare um possível aumento do bem-

estar advindo por um maior consumo das amenidades, com um menor nível de consumo da 

cesta de bens (c) e com o custo de migração que ele terá se decidir migrar.  

 

Bayer et. al. (2006) mostram que se há barreiras à migração e se este não custo não for 

considerado no problema de maximização de utilidade dos trabalhadores, a função de preço 

implícito pode não refletir o verdadeiro valor que os indivíduos atribuem às amenidades. Este 

resultado é demonstrado por Bayer et. al. (2006) e é possível obtê-lo incorporando o custo de 

migração ( m ) na função de utilidade indireta dos trabalhadores (equação 3.2) no qual resulta 

em:   
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a −−==                                                                                    (3.10) 

 

Onde mV  é a utilidade marginal da migração e dadm é a derivada parcial da migração com 

relação à amenidade “a”. A função de preço implícito (equação 3.10) difere da função do 

modelo de Roback (1982) pelo termo terceiro termo da função. 



 71 

 

 A partir da função de preço implícito da equação (3.10), admitindo que a utilidade 

marginal do salário ( wV ) é positiva, e supondo um caso intuitivamente mais provável, de que 

um incremento da amenidade em uma localidade atue como um fator de atração dos 

trabalhadores ( 0>dadm ): se a migração implicar em perdas de bem-estar para os 

trabalhadores ( 0<mV ), a função de preço implícito do modelo de Roback (1982) estaria 

sendo subestimada ( 0<mV ). Caso contrário, se a utilidade marginal da migração por positiva 

( 0>mV ), a função de preço implícito derivada do modelo de Roback (1982) estaria sendo 

superestimada. 

 

3.7. Implementação Empírica  

 

 A presente subseção é subdividida em duas partes. Primeiramente, é realizada uma 

descrição das características da amostra utilizada no exame empírico, das características dos 

trabalhadores, dos imóveis, e dos atributos locais utilizados. Também são levantadas as 

informações das fontes dos dados utilizadas na pesquisa. Na segunda parte desta subseção, 

são definidos os modelos empíricos que são estimados no presente capítulo, da equação dos 

salários e da equação dos aluguéis.  

 

3.7.1. Base de Dados 

 

A base de dados utilizada na pesquisa foi construída a partir de três fontes principais. 

A pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) foi utilizada como fonte das características dos trabalhadores e da 

ocupação dos trabalhadores, e dos atributos dos imóveis. As informações climáticas foram 

fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, para o período de 1990 a 2006. E os 

dados sobre o nível de poluição foram concedidos pelo Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos (CPTEC).   

 

A unidade geográfica de analise é a Região Metropolitana, incluindo a Região 

Metropolitana de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio Janeiro, São Paulo, 
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Curitiba e Porto Alegre. A composição da amostra e o recorte geográfico para as RMs se 

justificam pela inexistência de dados do custo com a habitação, o preço do aluguel do imóvel, 

com uma menor desagregação do que a utilizada na presente pesquisa. E, também, trabalhar 

com as Regiões Metropolitanas apresenta uma vantagem, quando comparado com as unidades 

da federação, se serem mais homogêneas, com respeito às amenidades e aos mercados de 

trabalho e habitação.  

 

A amostra definida para o exame empírico é composta por todos os chefes da família 

(declarados na PNAD como pessoa de referência da família), que trabalham em atividades 

não agrícolas, com mais de 15 anos, com algum ganho positivo na semana de referência que 

foi entrevistado, e que mora em imóvel alugado.  

 

Após os filtros citados acima, restou uma amostra de 5.636 pessoas, a qual expandida 

pelo peso da PNAD representa 4% da população total das Regiões Metropolitanas 

consideradas na pesquisa. 

 

Deste modo, para a estimação da equação de aluguel foi considerada uma amostra 

composta apenas por imóveis alugados. Este filtro para os imóveis alugados foi utilizado 

porque a Pnad não disponibiliza o valor do preço de mercado do imóvel, variável dependente 

da equação de aluguel; o que impossibilitou a inclusão na amostra dos imóveis próprios e, 

assim, dos trabalhadores que moram em imóveis próprios. Contudo, esta não é uma limitação 

apenas da base de dados utilizada. Vale ressaltar que, para o Brasil, está informação é 

inexistente; também não está disponível nos Censos demográficos e nem na Pesquisa de 

Orçamento Familiar (POF). 

 

Com relação à amostra considerada para o exame empírico, composta apenas pelos 

trabalhadores que moram em imóveis alugados, deve-se reconhecer que esta amostra pode 

não ser representativa da população, caso o comportamento destes trabalhadores não reflita o 

comportamento da população. Contudo, espera-se que no caso do trabalhador possuir bens 

“imóveis” na localidade aonde mora, bens estes de baixa liquidez, venha a gerar vínculos com 

a localidade, o que pode ser entendido como uma barreira a migração. Assim, se de fato os 

proprietários de imóveis se comportarem como previsto acima, incluir na amostra apenas os 

trabalhadores que moram em imóveis alugados – considerando que o modelo de Roback 
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(1982) é derivado da hipótese de livre mobilidade dos trabalhadores – pode minimizar o viés 

gerado pela existência de barreiras a migração (ver expressão 3.10).   

 

Ainda que não possamos assegurar como verdadeira a hipótese acima referida, é 

possível intuir sobre as diferenças no comportamento entre os migrantes e não-migrantes que 

moram em imóveis alugados; pela comparação do percentual da população de migrantes29 que 

moram em imóveis alugados e o percentual de não-migrantes que moram em imóveis 

alugados. De fato, observando estes percentuais, verifica-se que apenas 18% dos não-

migrantes moram em imóveis alugados contra 27% dos migrantes que moram em imóveis 

alugados.  

 

A variável dependente da equação dos salários é a renda mensal derivada do trabalho 

da pessoa de referência da família, e a variável dependente da equação dos aluguéis é o preço 

do aluguel pago mensalmente.  

 

Sendo assim, seguindo a literatura padrão em torno dos diferenciais compensatórios de 

renda (Roback, 1982), na equação dos salários foram incluídas as seguintes variáveis 

controles das características dos trabalhadores e da ocupação do trabalho dos trabalhadores: o 

sexo, a raça, a idade, e o nível educacional; um vetor das características do trabalho do 

trabalhador, dummies o setor de atividade e o tipo de ocupação; e um vetor de variáveis 

dummies que representar o tipo de família a qual o trabalhador pertence. Este último grupo de 

variáveis foi utilizado para controlar a influência do tipo da família no rendimento do trabalho 

do chefe da família. A descrição das variáveis está disposta no Quadro-A1 do Anexo A1, as 

quais são melhores descritas na próxima subseção. Além destas variáveis controles, foi 

incluído um vetor com informações de alguns atributos locais das Regiões Metropolitanas, os 

quais serão definidos mais adiante. 

 

De forma semelhante, na equação dos aluguéis foi incluído, além do mesmo vetor de 

variáveis dos atributos locais que foi considerado na equação dos salários, um vetor com 

informações sobre as características estruturais do imóvel: o tipo de imóvel; número de 

banheiros do imóvel; número de cômodos; e o número de cômodos servindo de dormitório. 

Outro vetor de variáveis foi incluído com a intenção de mensurar a influência do acesso aos 

                                                 
29 Como migrantes, considerou-se apenas os trabalhadores que moram em um Estado diferente do que nasceu. 
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serviços de saneamento no preço do aluguel; se o imóvel é servido pela coleta direta do lixo e 

se o imóvel está ligado a rede geral de esgoto ou força. Um terceiro vetor de variáveis 

dummies para a existência de bens no imóvel foi incorporado na equação com objetivo de 

captar alguma heterogeneidade que possa existir nos preços dos aluguéis dentro da Região 

Metropolitana, ou seja, diferenças entre o custo de vida. Assim, controlando pelos bens e 

serviços que existe no imóvel é possível mensurar o nível de riqueza da família e inferir sobre 

a influência do poder aquisitivo das famílias no preço do imóvel30.  

 

Como o objetivo principal da tese é estimar a propensão marginal a pagar pelos 

atributos climáticos, o vetor dos atributos locais, incluído na equação dos salários e na 

equação dos aluguéis, é composto por indicadores do nível da precipitação (mm); da 

temperatura média mensal (Cº), e da umidade relativa do ar (%), observados no período de 

1990 a 2006. Além destes indicadores, outros modelos também foram estimados 

considerando, além dos atributos climáticos, variáveis que buscam controlar a influência do 

nível de desenvolvimento das Regiões Metropolitanas nos salários e no preço dos aluguéis. 

 

Contudo, a respeito dos atributos climáticos, cabe salientar que alguns destes atributos 

são significativamente correlacionados (ver tabela A2.1 no apêndice A2). Desta forma, houve 

a preocupação em escolher, além dos que representassem, intuitivamente, uma maior 

importância para o bem-estar dos trabalhadores, os atributos que apresentaram os menores 

coeficientes parciais de correlação, entre os atributos escolhidos para o exame.  

 

Portanto, os atributos de temperatura incluídos no exame empírico foram: a média 

mensal da temperatura do mês de janeiro, mês mais quente do ano para o conjunto das 

Regiões Metropolitanas; e a média da temperatura do mês de julho, o mês mais frio do ano 

para a maior parte das Regiões Metropolitanas. Com relação aos meses escolhidos, espera-se 

que os meses com temperaturas extremas tenham uma maior influência para o bem-estar dos 

indivíduos do que os meses com temperaturas mais amenas.  

 

A respeito dos índices de precipitação incorporados no exame empírico, foi incluído a 

média das observações da precipitação anual e a média das observações da precipitação do 

                                                 
30 Morais e Cruz (2003), por exemplo, ao estimar uma equação hedônica dos alugueis para as unidades da 
federação do Brasil incluem a renda per capita da família para captar a influencia da qualidade da vizinhança no 
preço do imóvel. 
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mês de setembro. A intenção, a respeito destes atributos, foi de incluir um indicador médio e 

outro indicador que captasse a variação da precipitação, sem que o mesmo fosse 

correlacionado com o primeiro indicador. Desta forma, foi escolhida a média da precipitação 

do mês de Setembro, pois este atributo apresentou coeficientes de correlação parciais não 

significantes, com os demais atributos definidos para o exame empírico. (ver a tabela A3.1 no 

Apêndice A3).  

 

Outra variável climática considerada no exame empírico é a média dos registros da 

umidade relativa do ar durante o período em análise. Este atributo climático influencia na 

sensação térmica e, por isso, é sempre utilizado em estudos desta natureza (Cragg e Kahn, 

1997; Timmis, 1999; Monte, 2004). 

 

Os dados climáticos utilizados na presente pesquisa foram observados nas Plataformas 

de Coleta de dados de Clima do INMET, localizadas nas capitais dos respectivos estados das 

Regiões Metropolitanas. 

 

O estudo utiliza as informações climáticas que compreendem o período de 1990 a 

2006. Foi escolhido este período porque é provável que o indivíduo, ao fazer avaliações sobre 

o clima de uma região, tome como referência os anos recentes e, por isso, optou-se por utilizar 

as médias dos dados observados do ano de 1990 a 2006. Além disso, ao utilizar as médias é 

possível suavizar os dados para os anos atípicos, com elevadas ou baixas temperaturas, 

distorcendo a média histórica. Adicionando as justificativas acima referidas, ao serem 

utilizadas as médias dos dados climáticos, os erros das previsões destas informações, 

decorrentes das observações que são perdidas, também são minimizados. Ou melhor, há 

observações das condições climáticas que são perdidas, o que pode decorrer, por exemplo, 

quando a plataforma de coleta de dados está em manutenção, segundo a equipe técnica do 

INMTE. 

 

Mais uma vez vale justificar a escolha de realizar o exame empírico explorando em 

especial os atributos climáticos, pois além da faltar evidências empíricas para o Brasil, da 

influencia destes atributos na escolha locacional dos trabalhadores, são variáveis 

exogenamente determinadas, possuindo importante características que minimizam as 

dificuldades impostas pela abordagem hedônica para a implementação empírica.  
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Além dessas variáveis, no exame empírico também são incluídos outros dois 

importantes atributos locais: uma variável de proximidade para a costa, distância da capital 

para a praia mais próxima (km); e uma variável proxy do nível da poluição do ar, o Material 

Particulado decorrente de queimadas31, um dos componentes da poluição do ar. Segundo a 

Pesquisa de Meio Ambiente Municipal do IBGE realizada no ano de 2002, entre as causas 

apontadas da poluição do ar nos municípios brasileiros, a poluição decorrente das queimadas 

apresentou a maior participação no total dos municípios. Considerando os municípios com 

mais de 500 mil habitantes, a poluição decorrente das queimadas ficou em terceiro lugar no 

ranking, como causador da poluição do ar.  

 

 Em paralelo, objetivando obter evidências da importância que representa o nível de 

desenvolvimento das Regiões Metropolitanas para o bem-estar dos trabalhadores, um modelo 

é estimado incluindo, além das amenidades naturais descritas acima, o Índice de 

Desenvolvimento Humano das RMs. Contudo, como há forte probabilidade de que o IDH seja 

uma variável endógena, outro modelo foi estimado incluindo a latitude, variável esta 

significantemente correlacionada com o IDH32. Além destes, um quarto modelo foi estimado 

incluindo a densidade demográfica, a qual pode ser considerado uma proxy das amenidades 

sociais ou das amenidade negativas geradas pelo congestionamento dos bens públicos.  

 

3.7.2. Previsões à Respeito dos Sinais dos Coeficientes dos Atributos Locais 

 
Quanto aos coeficientes estimados dos atributos locais, de acordo com a abordagem 

hedônica, deve-se esperar que o diferencial do salário com relação ao atributo local seja 

negativo e o diferencial do preço do aluguel positivo, se o aumento marginal do atributo 

impactar positivamente a função de utilidades dos trabalhadores. Caso contrário, se o 

incremento marginal do atributo influenciar negativamente a função de utilidade dos 

trabalhadores, o sinal do coeficiente estimado a partir da equação de salários deverá ser 

positivo, e o sinal do coeficiente obtido pela estimação da equação de aluguéis, negativo.  

 

Desta forma, considerando as condições climáticas registradas nas Regiões 

Metropolitanas Brasileiras no período em análise, apresentadas e discutidas no capítulo 2, são 

                                                 
31 O material particulado apresentou baixa correlação com a renda per capita das RMs, um índice de correlação 
4%. 
32 O IDH e a latitude apresentaram um índice de correlação negativo de 84%. 



 77 

realizadas previas indagações sobre os sinais dos coeficientes dos atributos locais 

considerados no exame empírico.   

 

Sendo assim, considerando os dados registrados da umidade relativa do ar nas Regiões 

Metropolitanas no período de 1990 a 2006, a qual manteve uma média 77%, há uma 

expectativa de que o aumento da umidade relativa do ar tenha um impacto positivo nos 

salários dos trabalhadores e negativo no valor do aluguel; premiando-os por morarem nas 

regiões mais úmidas, em relação às demais Regiões Metropolitanas33.  A respeito da 

temperatura do mês de janeiro, mês mais quente do ano, espera-se que uma redução na 

temperatura deste mês influencie positivamente o bem-estar dos trabalhadores. Assim, o sinal 

do coeficiente da temperatura média do mês de janeiro deve ser correlacionado positivamente 

com os salários e negativamente com os aluguéis.  

 

Com relação aos atributos locais, como a distância para o mar e o nível da poluição do 

ar, há a expectativa de que tais atributos impactem negativamente a função de utilidade dos 

trabalhadores. Assim, o sinal dos atributos, a partir da estimação da equação de salários, deve 

ser positivo; e a partir da equação de aluguéis, negativo.  

 

Quanto aos demais atributos climáticos, é possível que o aumento da temperatura do 

mês de julho seja desejado, principalmente pelos residentes da região sul, mas indesejado 

pelos residentes das regiões norte e nordeste, o que dificulta fazer previsões a respeito do sinal 

desta variável para a média dos trabalhadores. A respeito das variáveis de precipitação, dada a 

irregularidade destes indicadores observados nas RMs, também é difícil fazer previsões sobre 

os sinais das variáveis de precipitação.  Contudo, Timmis (1999) encontra evidências, para os 

trabalhadores residentes nas microrregiões brasileiras, de que o incremento da precipitação 

tem um impacto negativo para o bem-estar dos trabalhadores, especialmente em meses com 

elevadas temperaturas.   

 

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), espera-se que o IDH 

represente uma amenidade para os trabalhadores e, portanto, o coeficiente da variável deve 

influenciar negativamente o salário, conforme sugere a abordagem hedônica. Por outro lado, 

sabe-se que o IDH e a renda média das RMs se auto-determinam, fazendo com que os salários 

                                                 
33 Monte (1999) encontra evidências de que a umidade relativa do ar impacta negativamente a função de bem-
estar dos trabalhadores residentes nas Regiões Metropolitanas Brasileiras. 



 78 

individuais possam ser endogenamente determinados. Neste caso, seria mais provável que o 

IDH seja correlacionado positivamente com o salário.  

 

A respeito do variável latitude, sabe-se que a latitude, além de ser significativamente 

correlacionada com o “IDH”, também é correlacionada com os atributos climáticos (ver 

tabela A3.1 no apêndice A3). Sendo assim, se a variável latitude estiver captando, em maior 

grau, o nível de desenvolvimento das Regiões Metropolitanas, espera-se que o coeficiente da 

variável “latitude” na equação de salários seja negativo, e na equação de aluguéis, negativo.  

 

Quanto ao sinal do coeficiente estimado da densidade demográfica, a priori não é 

possível determinar o sinal desta variável, como é assinalado por Rosen (1979). Mas, é 

intuitivo supor que localidades com níveis baixos de densidade demográfica, um aumento da 

população tenha um impacto positivo no bem-estar dos agentes devido ao “efeito 

convivência”, que pode ser reforçado pelo crescimento do mercado. Mas, por outro lado, se a 

densidade demográfica é tão grande que gera amenidades negativas pela congestão dos bens 

públicos, por exemplo, então é esperado que a densidade demográfica influencie 

negativamente o bem-estar dos agentes. Assim sendo, espera-se que a variável “densidade” 

apresente o sinal positivo se o ganho de bem-estar derivado do efeito convivência superar a 

perda de bem-estar advindo da congestão de bens públicos.  

 

3.7.3. Equação Reduzida dos Salários e Aluguéis 

 

Quatro equações na forma reduzidas do salário são estimadas.  Um primeiro modelo é 

estimado incluindo apenas atributos climáticos, geográficos e da poluição do ar (modelo 1). 

Além deste, mais três equações dos salários são estimadas: considerando além dos atributos 

do modelo 1, o índice de desenvolvimento humano (modelo 2); a latitude (modelo 3); e a 

densidade demográfica (modelo 4). Os modelos estimados em forma de equação podem ser 

representados como:  

  

ijjjjij climaocupcarc  indcarcwModelo µββββ ++++= 3210 __ln:1                               (3.11) 

ijjjij idhclimaocupcarc  indcarcwModelo µβββββ +++++= 43210 __ln:2                   (3.12) 

ijjjij latclimaocupcarc  indcarcwModelo µβββββ +++++= 43210 __ln:3                    (3.13) 
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ijjjij denclimaocupcarc  indcarcwModelo µβββββ +++++= 43210 __ln:4                  (3.14)                                      

 

A variável dependente é o logaritmo da renda do trabalho do indivíduo “i” que mora na 

localidade “j”. A equação dos salários é composta por um conjunto de variáveis controles das 

características socioeconômicas do trabalhador (carc_ind); do setor de atividade em que o 

indivíduo está empregado e da categoria da ocupação do trabalhador (carc_ocup); e dos 

atributos locais (clima). Além destas variáveis, tem-se o índice de desenvolvimento humano 

(IDH) (modelo 2), a variável latitude (LAT) (modelo 3), e densidade demográfica (DEN) 

(modelo 4). E, iµ , é o termo de erro dos modelos. 

 

Desta forma, no vetor carc_ind foram incluídas as seguintes variáveis: uma variável 

dummy para o sexo do trabalhador (sexo), tomando o valor 1 se for do sexo feminino (0 caso 

contrário); a idade (idade); a idade ao quadrado ( 2idade ); e uma variável dummy para a raça 

do indivíduo ( raça ), 1 se é branca (0 outro caso). Um vetor de variáveis dummies para os 

anos de estudos: se o trabalhador tem de 1 a 3 anos de estudos ( 31aest ); de 4 a 7 anos de 

estudos ( 74aest ); de 8 a 10 anos de estudos ( 108aest ); de 11 a 14 anos de estudos 

( 1411aest ); e se o trabalhador tem 15 anos ou mais de estudo ( maisest15 ), com relação aos 

trabalhadores com menos de 1 ano de estudo (categoria omitida). Um vetor de dummies para 

o tipo de família: casal sem filhos (familia1); casal com todos os filhos menores de 14 anos 

(família2); casal com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou mais (familia3); mãe com 

todos os filhos menores de 14 anos (familia4); mãe com todos os filhos de 14 anos ou mais 

(familia5); mãe com filhos menores de 14 anos e de 14 anos (família6) e outros tipos de 

família; a categoria de comprarão é casal com todos os filhos de 14 anos ou mais. 

 

O vetor carc_ocup de variáveis inclui dummies para a posição da ocupação do 

trabalhador: se o trabalhador tem carteira assinada (posiçao1); se o trabalhador é funcionário 

público estatutário ou militar (posição2); se é autônomo (posiçao3); e se é empregador 

(posiçao4), em relação aos empregados sem carteira assinada e empregados sem declaração 

de carteira (categoria de comparação). E dummies para o setor de atividade do trabalho do 

indivíduo: para o setor da indústria da transformação e outras atividades industriais (setor1); 

para o setor da construção (setor2); para o setor de comércio (setor3); para o setor de 

alojamento e alimentação (setor4); transporte, armazenagem e comunicação (setor5); 
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educação, saúde e serviços sociais (setor6); serviços domésticos (setor7); outras atividades 

(setor 8); o setor referência de comparação é o setor de administração pública. 

 

No vetor “clima” esta inclusa a média mensal das observações da precipitação (mm) 

do mês de setembro (RSEP); a média mensal da temperatura (оC) do mês de janeiro (TJAN), 

mês mais quente do ano, e do mês de julho (TJUL), mês mais frio do ano; a média da umidade 

relativa do ar (%) (UANUAL); a média das observações da precipitação anual (RANUAL); e a 

distância para a praia mais próxima (km) (DISTMAR). Além destas variáveis, foi incluída no 

vetor “clima” uma variável proxy do nível de poluição da Região Metropolitana, o material 

particulado decorrente de queimadas (PM).  

 

Da mesma forma, os quatro modelos são estimados para a equação dos aluguéis. As 

formas reduzidas das equações são:  

 

ij4310ij climabensimovcarcommornrl: Modelo νβββββ +∗+∗+∗+∗+= _/1 2              (3.15)  

ij4310ij idhclimabensimovcarcommornrl: Modelo νββββββ ++∗+∗+∗+∗+= 52 _/2 (3.16)                                                                   

ij4310ij latclimabensimovcarcommornrl: Modelo νββββββ ++∗+∗+∗+∗+= 52 _/3  (3.17) 

ij4310ij denclimabensimovcarcommornrl: Modelo νββββββ ++∗+∗+∗+∗+= 52 _/4 (3.18) 

 

Onde a variável dependente é o logaritmo do valor do aluguel mensal, ijr . Nas 

equações acima, o vetor “mor/com” é composto por uma variável que busca captar a 

densidade do imóvel, número de moradores dividido pelo número de cômodos (morcom); o 

número de cômodos do imóvel (ncomo); o número de cômodos do imóvel que serve de 

dormitório (ndorm); e o número de banheiros do imóvel (nbanheiro).  

 

O vetor “car_imov” inclui uma variável dummy, napart, igual a 1 se o imóvel é uma 

casa ou cômodo (0 caso contrário); e duas variáveis dummies para o acesso a serviços básicos 

de saneamento: se o imóvel tem acesso à coleta direta do lixo (lixo); e se o imóvel está ligado 

a rede coletora de esgoto ou pluvial (esgoto).   

 

O vetor “bens” inclui variáveis dummies para a existência de bens no imóvel: se no 

imóvel tem telefone (fone); máquina de lavar roupas (lavaroupa); microcomputador 

(microcom); e geladeira (geladeira).  
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 O vetor “clima” é o mesmo vetor considerado nas equações dos salários. O termo de 

erro dos modelos é ijν . 

 

3.8. Analise dos Resultados 

  

A presente subseção é subdividida em um tópico que é destinado a uma análise 

descritiva da amostra utilizada no exame empírico, das características dos trabalhadores e da 

ocupação do trabalho dos trabalhadores, e das características dos imóveis. No tópico seguinte 

é realizada a análise dos resultados da estimação das equações dos salários e das equações dos 

aluguéis. Finalizando a subseção, é calculada a função de preço implícito dos atributos locais 

e construído o índice de qualidade das amenidades com base em Roback (1982).  

 

3.8.1. Análise Descrita dos Dados 

 

 A amostra dos trabalhadores e imóveis utilizada no exame empírico representa 4% da 

população residente nas nove Regiões Metropolitanas consideradas na pesquisa (ver tabela 

A3.2 do apêndice A3).  

 

As tabelas com as estatísticas descritivas da amostra encontram-se no apêndice A3 

(tabela A3.3 a tabela A3.8). A respeito das características da amostra definida para o exame 

empírico, observa-se que os trabalhadores do sexo masculino têm uma maior participação, 

representando 64%. Esta evidência corrobora com os dados populacionais de que os homens 

têm uma maior participação no mercado de trabalho, já que considerando a participação de 

mulheres e homens na população total das RMs, as mulheres têm uma maior participação 

(53%) na população do que os homens (47%) (ver tabela A3.3).  

 

Com respeito às características individuais dos trabalhadores da amostra, tem-se que 

52% dos trabalhadores se declaram de raça branca.  

Quanto ao nível de escolaridade dos trabalhadores, nota-se que a maior concentração 

da amostra está na faixa de 11 a 14 anos de estudos, com uma participação de 36% da 

amostra, o que representa o tempo de estudo compatível com a formação do nível médio. 

Considerando a participação da amostra na menor faixa de anos de estudos observado, tem-se 
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que 4% dos trabalhadores têm um ano ou menos de estudo; e no outro extremo, na maior 

faixa de anos de estudo observado, há uma participação de 12% dos trabalhadores da nossa 

amostra.  

 

A idade média dos trabalhadores da amostra é de 38 anos, os quais receberam, em 

média, um salário mensal de R$ 1.238,00 no ano de 2006. Com relação ao tipo de família dos 

trabalhadores da amostra, a maior parte dos trabalhadores pertence à família formada por 

casal com todos os filhos maiores de 14 anos (29%). A respeito das características do trabalho 

dos trabalhadores, a maioria dos trabalhadores da amostra trabalha com carteira assinada 

(48%); e o setor com a maior participação destes trabalhadores, é o setor de comércio, com 

21% da amostra trabalhando neste setor.   

 

Quanto às características da amostra dos imóveis, foi verificado que 71% dos imóveis 

é casa ou cômodo; contra 29% da amostra composta por apartamentos. Em média, os imóveis 

da amostra têm aproximadamente 5 cômodos; 2 quartos e 1 banheiro; com densidade média 

por cômodo de aproximadamente 2 moradores. Os dados da amostra indicaram que mais de 

90% dos imóveis são servidos pela coleta de lixo direta (93%), e 73% dos imóveis têm 

ligação com a rede coletora de esgoto ou fluvial. No que se refere aos bens que os residentes 

possuem no imóvel, verificamos que em torno de 50% dos imóveis têm telefone; 47% têm 

máquina de lavar roupas; 28% têm microcomputador, e 96% têm geladeira.  

 

A seguir é realizada a análise da equação hedônica dos salários e aluguéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

3.8.2. Análise das Regressões 

 

 As tabelas 3.1 e 3.2 apresentam os resultados dos quatro modelos estimados, da 

equação dos salários e dos aluguéis, respectivamente. A variável dependente da equação dos 

salários é o logaritmo do salário nominal e da equação dos salários é o logaritmo do preço 

nominal do aluguel. 

 

Contudo, considerando que as Regiões Metropolitanas diferem quanto ao custo de 

vida, também foi estimado o modelo 1 utilizando o salário real e o preço do aluguel real, mas 

não houve mudanças significativas nos rankings da qualidade das amenidades, como será 

mostrado a seguir, quando comparados com os obtidos com base nos valores nominais dos 

salários e alugueis (ver tabelas A3.9 e A3.10 no apêndice A3).  

 

Em adição, buscando considerar uma amostra com características mais homogêneas, 

ou melhor, os trabalhadores que teriam condições de arbitragem para migrar34, o modelo 1 

também foi estimado para uma sub-amostra dos trabalhadores com 40 horas ou mais de 

trabalho semanal. Mas, novamente os resultados foram bem próximos dos resultados obtidos 

quando considerado a amostra sem o referido filtro (ver tabelas A3.9 e A3.10 no apêndice 

A3).  

 

A estatística F, calculada para os coeficientes dos atributos locais dos modelos acima 

referidos, o estimado a partir dos valores nominais dos salários e alugueis; o estimado com 

base nos valores nominais dos salários e alugueis; o estimado a partir do salário real e do 

aluguel real; e o estimado utilizando o filtro para os trabalhadores com 40 horas de trabalho 

ou mais, indicou que em todos os modelos os coeficientes das referidas variáveis são 

conjuntamente diferentes de zero. (ver tabela A3.11 no apêndice A3) 

 

Desta forma, os modelos que são analisados a seguir foram estimados a partir da 

amostra sem o filtro para os trabalhadores com 40 horas de trabalho ou mais, e a variável 

dependente dos modelos é o logaritmo do salário nominal e o logaritmo do preço do aluguel 

nominal. Entretanto, objetivando dá robustez aos resultados estimados, os rankings da 
                                                 
34 Silveira Neto e Azzoni (2004), por exemplo, encontram evidências que os diferenciais de renda entre as 
unidades da federação do Brasil são maiores para os trabalhadores de baixa renda, em relação aos trabalhadores 
dos quantis de renda mais elevadas; e sugerem que esta evidência pode está sendo influenciada pelas barreiras a 
migração impostas aos trabalhadores de baixa renda. 
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qualidade das amenidades, estabelecidos com base nos valores nominais dos salários e 

alugueis, são comparados com os rankings obtidos a partir da sub-amostra dos trabalhadores 

com 40 horas de trabalho ou mais, e do estabelecido a partir do salário real e do preço do 

aluguel real.  

 

Fazendo, primeiramente, referência aos resultados da estimação das equações de 

salários, dispostos na tabela 3.1, a primeira coluna estão os resultados da estimação do modelo 

1; a segunda coluna apresenta os resultados do modelo 2; na terceira coluna estão registrados 

os resultados do modelo 3; e na quarta coluna os resultados do modelo 4. A parte superior da 

tabela contém os coeficientes estimados dos atributos locais, o objeto principal de análise da 

tese; e, na parte inferior da tabela estão os coeficientes estimados das variáveis controles para 

as características dos trabalhadores e do trabalho dos trabalhadores. 

 

Com base nos resultados estimados dos quatro modelos especificados para a equação 

dos salários, observa-se que todos os modelos apresentaram um poder de explicação em torno 

de 50% da formação dos salários nas Regiões Metropolitanas incorporadas na análise. 

Acrescentando a esta evidência, nota-se que os coeficientes de todas as variáveis explicativas 

incluídas no exame são significantes a menos de 5% de significância35 (ver tabela 3.1).  

 

Contudo, o teste de Hausman aplicado ao modelo 2, para testar se a variável “IDH” é 

endógena à equação de formação de salários, indicou que de fato o IDH é endógeno (ver 

tabela A2.14 no apêndice) 36. Além disto, também é provável que a densidade demográfica 

também seja uma variável endógena ao modelo. Desta forma, os resultados de tais 

especificações das equações dos salários são utilizados apenas como parâmetros de 

comparação com o modelo 1. 

 

 

                                                 
35 Foi aplicado o teste de heteroscedasticidade Breusch-Pagan para todos os modelos estimados e foi aceita a 
hipótese de variância constante (ver tabela A3.12 no apêndice A3). Além disto, foi aceita a hipótese da 
significância conjunta dos atributos locais dos quatro modelos (A3.13 do apêndice A3). Em adição, foi 
examinada a normalidade dos erros dos modelos, os quais indicaram ser distribuídos a partir de uma distribuição 
normal (ver figuras A3.1, A3.2, A3.3, A3.4)  
36 Menezes Filho et. al. (2006) encontram evidências de que a latitude é um bom instrumento para a qualidade 
das instituições atuais e utiliza como instrumento para examinar a relação entre a qualidade das instituições 
atuais e o Produto Interno Bruto per capita das capitais brasileiras. Desta forma, foi estimado um modelo, 
utilizando como instrumento para o IDH, a latitude médias das Regiões Metropolitanas, mas os resultados 
estimados não foram superiores aos resultados do modelo com a inclusão do IDH. 
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Sendo assim, a análise em diante é realizada enfatizando, principalmente, os 

resultados obtidos pela estimação do modelo 1. 

 

Quanto aos resultados das equações dos salários, embora o principal objetivo da 

presente pesquisa não seja analisar os diferenciais dos salários37 em função das características 

individuais dos trabalhadores e da ocupação do trabalho, como meio de explicação da 

persistência dos diferencias da remuneração do trabalho nas Regiões Metropolitanas; cabe 

fazer algumas considerações a respeito dos coeficientes estimados destas variáveis.  

 

Deste modo, pode-se dizer que, no geral, os coeficientes estimados das características 

individuais dos trabalhadores da nossa amostra apresentaram sinais consistentes com a 

realidade do mercado de trabalho brasileiro.  

 

Os resultados indicaram que o trabalhador do sexo feminino tende a receber um menor 

salário quando comparado com o salário do trabalhador do sexo masculino. Também, de 

acordo com o esperado, os resultados indicaram que os anos de estudos do trabalhador 

influência positivamente na remuneração do seu trabalho. O trabalhador de raça branca, em 

média, ocupa uma melhor posição no mercado de trabalho, no sentido de que há um 

diferencial de salário a favor dos trabalhadores de cor branca, em relação às demais raças. Em 

adição, foi observado que a remuneração do trabalhador aumenta com a idade, mas a taxas 

decrescentes.  

 

Considerando as características das famílias, verificou-se que os trabalhadores que 

pertencem a família composta por casais com filhos de 14 anos ou mais, em média, recebem 

um maior salário quando comparado com os outros tipos de famílias identificados e definidos 

na base de dados da PNAD.  

 

Com relação à posição no trabalho principal, os trabalhadores sem carteira assinada 

tendem a receber um menor salário do que os demais trabalhadores. Os resultados também 

sugerem que os trabalhadores alocados no setor de “Administração Pública” recebem, em 

média, um maior salário em relações aos demais setores. 

                                                 
37 O foco de análise é em torno dos coeficientes dos atributos locais e não nas características individuais dos 
trabalhadores, como, por exemplo, os estudos que objetivam examinar os diferenciais salariais em função da 
discriminação no mercado de trabalho. Para este tipo de análise para o Brasil ver Coelho e Corseuil (2002). 
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Tabela 3.1 – Resultados dos Modelos Estimados das Equações dos Salários para as Nove 
Regiões Metropolitanas do Brasil – 2006 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Variáveis 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
PM2_5 0,034 0,000 -0,018 0,001 -0,006 0,001 0,022 0,000 
DISTMAR -0,001 0,000 -6E-05 0,000 -7E-05 0,000 0,002 0,000 
RANUAL 0,061 0,001 -0,043 0,001 0,132 0,001 -0,043 0,001 
UANUAL -0,023 0,000 0,009 0,000 0,024 0,000 0,054 0,001 
RSET -0,009 0,001 -0,038 0,001 -0,140 0,001 -0,077 0,001 
TJAN -0,012 0,001 -0,041 0,001 -0,068 0,001 0,035 0,001 
TJUL -0,014 0,000 0,027 0,001 0,057 0,001 -0,032 0,000 
IDH - - 11,124 0,085 - - - - 
LATITUDE - - - - -0,057 0,000 - - 
DENSIDADE - - - - - - 2E-04 0,000 
sexo -0,354 0,001 -0,356 0,001 -0,356 0,001 -0,356 0,001 
raça 0,159 0,001 0,166 0,001 0,166 0,001 0,166 0,001 
idade 0,061 0,000 0,061 0,000 0,061 0,000 0,061 0,000 
idade2 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 
est1a3 0,108 0,003 0,108 0,003 0,108 0,003 0,108 0,003 
est4a7 0,194 0,002 0,194 0,002 0,194 0,002 0,194 0,002 
est8a10 0,334 0,002 0,332 0,002 0,332 0,002 0,332 0,002 
est11a14 0,639 0,002 0,635 0,002 0,635 0,002 0,635 0,002 
estm15 1,432 0,002 1,427 0,002 1,427 0,002 1,427 0,002 
familia1 -0,048 0,002 -0,042 0,002 -0,042 0,002 -0,042 0,002 
familia2 -0,025 0,002 -0,021 0,002 -0,021 0,002 -0,021 0,002 
familia3 -0,121 0,002 -0,115 0,002 -0,115 0,002 -0,115 0,002 
familia4 -0,115 0,002 -0,111 0,002 -0,111 0,002 -0,111 0,002 
familia5 -0,052 0,002 -0,047 0,002 -0,047 0,002 -0,047 0,002 
familia6 -0,174 0,003 -0,177 0,003 -0,177 0,003 -0,177 0,003 
familia7 0,014 0,002 0,014 0,002 0,014 0,002 0,014 0,002 
posicao1 0,199 0,001 0,198 0,001 0,198 0,001 0,198 0,001 
posicao2 0,465 0,002 0,470 0,002 0,470 0,002 0,470 0,002 
posicao3 0,356 0,003 0,356 0,003 0,356 0,003 0,356 0,003 
posicao4 0,114 0,001 0,114 0,001 0,114 0,001 0,114 0,001 
posicao5 0,852 0,002 0,851 0,002 0,851 0,002 0,851 0,002 
setor1 -0,189 0,003 -0,189 0,003 -0,189 0,003 -0,189 0,003 
setor2 -0,313 0,003 -0,312 0,003 -0,312 0,003 -0,312 0,003 
setor3 -0,239 0,003 -0,242 0,003 -0,242 0,003 -0,242 0,003 
setor4 -0,318 0,003 -0,320 0,003 -0,320 0,003 -0,320 0,003 
setor5 -0,084 0,003 -0,083 0,003 -0,083 0,003 -0,083 0,003 
setor6 -0,204 0,003 -0,207 0,003 -0,207 0,003 -0,207 0,003 
setor7 -0,456 0,003 -0,458 0,003 -0,458 0,003 -0,458 0,003 
setor8 -0,153 0,003 -0,153 0,003 -0,153 0,003 -0,153 0,003 
Constante 6,971 0,024 -3,860 0,86 2,491 0,042 0,492 0,055 
R2 Ajustado 0,497 0,50 0,50 0,50 
N. 
Observações. 2.453.947  2.453.947  2.453.947  2.453.947 
Fonte: Elaboração própria com base na PNAD-2006 
Nota: Todos os coeficientes estimados são significantes a menos de 5%.  

A respeito da interpretação dos coeficientes estimados dos atributos locais, de acordo 
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com a abordagem hedônica, deve-se esperar que o diferencial do salário com relação ao 

atributo local seja negativo, se o atributo impacta positivamente a função de utilidades dos 

trabalhadores. Caso contrário, se o incremento marginal do atributo impactar negativamente a 

função de utilidade dos trabalhadores, o sinal do coeficiente estimado deverá ser positivo.  

 

Quanto aos modelos estimados, uma primeira constatação se refere à significativa 

variabilidade dos coeficientes estimados dos atributos locais, quando é incluído no modelo 1, 

o “IDH” (modelo 2); a “LATITUDE” (modelo 3); e a “DENSIDADE DEMOGRÁFICA” 

(modelo 4). Contudo, a análise a seguir se baseia, especialmente, nos resultados obtidos pela 

estimação do modelo 1, e é realizada em torno dos sinais dos coeficientes estimados; haja 

vista que os atributos incluídos no exame possuem diferentes unidades de medidas e, por isso, 

a magnitude da contribuição marginal destes coeficientes para os salários não podem ser 

comparados em importância.   

 

Deste modo, tomando como referência para a análise os resultados obtidos pela 

estimação do modelo 1, o sinal positivo do coeficiente do Material Particulado (PM) sugere 

que o aumento do material Particulado do ar impacta positivamente o salário dos 

trabalhadores, compensando-os por morarem em lugares mais poluídos. Este resultado 

corrobora com a suposição de que a qualidade do ar é uma amenidade para os trabalhadores.  

 

O sinal negativo do coeficiente do atributo distância para o mar (DISTMAR) contraria 

as expectativas de que morar próximo ao mar é desejado pelos trabalhadores; que os 

trabalhadores estão dispostos a receber um menor salário para morar próximo ao mar.  

 

De acordo com os resultados estimados do modelo 1, os trabalhadores têm que ser 

compensados com um maior salário para morar nas Regiões Metropolitanas com maiores 

índices médios anuais da precipitação (RANUAL). Por outro lado, o sinal negativo do 

coeficiente da precipitação média do mês de Setembro (RSET) indica que este atributo é uma 

amenidade para os trabalhadores; impactando positivamente a função de bem-estar destes 

indivíduos.   

 

Ao contrario do conjecturado a respeito da umidade relativa do ar representar uma 

amenidade “negativa” para os trabalhadores; os resultados indicam que um incremento 

marginal na umidade relativa do ar (UANUAL) impacta negativamente os salários dos 
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trabalhadores influenciando, assim, positivamente a função de utilidade dos trabalhadores.  

 

Quanto à temperatura média do mês de Janeiro (TJAN) e do mês de Julho (TJUL), de 

acordo com os resultados do modelo 1, o aumento de ambos os atributo é desejado pelos 

trabalhadores. Ou seja, estes resultados indicam que os trabalhadores estão dispostos a receber 

um menor salário para moras nas Regiões Metropolitanas mais quentes, no mês de Janeiro e 

Julho. 

 

Comparando os resultados do modelo1 com os obtidos a partir dos modelos 2, 3 e 4, 

nota-se que os quatro modelos apresentaram alguns resultados não esperados. Entretanto, vale 

enfatizar que o sinal positivo do coeficiente da variável “IDH”, incorporada no modelo 2, de 

acordo com a abordagem hedônica, seria sugestivo de que o IDH é uma amenidade “negativa” 

para os trabalhadores. Contudo, vale a ressalva de que o IDH é uma variável endógena na 

equação de salários, o que foi confirmado pelo teste de Hausman. O coeficiente da variável 

“LATITUDE”, referente ao modelo 3, apresentou o sinal negativo, indicando que as pessoas 

devem ser compensadas com um maior salário por morar em regiões com menores latitudes. 

Com relação à variável “LATITUDE”, variável esta fortemente correlacionada com o IDH; 

possivelmente a variável também pode está captando a influência de outros atributos locais, 

como os climáticos, nos salários.   

 

Por fim, o coeficiente positivo da variável densidade demográfica (DENSIDADE) do 

modelo 4 sugere que este atributo é uma “amenidade negativa”, na medida em que os 

trabalhadores devem ser compensados com um maior salário para morar em regiões 

densamente povoadas. 

 

Analisando agora os resultados obtidos pela estimação das equações dos aluguéis 

observa-se que os atributos dos imóveis incorporados no exame empírico explicam em torno 

de 64% da formação dos preços dos aluguéis nas Regiões Metropolitanas. 

 

Os mesmos testes aplicados para a equação dos salários também foram aplicados para 

a equação dos aluguéis; o teste de heteroscedasticidade indicou que os resíduos dos modelos 

têm variância constante, e o teste F apontou para a significância conjunto dos coeficientes dos 
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atributos locais. 38 

 

Quanto aos coeficientes estimados das características dos imóveis, também foram 

encontradas evidências que corroboram com as expectativas, de acordo com o mercado de 

habitação do Brasil, de que o imóvel alugado, sendo uma casa (napart), o preço do aluguel é 

mais barato. Os resultados também indicaram que o aumento do número de banheiros 

(nbanheiro), dos cômodos dos imóveis (ncomo), e dos cômodos servindo de dormitórios 

(ndorm), tem um impacto positivo no preço do aluguel.  

 

Quanto aos coeficientes das variáveis de acesso a prestação dos serviços de 

saneamento, esgoto e coleta de lixo, os resultados confirmaram que o acesso a tais serviços 

valoriza o preço do aluguel do imóvel.  

 

Os coeficientes das variáveis incorporadas na equação de aluguéis para captar a 

heterogeneidade do custo de vida dentro das Regiões Metropolitanas – os bens e acesso aos 

serviços que as famílias possuem no imóvel – também apresentaram sinais esperados, são 

correlacionados positivamente com preço do aluguel, a saber: telefone; máquina de lavar 

roupas; microcomputador; e geladeira.  

 

A respeito da interpretação dos sinais dos coeficientes estimados dos atributos locais a 

partir das equações de aluguéis, de acordo com a abordagem hedônica, o sinal positivo 

significa que o atributo é uma amenidade para os trabalhadores; os trabalhadores estão 

dispostos a pagar um maior preço do aluguel para morar nas Regiões Metropolitanas com 

mais elevados preços dos aluguéis. Por outro lado, se o atributo apresentar o coeficiente 

negativo, indica que o incremento marginal deste atributo implica em perdas de bem-estar 

para os trabalhadores, logo os trabalhadores devem ser compensados pagamento um menor 

preço do aluguel.  

 

 

 

 

                                                 
38Foi aplicado o teste de heterocedasticidade Breusch-Pagan para todos os modelos estimados e foi aceita a 
hipótese de variância constante (ver tabela A3.15 do apêndice A3). O teste F apontou para a significância 
conjunta dos atributos locais (ver tabela A3.16 no apêndice A3)Em adição, foi examinada a normalidade dos 
erros dos modelos, os quais se mostraram ser normais (ver figuras A.5 a A.8 no apêndice A3) 
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Tabela 3.2 – Resultados dos Modelos Estimados das Equações Hedônicas de Aluguéis 
para as Nove Regiões Metropolitanas Brasileiras – 2006 

 
Modelo1 Modelo 2 Modelo3 Modelo4 

Variáveis 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
PM 0,071 0,000 0,002 0,000 0,017 0,000 0,052 0,000 
DISTMAR -0,001 0,000 -4E-04 0,000 -4E-04 0,000 0,002 0,000 
RANUAL 0,212 0,001 0,068 0,001 0,288 0,001 0,068 0,001 
UANUAL -0,031 0,000 0,006 0,000 0,025 0,000 0,062 0,000 
RSEP -0,037 0,001 -0,060 0,001 -0,188 0,001 -0,109 0,001 
TJAN 0,071 0,000 0,025 0,000 -0,009 0,001 0,120 0,000 
TJUL -0,053 0,000 0,005 0,000 0,042 0,000 -0,069 0,000 
IDH - - 13,987 0,052 - - - - 
LATITUDE - - - - -0,071 0,000 - - 
DENSIDADE - - - - - - 3E-04 0,000 
napart -0,188 0,001 -0,187 0,001 -0,187 0,001 -0,187 0,001 
morcom 0,043 0,000 0,044 0,000 0,044 0,000 0,044 0,000 
ncomo 0,072 0,000 0,079 0,000 0,079 0,000 0,079 0,000 
ndorm 0,055 0,001 0,058 0,001 0,058 0,001 0,058 0,001 
fone 0,155 0,001 0,144 0,001 0,144 0,001 0,144 0,001 
lavaroupa 0,156 0,001 0,151 0,001 0,151 0,001 0,151 0,001 
microcom 0,183 0,001 0,179 0,001 0,179 0,001 0,179 0,001 
geladeia 0,202 0,001 0,197 0,001 0,197 0,001 0,197 0,001 
nbanheiro 0,161 0,001 0,151 0,001 0,151 0,001 0,151 0,001 
lixo 0,048 0,001 0,105 0,001 0,105 0,001 0,105 0,001 
esgoto 0,189 0,001 0,161 0,001 0,161 0,001 0,161 0,001 
Constante 4,952 0,015 -8,269 0,051 -0,283 0,025 -2,797 0,032 
R2 Ajustado 0,636 0,644  0,644  0,644 
N. Observações 2453947  2453947  2453947 2453947  

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD-2006 
Nota: Todos os coeficientes são estatisticamente significantes a 5%. 
 

 

Desta forma, tomado como referência para a análise as hipóteses da abordagem 

hedônica, nota-se que alguns resultados obtidos pela estimação dos quatro modelos, divergem 

quanto à indicação se o atributo local representa uma amenidade para os trabalhados ou não; 

influenciando positivamente ou negativamente a função de bem-estar dos trabalhadores. 

 

Entretanto, os quatro modelos estimados sugerem que o aumento de um dos 

componentes da poluição do ar, o Material Particulado, influencia positivamente no valor do 

aluguel, o que contraria as expectativas de que tal atributo é uma “amenidade negativa” para 

os trabalhadores.  

 

Com respeito aos atributos de precipitação, também de acordo com todos os quatro 
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modelos estimados, há indicações de que a média da precipitação anual (RANUAL) representa 

uma amenidade para os trabalhadores; e a média da precipitação do mês de Setembro (RSET) 

uma “amenidade negativa”.  

 

Destacando agora os resultados do modelo 1, dos demais coeficientes estimados dos 

atributos locais, o sinal negativo do coeficiente da distância para o mar sugere que o aumento 

da distância para o mar desvaloriza o preço do imóvel, resultado este também encontrado por 

(Monte, 2004). 

 

Também há indicações, de acordo com o modelo 1, que um incremento na umidade 

relativa do ar (UANUAL) impacta negativamente o bem-estar dos trabalhadores, como 

esperado.   

 

Quanto aos atributos de temperatura, o sinal positivo da temperatura média do mês de 

Janeiro (TJAN) sugere que o aumento da temperatura do mês de Janeiro influencia 

positivamente a função de bem-estar dos trabalhadores; enquanto o incremento da 

temperatura média do mês de Julho (TJUL) influencia negativamente.  

 

Com relação à variável “IDH” adicionada ao modelo 2, há indicações de que as 

pessoas estão propensas a pagar um maior preço do aluguel residencial para morar em regiões 

com um “IDH” mais elevado. Também foi evidenciado pela estimação do modelo 3, que os 

trabalhadores preferem morar nas Regiões Metropolitanas de menor LATITUDE.  

 

A respeito do coeficiente da densidade demográfica (DENSIDADE), o sinal positivo 

do coeficiente da variável (modelo 4), sugere que um incremento marginal da densidade 

demográfica atua valorizando o preço do aluguel residencial39.    

 

No que se refere aos resultados não esperados de alguns dos coeficientes estimados 

dos atributos locais, tanto a partir das equações dos salários quanto a partir das equações dos 

alugueis, pode-se intuir que tais variáveis podem está captando a influencia de outros fatores, 

que são correlacionados com os salários e com o preço do aluguel dos imóveis, e que não 

foram considerados nos modelos empíricos.  

                                                 
39 A respeito da variável densidade demográfica, vale salientar que a variável é positivamente correlacionada 
com o índice de custo de vida das regiões.  
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3.8.3. Estimação da Propensão Marginal a Pagar pelas Amenidades e Construção do 

Índice de Qualidade de Vida Hedônico 

 

 Com base nos coeficientes obtidos a partir da estimação da equação dos salários e da 

equação dos aluguéis é derivada a função de preço implícito para cada amenidade. A tabela 

3.3 apresenta a função de preço implícito de cada atributo local incorporado no exame 

empírico; obtido pela diferença entre o coeficiente do atributo estimado com base na equação 

dos aluguéis )( dzdr  e do estimado a partir da equação dos salários )( dzdw : 

 

 zi
w

zi
r

zif ββ −=                                                                                                      (3.19) 

  

Onde zi
rβ  é o coeficiente do atributo “zi” obtido pela estimação da equação dos aluguéis; e 

zi
wβ  é o coeficiente do atributo “zi”, estimado a partir da equação de salários. 

 

Assim, de acordo com a abordagem hedônica, o sinal positivo da função de preço 

implícito de um atributo local indica que o incremento marginal deste atributo influencia 

positivamente a função de bem-estar dos indivíduos. No outro caso, se o sinal da função de 

preço implícito de um atributo for negativo, indica que este atributo é uma “amenidade 

negativa” para os trabalhadores. 

 

A tabela 3.3 apresenta o preço implícito de cada atributo local incorporado no exame 

empírico, calculado com base na expressão (3.19), conforme sugerido por Roback (1982). 

Desta forma, pela observação dos valores estimados das funções de preço implícito, verifica-

se que alguns coeficientes apresentaram o sinal esperado – conforme o conjecturado 

previamente com base nos dados observados para as regiões em análise – e outros não. 

 

Analisando na ordem dos coeficientes que estão dispostos na tabela 3.3, observa-se 

que o sinal positivo do preço implícito da poluição do ar (PM), obtido a partir dos quatro 

modelos estimados, sugere que o incremento da poluição do ar influencia positivamente a 

função de utilidade dos trabalhadores. Este resultado é contra a hipótese levantada de que a 

poluição do ar impacta é uma “amenidade negativa”. Mas, uma vez pode-se intuir que esta 

variável pode está captando a influência de outras variáveis com são correlacionadas com a 

mesma e, neste caso, não estaria refletindo o verdadeiro valor que os trabalhadores atribuem 
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para morar em localidades que tenham uma boa qualidade do ar.  

 

Tabela 3.3 – Função de Preço Implícito ou Propensão Marginal a Pagar pelos Atributos 
Locais – 2006 

 

Atributo Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

PM 0,0372 0,0201 0,0232 0,0305 
DISTMAR -0,0004 -0,0004 -0,0004 0,0001 
RANUAL 0,1509 0,1110 0,1560 0,1111 
UANUAL -0,0083 -0,0035 0,0004 0,0082 
RSET -0,0287 -0,0215 -0,0480 -0,0318 
TJAN 0,0837 0,0656 0,0588 0,0853 
TJUL -0,0390 -0,0220 -0,0144 -0,0372 
IDH - 2,8630 - - 
LATITUDE - - -0,0146 - 
DENSIDADE - - - 0,0001 

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD-2006. 
 

Por outro lado, como esperado, os resultados estimados indicam que os trabalhadores 

preferem morar em localidades próximas ao mar (a única exceção é o modelo 4). Contudo, 

vale ressaltar que a propensão marginal a pagar para morar próximo ao litoral (DISTMAR), 

pode está sendo subestimada pelos modelos, devido ao sinal negativo, não esperado, do 

coeficiente na equação dos salários dos modelos 1, 2 e 3. 

 

Os modelos estimados também sugerem que os trabalhadores preferem morar nas 

Regiões Metropolitanas com maior índice médio de precipitação anual (RANUAL), mas com 

menor média de precipitação no mês de Setembro (RSET).  

 

Conforme esperado, a função de preço implícito da umidade relativa do ar (UNUAL), 

calculada a partir dos modelos 1 e 2, indicam que o aumento da umidade relativa do ar 

(UANUAL) influencia negativamente a função de utilidade dos trabalhadores. Contudo, 

provavelmente estes coeficientes também estão sendo subestimados, devido ao sinal negativo 

do coeficiente da umidade relativa do ar na equação de salários do modelo 1, e ao sinal 

positivo do coeficiente do atributo na equação de aluguel do modelo 2.  

 

Quanto à temperatura média do mês de Janeiro (TJAN), o sinal positivo da PMg desta 

atributo, obtido a partir dos quatro modelos estimados, sugere que o aumento da temperatura 

do mês de Janeiro tem um efeito positivo para o bem-estar dos trabalhadores. Este resultado 
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contraria as expectativas levantadas a respeito de que um incremento marginal deste atributo é 

indesejado pelos trabalhadores; suposição esta também evidenciada por Timmis (1999).   

 

De acordo com os quatro modelos estimados, a temperatura média do mês de Julho 

(TJUL) atua como uma amenidade negativa para os trabalhadores; um incremento deste 

atributo influencia negativamente a função de utilidade dos trabalhadores.  

 

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), referente ao modelo 2, os 

resultados sugerem que o IDH é uma amenidade para os trabalhadores. Além disto, de acordo 

com o modelo 3, os trabalhadores preferem morar nas RMs com menores latitudes.   

 

A respeito do preço implícito estimado da densidade demográfica (DENSIDADE), os 

resultados sugerem que os trabalhadores estão dispostos a pagar pelo aumento marginal da 

densidade demográfica. 

 

 De posse dos preços implícitos estimados, é calculado o índice de qualidade de vida 

proposto por Roback (1982) e, a partir destes índices, as Regiões Metropolitanas são 

ordenadas com respeito à qualidade dos atributos locais considerados para a estimação da 

função de preço implícito.   

 

Quanto aos rankings obtidos com base no modelo de Roback (1982), vale a ressalva 

que interpretações cautelosas devem ser realizadas. Primeiro como foi evidenciado acima, 

algumas variáveis não apresentaram o sinal esperado e, por isso, tais limitações devem ser 

levadas em consideração na interpretação dos resultados. Segundo, o índice de qualidade de 

vida hedônico é um índice relativo, pois mensura apenas o valor dos atributos locais 

incorporados no exame. Conseqüentemente, pode haver variabilidade nos rankings obtidos a 

partir de modelos, os quais exploram diferentes atributos locais.  

 

Contudo, os rankings obtidos a partir dos quatro modelos estimados, do modelo 1, o 

qual explora apenas atributos de clima, geográfico e da poluição do ar; do modelo 2, que além 

destes atributos, também foi adicionado o IDH; do modelo 3, com a adição da latitude média 

das RMs ao modelo 1; e do modelo 4, no qual foi incluída a densidade demográfica, 

apontaram para a mesma ordenação das Regiões Metropolitanas. Desta forma de acordo com 

os rankings, foi obtida a seguinte ordenação das Regiões Metropolitanas com relação à 
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qualidade dos atributos locais incorporados nos modelos: a RM de Belém em primeiro lugar, 

seguida da RM de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Salvador, Fortaleza, 

Curitiba e Belo Horizonte. 40  

 

Um fato a ser destacado, o qual está contribuindo para a Região Metropolitana de 

Belém ficar na primeira colocação nos rankings, está relacionado com o coeficiente positivo 

da função de preço implícito da média da precipitação anual. Pois, quando multiplicado pelo 

referido atributo da RM de Belém, na qual foi registrada uma média de 8,3 mm de 

precipitação (das observações registradas no período em análise), bem acima do registrado 

nas demais Regiões Metropolitanas, o qual variou de 6 mm a 3.4 mm; este atributo passa a ter 

um peso significativo maior para a determinação da ordenação das RMs, quando comparado 

com os demais atributos incluídos para o calculo dos rankings. 

 

Tabela 3.4 – Ranking de Qualidade de Vida Hedônico para as Regiões Metropolitanas 
Brasileiras – 2006 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

IQV RM IQV RM IQV RM IQV RM 
1,66 Belém 3,99 Belém 2,36 Belém 2,85 Belém 
1,53 Porto Alegre 3,85 Porto Alegre 2,21 Porto Alegre 2,74 Porto Alegre 
1,48 Rio de Janeiro 3,83 Rio de Janeiro 2,19 Rio de Janeiro 2,72 Rio de Janeiro 
1,47 Recife 3,79 Recife 2,15 Recife 2,68 Recife 
1,40 São Paulo 3,75 São Paulo 2,12 São Paulo 2,65 Salvador 
1,36 Salvador 3,74 Salvador 2,11 Salvador 2,64 São Paulo 
1,31 Fortaleza 3,64 Fortaleza 2,01 Fortaleza 2,55 Fortaleza 
1,29 Curitiba 3,62 Curitiba 1,99 Curitiba 2,54 Curitiba 

1,26 Belo Horizonte 3,59 Belo Horizonte 1,96 Belo Horizonte 2,42 Belo Horizonte 
Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD-2006 
 

 A respeito desta regularidade observada dos resultados, primeiramente pode-se intuir 

que os atributos, comuns aos quatro modelos, tem um maior peso, quando ponderados pela 

função de preço implícito, para o calculo do ranking, em relação ao IDH (modelo 2), da 

latitude (modelo 3), e da densidade demográfica (modelo 4), e isto deve ter influenciado este 

resultado.  

 

                                                 
40 Estes resultados também foram confirmados com os rankings obtidos utilizando o salário real e o aluguel real, 
como variáveis dependentes da equação dos salários e aluguéis, respectivamente; e com o estimado a partir da 
amostra dos trabalhadores com 40 horas de trabalho ou mais (ver tabela A3.17 no apêndice A3). 
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 Por outro lado, um resultado mais intuitivo seria que as Regiões Metropolitanas com 

atributos climáticos mais parecidos, ficassem em colocações mais próximas nos rankings.  

Contudo, pelos rankings, observa-se, por exemplo, que enquanto a RM de Porto Alegre está 

na segunda colocação, a RM de Curitiba ocupa a oitava colocação. 

 

Além disto, vale ressaltar que, se de fato as suposições defendidas pela presente tese 

com respeito à influência dos atributos locais para o bem-estar dos trabalhadores forem 

consistentes com a realidade, os resultados não esperados de alguns coeficientes estimados 

dos atributos locais, podem está influenciando os rankings de forma incorreta. Por exemplo, 

pode-se citar o sinal positivo da função de preço implícito da temperatura média do mês de 

Janeiro, que está influenciando os resultados em favor das Regiões Metropolitanas com 

temperaturas mais elevadas neste mês.  

 

3.9. Conclusões 

 

 O capítulo teve como objetivo principal estimar a propensão marginal a pagar pelos 

atributos climáticos, em especial, e estabelecer um ranking da qualidade destes atributos para 

as Regiões Metropolitanas Brasileiras. Foi utilizado como base o modelo teórico de Roback 

(1982) e, portanto, o método de estimação aplicado para a valoração das amenidades foi o 

hedônico.  

 

 Quatro modelos foram estimados. Primeiramente foi estimado um modelo 

considerando apenas atributos climáticos, geográficos, e da poluição do ar, variáreis estas 

comuns aos quatro modelos. No segundo modelo estimado foi incluído, além dos atributos do 

modelo 1, o IDH, para captar o nível de desenvolvimento das Regiões Metropolitanas. Da 

mesma forma, um terceiro modelo foi estimado adicionando, ao primeiro modelo, a latitude 

média das Regiões Metropolitanas; e no quarto modelo estimado foi incluída a densidade 

demográfica.  

 

 Desta forma, de acordo com a abordagem de Roback (1982), se o atributo local 

influencia positivamente a função de utilidade dos trabalhadores, o diferencial do salário com 

relação ao atributo deve ser negativo e o diferencial do preço do aluguel com relação ao 

atributo, positivo. Neste caso, a diferença entre os dois diferenciais, do preço do aluguel e do 
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salário, com relação ao atributo local, é positiva; indicando que os trabalhadores estão 

dispostos a pagar pelo consumo da amenidade.  

 

Sendo assim, as funções de preço implícito obtidas pela estimação dos modelos 

indicaram que os trabalhadores estão dispostos a pagar para morar em regiões mais próximas 

à costa; nas Regiões Metropolitanas com IDH mais elevados; nas RMs com as menores 

latitudes; e com maior densidade demográfica. Os resultados também sugerem que os 

trabalhadores estão propensos a pagar pela redução da temperatura média do mês de Julho. 

Quanto aos atributos de precipitação, com base nos quatro modelos estimados, os resultados 

indicam que o aumento da precipitação do mês de Setembro influência negativamente a 

função de bem-estar dos trabalhadores; enquanto que o aumento da média da precipitação 

anual tem um efeito positivo para o bem-estar. 

 

Por outro lado, também foram obtidos alguns resultados não esperados, de que os 

trabalhadores estão dispostos apagar pelo aumento da poluição e pelo aumento da temperatura 

do mês de Janeiro. Resultados estes que foram confirmados pelos quatro modelos estimados.  

 

Com relação aos rankings da qualidade das amenidades estabelecidos para as Regiões 

Metropolitanas, os modelos estimados indicam a seguinte ordenação: em primeiro lugar a RM 

de Belém; seguida da RM de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Salvador, 

Fortaleza, Curitiba e Belo Horizonte.  

 

A respeito destes resultados, deve-se admitir que a não especificação correta das 

equações de salários e aluguéis pode influenciar o valor dos coeficientes estimados. Além 

disto, também se reconhece as limitações impostas pelo modelo de Roback (1982), as quais 

pode ser a explicação dos resultados não esperados. A hipótese de livre mobilidade dos 

trabalhadores; a hipótese que o pesquisador é capaz de observar todos os atributos importantes 

dos imóveis; e a hipótese do trabalhador representativo.  

 

Desta forma, dados alguns dos resultados não esperados, obtidos pela estimação das 

equações hedônicas dos salários e dos aluguéis, recomenda-se que pesquisas que utilizem a 

abordagem hedônica, como método de valoração das amenidades, sejam realizadas com 

cautelas; levando em consideração as limitações impostas pela abordagem para a obtenção do 

verdadeiro valor que as pessoas estão dispostas a pagar pelas amenidades. 
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Capítulo 4 

 

 

Abordagem da Preferência Revelada Aplicada para a Valoração das Amenidades 

 

 

 

4.1. Introdução  

 

As regiões que compõem um país são caracterizadas por diferentes dotações de 

atributos locais que agem como fatores de aglomeração dos trabalhadores (Rosen, 1974). Por 

outro lado, é intuitivo supor que os trabalhadores são atraídos para morar nas regiões que 

oferecem as melhores oportunidades econômicas. Este tradeoff, entre as oportunidades 

econômicas e as amenidades locais, que condicionada as escolhas locais dos trabalhadores, é a 

base de argumentação da abordagem hedônica aplicada para a valoração das amenidades 

Rosen (1974; 1979) e Roback (1980; 1982).  

 

Desta forma, a estimação do valor que os consumidores estão dispostos a pagar pelas 

amenidades, a partir da abordagem hedônica, é realizada com base na equação dos salários, 

função das características dos trabalhadores e do trabalho dos trabalhadores, dos atributos 

locais; e/ou na equação dos aluguéis, função das características dos imóveis e dos atributos 

locais. Sendo assim, a implementação empírica da abordagem hedônica depende da 

observação de dados de amenidades, o que pode representar uma limitação quando tais 

variáveis não são observadas ou são mensuradas com erro (Kahn, 1995).  

 

 Respaldando-se nas limitações impostas pela abordagem hedônica, Kahn (1995) 

propõe uma forma alternativa para valorar as amenidades e ordenar as regiões quanto à 

qualidade destes atributos, que não depende da observação dos dados dos atributos locais. 

Entretanto, o autor parte dos mesmos pressupostos do modelo teórico de Roback (1982), e 

assume que a persistência dos diferencias salariais e do custo com a habitação entre as 

regiões, em uma situação de equilíbrio espacial, é reflexo da heterogeneidade que 

caracterizada as regiões, com relação à dotação das amenidades das regiões.  
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Ou seja, Kahn (1995) supõe que os diferencias da remuneração do trabalho e do custo 

com a habitação, entre as regiões, informam sobre a qualidade das amenidades das respectivas 

regiões. Partindo, portanto, desta hipótese, o autor propõe uma medida para ordenar as regiões 

com relação à qualidade de vida, apenas em função dos diferenciais compensatórios de renda 

e do preço do aluguel que persistem entre as regiões. Mais especificamente, do percentual de 

trabalhadores que teriam um aumento no salário e uma redução no preço do aluguel 

migrando.  

 

  Na visão de Kahn (1995), a abordagem da preferência revelada, como denomina o 

próprio autor, apresenta duas vantagens, em relação à abordagem hedônica, para o 

estabelecimento de um ranking da qualidade de vida local. A primeira se refere à não 

necessidade da utilização de dados de amenidades, a qual constitui uma vantagem quando tais 

atributos não são observáveis ou os dados não são disponíveis para o pesquisador. 

Conseqüentemente evita os problemas econométricos impostos pela abordagem hedônica, os 

erros de mensuração das variáveis de amenidades, os problemas das variáveis omitidas e a 

multicolinearidade que existe entre as variáveis de amenidades. Outra vantagem apontada por 

Kahn (1995) está relacionada com a possibilidade, na abordagem proposta, do salário e do 

preço do aluguel residencial variar entre as localidades para capturar as diferenças na 

remuneração do trabalho e do aluguel que podem existir entre as localidades.  

 

Em concordância de que os diferencias entre as remunerações dos trabalhadores 

tendem a persistir, mesmo após por controlar pelas características dos trabalhadores, o 

presente capítulo se propõe a aplicar a abordagem de Kahn (1995) para ordenar as Regiões 

Metropolitanas Brasileiras com respeito à qualidade das amenidades. De fato, tomando como 

exemplo as Regiões Metropolitanas Brasileiras, Azzoni e Servo (2002) encontram evidências 

de que os diferenciais de renda entre os trabalhadores residentes nas Regiões Metropolitanas 

Brasileiras, controlados pelas características dos trabalhadores e pelo custo de vida, são 

significativos. Os resultados dos autores sugerem que os trabalhadores residentes nas Regiões 

Metropolitanas de São Paulo, Brasília e Curitiba, apresentam os maiores diferenciais salariais 

positivos, em relação às outras Regiões Metropolitanas do Brasil. 

 

  Portanto, utilizando como referência de análise a abordagem de Kahn (1995), o 

presente capítulo tem como objetivo ordenar as nove principais Regiões Metropolitanas 

Brasileiras com base no índice de qualidade de vida proposto por Kahn (1995). Em adição, 
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também é estabelecido um ranking a partir da modificação proposta por Silveira Neto (2006), 

ao índice de qualidade de vida de Kahn (1995).  

 

  Além desta introdução, o capítulo é composto por uma subseção que descreve a 

derivação das equações dos diferenciais compensatórios dos salários e aluguéis com base em 

Kahn (1995). A subseção 4.3 é destinada à construção do índice de qualidade de vida 

proposto por Kahn (1995). Em seguida, na subseção 4.4, é apresentada a base de dados 

utilizada no exame empírico, e especificada as equações empíricas dos salários e dos aluguéis. 

A análise dos resultados é objeto da subseção 4.5. E na subseção 4.6 são realizadas às 

conclusões do capítulo.  

 

4.2. Derivação dos Diferenciais Compensatórios dos Salários e Aluguéis  
  

A base de argumentação de Kahn (1995), para a obtenção de um indicador para 

ordenar as regiões com respeito à qualidade das amenidades, é baseada no modelo de 

equilíbrio de Roback (1980; 1982).   

 

Desta forma, em conformidade com o modelo de Roback (1982), Kahn (1995) assume 

que os trabalhadores têm preferências idênticas pelo consumo das amenidades. A função de 

utilidade indireta dos trabalhadores depende do salário (w); do preço do aluguel residencial 

(p); e dos atributos locais (a). Supondo que não há barreiras à migração, a condição de 

equilíbrio desta economia consiste em um gradiente de preços, salário e aluguel, e uma 

distribuição espacial dos trabalhadores, de forma que ninguém pode aumentar a utilidade 

migrando. Sob essas hipóteses, se um indivíduo receber um salário mais elevado e pagar um 

aluguel residencial mais baixo em outra região “j”, significa que a região onde ele mora está 

mais bem servida pelas amenidades.  

 

 Kahn (1995), portanto, supõe que o diferencial do salário e do preço do aluguel entre 

as localidades é necessário para compensar o indivíduo pelo menor consumo das amenidades 

e, a partir destes diferenciais, sugere um indicador para avaliar a qualidade de vida ofertada 

pelas regiões. Ou seja, o autor parte do pressuposto de que a qualidade de vida nas js 

localidades é negativamente associada com o maior percentual de trabalhadores que podem 

ter um aumento salarial e uma redução no custo da habitação migrando para a localidade “j”.  
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  Assim, para computar o índice de qualidade proposto por Kahn (1995) é necessário 

conhecer o salário que cada indivíduo receberia se morasse nas js localidades diferentes da 

que mora, além do aluguel que teria que pagar por um imóvel com os mesmo atributos do 

imóvel onde reside. Para obter estas informações, Kahn (1995) propõe estimar o salário 

potencialmente ganho em cada localidade “j” e o aluguel que o trabalhador teria que pagar 

em duas etapas.   

 

Na primeira etapa, para cada localidade “j”, separadamente, é regredido o salário (w) 

dos trabalhadores que moram na localidade “j” em função de suas características e das 

características do seu trabalho como:  

 

ijjijij Xw ηβ +=                                                                                                                     (4.1) 

 

Onde iX  inclui as características do trabalhador “i” e do trabalho do trabalhador, e ijη  é o 

termo estocástico. O vetor “ jβ ” mensura o peso que cada característica incluída no vetor “X” 

tem sobre o salário pago na região “j”. 

 

Da mesma forma, é regredido, separadamente para cada localidade “j”, o aluguel 

residencial (r) que cada trabalhar paga na localidade onde mora em função dos atributos dos 

imóveis, na forma:  

 

ijjijij Qr µθ +=                                                                                                                       (4.2) 

 

Onde iQ  representa os atributos dos imóveis e ijµ  é o termo estocástico. O vetor “ jθ ” 

representa o peso que cada atributo do imóvel tem sobre o preço do aluguel na região “j”. 

 

Na segunda etapa, a partir dos coeficientes obtidos pela estimação da equação dos 

salários para cada localidade “j” (equação 4.1), é estimado o salário potencialmente ganho 

para cada indivíduo “i” em cada localidade “j” :  

 

jiij Xw β=                                                                                                                            (4.3) 

 



 102 

Onde no vetor jβ  está incluso os coeficientes estimados das características dos trabalhadores 

e da ocupação do trabalho na localidade “j”. O salário que cada indivíduo “i” receberia se 

morasse na localidade “j” é dado por ijw .  

 

 Da mesma forma é previsto o aluguel que cada indivíduo teria que pagar se morasse 

em uma localidade diferente da que mora:  

 

jiij Qr θ=                                                                                                                               (4.4) 

 

Onde o vetor jθ  inclui os coeficientes dos atributos dos imóveis obtidos para a localidade 

“j”, pela estimação da equação do aluguel (equações 4.2). E, ijr  é o aluguel previsto que cada 

indivíduo teria que pagar por um imóvel com os mesmos atributos do imóvel que reside. 

 

4.3. Construção do Índice de Qualidade de Vida a partir da Abordagem da Preferência 

Revelada 

 

Com base nos diferenciais de salário e do preço do aluguel – entre o observado e o 

estimado – Kahn (1995) propõe uma medida para estabelecer um ranking da qualidade de 

vida entre as regiões. O índice de qualidade de vida proposto pelo autor é obtido a partir do 

percentual dos trabalhadores que moram nas js localidades e que poderiam aumentar o seu 

salário e diminuir o aluguel pago migrando para a localidade c. Desta forma, considerando 

uma amostra de “b” localidades com “k” pessoas residindo em cada localidade “j”, o índice 

de qualidade de vida é calculado pela seguinte expressão:  

 

j

jiicijic

k

i

k

rrww

KhanIQV

J

)0)((1)0)((1
_ 1

<−∗>−∗

=
∑

=                                                       (4.5) 

 

Se a condição, )0)((1)0)((*1 <−∗>− jiicijic rrww , for aceita, o produto será igual a um, 

logo o indivíduo poderia aumentar seu salário e diminuir o aluguel pago migrando de “j” para 

“c”; caso contrário o produto é igual a zero. O percentual calculado a partir da expressão 
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(4.5), o índice de qualidade vida proposto por Kahn (1995), mensura o percentual de pessoas 

que teriam ganhos monetários com a migração; o que significa dizer que as localidades com 

os maiores percentuais teriam menor qualidade de vida. 

 

 Kahn (1995), contudo, com base na argumentação de Rauch (1993)41, reconhece que a 

medida proposta para a ordenação da qualidade de vida das regiões apresenta uma 

desvantagem por não considerar o impacto da concentração do capital humano para a 

produtividade do trabalhador. Kahn (1995) defende a idéia de que as localidades onde os 

trabalhadores apresentam uma média de escolaridade acima da média nacional tenderiam a 

ofertar salários mais elevados e um custo da habitação mais alto, e não necessariamente uma 

baixa qualidade de vida. Este efeito pode ser entendido através do modelo de Roback (1982), 

no caso em que a amenidade influencia positivamente a produção das firmas, atuando como 

um fator de atração das firmas. Neste caso, de acordo com o modelo de Roback (1982), é 

provável que tanto o salário quando os aluguéis, nas localidades com altos níveis de 

concentração de capital humano, sejam mais alto devido aos efeitos aglomerativos do capital 

humano.  

 

 Buscando evitar a limitação acima apontada, Silveira Neto (2006), com base em Kahn 

(1995), propõe uma modificação à expressão (4.5), ao considerar a existência das 

externalidades produtivas advindas da concentração de capital humano nas regiões, ou de 

outro atributo local que atue da mesma forma no custo de produção das firmas. Para o 

estabelecimento do ranking da qualidade de vida, a partir do percentual dos indivíduos que 

poderiam ter ganhos econômicos com a migração, o autor inclui, além daqueles considerado 

por Kahn (1995) na expressão (4.5) – com salário potencial maior e pagando um menor 

aluguel –, os trabalhadores com ganhos líquidos, cujo salário obtido com a migração 

superasse o aumento do aluguel, conforme expresso a seguir:  

 

j
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     (4.6) 

                                                 
41 Com base nas evidências empíricas de Rauch (1993) 
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Onde o primeiro somatório computa os trabalhadores com ganhos econômicos, aumento 

salarial e redução do preço do aluguel, considerados por Kahn (1995). O segundo somatório 

acrescenta os trabalhadores que, embora tenham que pagar um maior preço do aluguel na 

localidade de destino, o aumento salarial que ele terá compense o aumento do aluguel.  

 

4.4. Implementação Empírica 

 

A base de dados utilizada para a implementação empírica da abordagem da preferência 

revelada é a mesma utilizada na abordagem hedônica, a PNAD do ano de 2006.  

 

 A amostra dos trabalhadores e dos imóveis também é a mesma: todos os trabalhadores 

chefe da família; com 15 anos ou mais; com rendimentos positivos na semana de referência da 

pesquisa da PNAD; que trabalham em atividades não agrícolas; e que moram em imóveis 

alugados. Assim sendo, a amostra utilizada no exame representa 4% da população das 

Regiões Metropolitanas. 

 

 Desta forma, para a estimação da equação de salários (equação 4.1) e da equação dos 

aluguéis (equação 4.2) foram utilizados, em respectivo, os mesmos atributos dos 

trabalhadores e da ocupação do trabalho, e dos atributos dos imóveis, que foram definidos 

para a implementação empírica da Abordagem Hedônica.  

 

Sendo assim, a equação de salários estimada para cada Região Metropolitana pode ser 

descrita como: 

 

ij

ij

 setorposição

famtipoestudoraçaidadeidade exosw

µββ

βββββββ

++

+++++++=

87

654
2

3210 _ln
                 (4.7) 

 

Onde a variável dependente é o logaritmo da renda do trabalho do indivíduo “i” que mora na 

localidade “j”. As características dos trabalhadores e da ocupação dos trabalhadores definidas 

para o exame empírico segue a literatura clássica que objetivam estimar equações mincerianas 

dos salários. Desta forma, foram incluídas as seguintes características: uma variável dummy 

para o sexo do trabalhador, tomando o valor 1 se o trabalhador é do sexo feminino (0 caso 
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contrário); a idade do trabalhador, a idade ao quadrado ( 2idade ); e uma variável dummy para 

“ raça ”, com o valor 1 se o trabalhador se declarou ser de cor branca e 0 outro caso. Um vetor 

de variáveis dummies para os anos de estudos (estudo), se o trabalhador tem de 1 a 3 anos de 

estudos ( 31aest ), se o trabalhador tem de 4 a 7 anos de estudos ( 74aest ), se o trabalhador 

tem de 8 a 10 anos de estudos ( 108aest ), se o trabalhador tem de 11 a 14 anos de estudos 

( 1411aest ), e se o trabalhador tem 15 anos ou mais de estudo ( maisest15 ), com relação aos 

trabalhadores com menos de 1 ano de estudo (categoria de referência). Foi incluído um vetor 

de dummies para o tipo de família, casal sem filhos (familia1); casal com todos os filhos 

menores de 14 anos (família2); casal com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou mais 

(familia3); mãe com todos os filhos menores de 14 anos (familia4); mãe com todos os filhos 

de 14 anos ou mais (familia5); mãe com filhos menores de 14 anos e de 14 anos (família6); e 

mãe e casal sem declaração de idade dos filhos e outros tipos de família; a categoria de 

comprarão é casal com todos os filhos de 14 anos ou mais. E, ijµ , é o erro estocástico. 

 

Também foi incluído um vetor de variáveis dummies para a posição do trabalho 

principal, se o trabalhador tem carteira assinada (posiçao1); se o trabalhador é funcionário 

público estatutário ou militar (posição2); se é autônomo (posiçao3); e se é empregador 

(posiçao4); em relação aos empregados sem carteira assinada e empregados sem declaração 

de carteira (categoria de comparação). E, variáveis dummies para o setor de atividade que o 

trabalhador está vinculado, o setor da indústria da transformação e outras atividades 

industriais (setor1); o setor da construção (setor2); o setor de comércio (setor3); o setor de 

alojamento e alimentação (setor4); o de transporte, armazenagem e comunicação (setor5); o 

de educação, saúde e serviços sociais (setor6); o de serviços domésticos (setor7); e outras 

atividades (setor 8); o setor referência de comparação é o setor de administração pública. 

 

De forma semelhante, para a estimação da equação do aluguel (equação 4.2) também 

foram utilizados os mesmos atributos dos imóveis definidos para a implementação empírica 

da abordagem hedônica. A equação do aluguel estimada é a seguinte: 

 

ijij  tamservnapartbens morcomr ηββββββ ++++++= 543210ln                                       (4.8)                                                       
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Onde a variável dependente é o logaritmo do valor do aluguel mensal, ijr . A equação acima 

definida é composta por uma variável, número de moradores dividido pelo número de 

cômodos (morcom), que busca captar a influência da densidade do imóvel no preço do 

aluguel. Um conjunto de variáveis dummies (bens) para a existência de bens no imóvel: se no 

imóvel tem telefone (fone); máquina de lavar roupas (lavaroupa); microcomputador 

(microcom); e geladeira (geladeia). A variável “napart” é igual a 1 se o imóvel não é um 

apartamento (0 caso contrário). No vetor de variáveis “serv” está incluso duas variáveis 

dummies para o acesso de serviços de saneamento, se o imóvel tem acesso a coleta direta do 

lixo (lixo), e se o imóvel está ligado a rede coletora de esgoto ou pluvial (esgoto).  E no vetor 

de variáveis “tam” foram incluídos o número de banheiros do imóvel (nbanheiro); o número 

de cômodos do imóvel (ncomo); e o número de cômodos do imóvel que serve de dormitório. 

E, “ ijη ”, é o termo de erro. 

 

 As equações (4.7) e (4.8) são estimadas para cada localidade “j”, e a partir dos 

coeficientes obtidos para cada localidade é estimado o salário que cada indivíduo “i” ganharia 

se morasse nas demais localidades; e o aluguel que cada indivíduo teria que pagar se morasse 

nas localidades diferentes da que mora. 

  

4.5. Análise dos Resultados 

 

 Antes de analisar os resultados da estimação das equações dos salários e dos aluguéis, 

vale enfatizar que, uma etapa importante para a previsão do salário que o trabalhador 

receberia e do aluguel que teria que pagar se morasse em cada Região Metropolitana diferente 

da qual mora, é a escolha das variáveis explicativas; das características do trabalhador e da 

ocupação do trabalho, e dos atributos dos imóveis, as quais explicam a formação dos salários 

e aluguéis, respectivamente. Desta forma, dois critérios foram utilizados para a escolha das 

variáveis explicativas. Primeiro, foram escolhidas as características individuais dos 

trabalhadores e da ocupação do trabalho dos trabalhadores, e dos atributos dos imóveis 

seguindo a literatura em torno dos diferencias compensatórios (Rosen, 1974, 1979; Roback, 

1980; 1982). Além disto, foram escolhidas as vaiáveis de forma que apresentassem o maior 

poder de explicação do salário e do aluguel observados para cada trabalhador na Região 

Metropolitana que reside. Ou seja, foi comparado o salário e o aluguel observado para cada 
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trabalhador na Região Metropolitana onde reside, com o salário e o aluguel previsto a partir 

dos coeficientes estimados para a RM onde os trabalhadores moram. Assim, a partir desta 

comparação, foram escolhidas as características, a partir das quais, o salário e aluguel 

estimados, foram mais próximos do salário observado e do aluguel observado.  

 

 Os coeficientes estimados a partir da equação dos salários (equação 4.1) e da equação 

dos aluguéis (equação 4.2), com base nos valores nominais dos salários e aluguéis, para cada 

Região Metropolitana, estão dispostos na tabela 4.1 e na tabela 4.2, respectivamente.   

 

 A respeito das equações estimadas dos salários, os coeficientes estimados das 

características dos trabalhadores e da ocupação dos trabalhadores são na quase totalidade 

significante ao nível de 5%, o que indica que as características incorporadas no exame 

empírico são importantes para prever os salários potencialmente ganhos, referente à segunda 

etapa da abordagem de Kahn (1995).   

 

Embora o objetivo de pesquisa não seja analisar os diferenciais dos salários42, 

enfatizando a importância das diferenças das características pessoais dos trabalhadores para 

explicar a persistência dos diferencias salariais, pois para o propósito de pesquisa estas 

variáveis são apenas controles, cabe relatar algumas constatações a respeito destes 

coeficientes estimados.  

 

Primeiro, no que diz respeito aos coeficientes das características dos trabalhadores e 

do trabalho dos trabalhadores, os resultados obtidos pela estimação da equação de salários 

para cada uma das nove RMs incorporada na análise, no geral, corrobora com os resultados 

estimados a partir da Abordagem Hedônica. Contudo, decorrente das próprias especificidades 

que caracterizam as nove Regiões Metropolitanas, com relação às características da amostra e 

da estrutura do mercado de trabalho, nota-se algumas diferenças com relação à magnitude dos 

coeficientes estimados de algumas características dos trabalhadores e da ocupação do 

trabalho.   

 

Analisando primeiramente, a influência das características dos trabalhadores no salário 

                                                 
42 O  foco de análise é em torno dos diferencias compensatórios dos salários e aluguéis, e não nas características 
individuais dos trabalhadores, como por exemplo, os estudos que objetivam examinar os diferenciais salariais em 
função da discriminação no mercado de trabalho. Para este tipo de análise para o Brasil ver Coelho e Corseuil 
(2002). 
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ofertado em cada Região Metropolitana, há indicações de que, em todas as Regiões 

Metropolitanas, os trabalhadores que se declaram na PNAD de raça branca tem uma 

vantagem salarial em relação aos demais trabalhadores. Entretanto, os resultados sugerem que 

há um maior diferencial salarial positivo em favor dos trabalhadores de cor branca que 

residem nas RMs de Belo Horizonte e de Fortaleza. No outro extremo, está a RM de Belém, 

seguida da RM de Salvador, com a menor diferenciação salarial entre trabalhadores de cor 

branca e de outras raças.  

 

A respeito desta ultima constatação, com relação à influência da raça dos 

trabalhadores nos salários pagos nas Regiões Metropolitanas, estes resultados não confirmam 

os obtidos Silveira Neto (2006). Silveira Neto (2006) encontrou evidências de que os 

trabalhadores de cor branca residentes na Região Metropolitana de Salvador apresentam 

maior vantagem salarial em relação aos trabalhadores de raça não branca, quando comparado 

com as demais Regiões Metropolitanas. Contudo, esta discrepância nos resultados pode ser 

atribuída a diferenças na amostra dos dois estudos. Por exemplo, enquanto que Silveira Neto 

(2006) utiliza uma amostra composta apenas por trabalhadores chefes da família do sexo 

masculino, a presente pesquisa considerou os chefes da família de ambos os sexos, mulheres e 

homens. Remetendo a estas diferenças, quando amostra é filtrada para os trabalhadores do 

sexo masculino, de fato, é encontrado um resultado semelhante ao de Silveira Neto, (2006), a 

Região Metropolitana de Salvador passa a ser a região com maior diferença salarial em favor 

dos trabalhadores de cor branca. Este resultado sugere que há diferenças regionais nas 

remunerações no mercado de trabalho, com relação à raça e ao sexo dos trabalhadores. Para o 

caso da Região Metropolitana de Salvador, onde em torno de 85% da população se declaram 

“não-branco”, esta diferença parece ser maior para os trabalhadores do sexo masculino.   

 

Os resultados estimados também indicam que há diferenças nas remunerações do 

trabalho, entre os trabalhadores do sexo masculino e do sexo feminino, com significativas 

diferenças, a depender da Região Metropolitana onde o trabalhador mora. Os resultados 

sugerem que a maior diferenciação salarial, em favor dos trabalhadores do sexo masculino, 

está na RM de Belém, em ralação às RMs incorporadas na análise. Contrapondo a esta 

observação, os resultados sugerem que a Região Metropolitana que apresenta salários mais 

igualitários para homens e mulheres, relativamente às demais RMs, é a RM do Rio de Janeiro.  
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Tabela 4.1 - Resultados da Estimação da Equação de Salários para cada uma das 
Regiões Metropolitanas – 2006 

                                                                                           

Belém Fortaleza Recife Salvador 
Belo 

Horizonte 
Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Curitiba 
Porto 
Alegre Variáveis 

β β β β β β β β β 

sexo -0,528 -0,354 -0,433 -0,344 -0,377 -0,214 -0,425 -0,289 -0,353 
raça 0,112 0,199 0,154 0,146 0,224 0,149 0,167 0,155 0,151 
idade 0,088 0,055 0,062 0,046 0,065 0,070 0,060 0,023 0,051 
idade2 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 
est1a3 0,583 0,133 0,166 0,168 0,073 0,105 0,105 0,138 -0,358 
est4a7 0,365 0,376 0,234 0,091 0,102 0,134 0,192 0,482 -0,038 
est8a10 0,546 0,589 0,306 0,354 0,208 0,278 0,306 0,543 0,170 
est11a14 0,868 0,863 0,785 0,705 0,552 0,623 0,537 0,882 0,511 
estm15 1,794 1,561 1,545 1,663 1,309 1,341 1,435 1,396 1,156 
familia1 -0,138 -0,033 -0,453 -0,306 -0,084 -0,050 0,071 0,150 -0,192 
familia2 -0,268 -0,003* -0,335 -0,152 -0,081 -0,008 0,043 0,159 -0,150 
familia3 -0,024* -0,131 -0,407 -0,332 -0,292 0,013 -0,120 0,055 -0,101 
familia4 -0,055 -0,207 -0,467 -0,312 -0,391 -0,178 0,018 0,171 -0,156 
familia5 -0,033* -0,052 -0,388 -0,405 -0,125 -0,067 0,104 -0,183 -0,101 
familia6 -0,212 -0,183 -0,174 0,038 -0,075 -0,217 -0,155 -0,120 -0,365 
famili7 -0,142 0,005* -0,280 -0,098 -0,012 0,029 0,084 0,012* -0,161 
posicao1 0,246 0,197 0,306 0,174 0,225 0,250 0,194 0,058 0,148 
posicao2 0,275 0,558 0,680 0,318 0,617 0,614 0,366 0,286 0,260 
posicao3 0,437 0,547 0,647 0,575 0,449 0,141 0,437 0,215 -0,051 
posicao4 0,221 0,095 0,005* -0,076 0,326 0,085 0,167 0,079 0,023 
posicao5 0,945 0,775 1,069 0,891 1,097 0,815 0,837 0,902 0,729 
setor1 -0,306 -0,285 -0,144 -0,265 -0,154 -0,002* -0,231 -0,353 -0,401 
setor2 -0,704 -0,289 -0,236 -0,191 -0,529 -0,048 -0,429 -0,341 -0,481 
setor3 -0,490 -0,250 -0,135 -0,421 -0,302 -0,054 -0,284 -0,297 -0,460 
setor4 -0,365 -0,178 -0,059 -0,395 -0,357 -0,137 -0,411 -0,420 -0,549 
setor5 -0,078 -0,133 0,043 -0,181 -0,183 -0,017 0,006* -0,483 -0,344 
setor6 -0,345 -0,003* -0,261 -0,420 -0,258 -0,170 -0,144 -0,316 -0,456 
setor7 -0,715 -0,306 -0,302 -0,851 -0,547 -0,170 -0,519 -0,678 -0,715 
setor8 -0,467 -0,157 -0,072 -0,286 -0,104 -0,044 -0,170 -0,403 -0,305 
Constante 4,535 4,615 4,749 5,467 5,016 4,659 5,158 5,530 5,805 
R2 

Ajustado 0,524 0,451 0,577 0,559 0,583 0,478 0,492 0,479 0,458 
N. Obs. 47.387 142.424 129.937 138.016 217.018 505.221 989.568 135.766 148.610 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD-2006 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5%.  Todos os demais coeficientes são significantes 

a menos de 5%. 
 

As variáveis dummies para os anos de estudo dos trabalhadores também sugerem que a 

diferença entre a remuneração dos trabalhadores, em função dos anos de estudos, pode ser 

maior ou menor, dependendo da Região Metropolitana onde o trabalhador mora.  Na RM de 

Belém está a maior diferença salarial, entre os trabalhadores com o nível de escolaridade mais 

alto observado, com 15 anos ou mais de estudo, e os trabalhadores com menos de um ano de 

estudo. Do outro lado, os resultados sugerem que na RM de Belo Horizonte, a diferença 

salarial entre os trabalhadores sem escolaridade e os com 15 anos ou mais de estudo é a 
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menor, quando comparada com as demais Regiões Metropolitanas. 

 

As tabelas 4.2 apresentam os resultados da estimação da equação de aluguéis para 

cada uma das nove Regiões Metropolitanas incorporadas na análise.  

 

Os coeficientes estimados dos atributos dos imóveis, para todas as Regiões 

Metropolitanas, apresentaram sinais esperados, corroborando com os resultados obtidos pela 

estimação da equação dos aluguéis considerando o conjunto das RMs. Com base nos 

resultados, pode-se afirmar que os atributos dos imóveis incorporados no exame empírico 

apresentaram um bom poder de explicação para a formação do preço do aluguel nas Regiões 

Metropolitanas, chegando a explicar 70% do preço do aluguel na RM de Belém. Em adição, 

as variáveis explicativas incluídas nas equações de aluguéis, com poucas exceções, 

apresentaram uma significância de 5%.  

 

Assim como na abordagem hedônica, a densidade do imóvel (moradores por 

cômodos), e os bens que existe no domicílio, como telefone, máquina de lava roupa, 

microcomputador e geladeira, são variáveis controles para captar a heterogeneidade do custo 

de vida dentro da RM.  

 

As demais variáveis, as características estruturais dos imóveis, apresentaram sinais 

esperados a partir das nove equações estimadas, indicando que o imóvel sendo um 

apartamento o preço do aluguel é maior. Também foram obtidas indicações que o número de 

banheiros do imóvel, a quantidade de cômodos e dos cômodos servindo de dormitório, é 

correlacionado positivamente com o preço do aluguel do imóvel. Como também, o acesso aos 

serviços de esgoto e coleta de lixo, tende a elevar o preço do aluguel. 

 

A respeito das diferenças observadas entre os coeficientes obtidos pela estimação da 

equação dos aluguéis para cada uma das Regiões Metropolitanas, vale apenas destacar a 

contribuição marginal significativamente maior do serviço de coleta de lixo, para a valoração 

do preço do imóvel na RM de Belo Horizonte e Porto Alegre, com relação às demais (ver 

tabela 4.2).  
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Tabela 4.2 - Resultados da Estimação das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas – 2006 

                                                                                                                             

Belém Fortaleza Recife Salvador 
Belo 

Horizonte 
Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo Curitiba 

Porto 
Alegre Variáveis 

β β β β β β β β β 
morcom 0,009 0,018 0,057 0,050 0,029 0,058 0,038 0,046 0,040 
ncomo 0,150 0,068 0,044 0,036 0,072 0,069 0,118 0,033 0,064 
ndorm 0,022    0,0002* 0,093 0,101 0,043 0,074 0,040 0,051 0,095 
fone 0,199 0,143 0,193 0,102 0,119 0,134 0,135 0,141 0,144 
lavaroupa 0,091 0,088 0,212 0,183 0,105 0,083 0,194 0,113 0,110 
microcom 0,189 0,217 0,118 0,263 0,199 0,183 0,155 0,208 0,059 
geladeia 0,188 0,252 0,197 0,207 0,058 0,223 0,235 0,187 0,019 
napart -0,345 -0,194 -0,251 -0,252 -0,228 -0,340 -0,052 -0,266 -0,327 
nbanheiro 0,023 0,165 0,169 0,252 0,156 0,156 0,059 0,318 0,169 
lixo 0,147  0,006* 0,162 0,126 0,334 0,077 0,051 0,049 0,253 
esgoto 0,167 0,165 0,096 0,142 0,179 0,159 0,178 0,084 -0,005* 
Constante 4,485 4,215 4,156 4,246 4,142 4,563 4,334 4,498 4,665 
R2 Ajustado 0,702 0,593 0,634 0,682 0,655 0,611 0,615 0,608 0,557 
N. Obs. 47.387 142.424 129.937 138.016 217.018 505.221 989.568 135.766 148.610 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD-2006 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5%. Todos os demais coeficientes são significantes a 

menos de 5%. 
  

4.6. Ranking da Qualidade de Vida das Regiões Metropolitanas Brasileiras  

 

 Com base nos coeficientes estimados da equação dos salários (equação 4.7) é previsto 

o salário que cada trabalhador receberia se morasse em cada Região Metropolitana diferente 

da que mora. Da mesma forma, a partir da equação de aluguéis (equação 4.8) é estimado o 

aluguel que cada trabalhador teria que pagar por um imóvel com as mesmas características do 

imóvel que reside. Assim, pela comparação entre o salário e aluguel observado com o salário 

e o aluguel previsto para cada trabalhador “i” em cada localidade “j”, é obtido o percentual 

de trabalhadores que teriam ganhos econômicos com a migração. 

 

 A primeira coluna da tabela 4.3 apresenta o ranking obtido a partir da metodologia de 

Kahn (1995), e a segunda coluna apresenta o ranking estabelecido com base na extensão 

proposta por Silveira Neto à metodologia de Kahn (1995); ambos estimados com base no 

salário nominal e no preço do aluguel nominal.  

 

Deste modo, considerando inicialmente o ranking estabelecido com base em Kahn 

(1995), os resultados sugerem a seguinte ordenação da qualidade de vida para as principais 

Regiões Metropolitanas Brasileiras: a RM de Belém seria a que tem a melhor qualidade de 
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vida, em relação às demais; em seguida a RM de São Paulo; Rio de Janeiro; Recife; Salvador; 

Porto Alegre; Fortaleza; Curitiba; e Belo Horizonte. 

 

Com relação a este resultado, como o ranking proposto por Kahn (1995), por hipótese, 

mensura a qualidade de todos os atributos locais que influenciam no bem-estar dos 

trabalhadores, é difícil fazer previsões quanto à colocação das Regiões Metropolitanas no 

ranking. Entretanto, pode-se supor que, se os atributos de desenvolvimento, com de infra-

estrutura, saúde, educação, tiver uma importância maior para o bem-estar dos trabalhadores, 

relativo aos atributos locais que influenciam o bem-estar dos trabalhadores, pelos indicadores 

discutidos no capítulo 2, seria mais intuitivo que as Regiões Metropolitanas localizadas nas 

Regiões Sudeste e Sul ficassem mais bem colocadas no ranking. 

 

Contudo, reconhece-se que a metodologia proposta por Kahn (1995) tem uma 

limitação por não considerar a influência de algumas amenidades, como a concentração de 

capital humano, que influencia na produtividade do trabalho, tendendo a elevar o preço do 

aluguel nas regiões com alta concentração de capital humano.  

 

Desta forma, também foi calculado a medida proposta por Silveira Neto (2006), a qual 

considera não apenas os trabalhadores que teriam um aumento no salário e redução no preço 

do aluguel se migrassem, mais também aqueles com um ganho econômico líquido; o aumento 

no salário maior do que o aumento do preço do aluguel. Neste caso, um resultado intuitivo 

seria que, ao considerar este último grupo de trabalhadores, as regiões com maiores dotações 

de capital humano, ou outro atributo que venha a ter uma influência semelhante nos salários e 

nos aluguéis, alcancem melhores colocações no ranking obtido com base em Kahn (1995), 

com relação à Silveira Neto (2006). 

 

  Em concordância com a proposição acima referida, considerando que, entre as 

Regiões Metropolitanas consideradas no exame empírico, as RM de Porto Alegre, a RM de 

São Paulo e a RM de Rio de Janeiro, são as RMs com os melhores indicadores de capital 

humano (ver capítulo 2), resulta que o índice de qualidade de vida proposto por Kahn (1995) 

pode superestimar a qualidade de vida oferecida pelas referidas regiões, relativo as outras 

RMs incorporadas no exame. 
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Desta forma, comparando os dois rankings estabelecidos, com base em Kahn (1995) e 

Silveira Neto (2006), de fato a RM do Rio de Janeiro e a RM de São Paulo perdem colocações 

no ranking, quando considerado a extensão proposta por Silveira Neto (2006) (tabela 4.3-

coluna 2). Contudo, a RM de Porto alegre se manteve na sexta colocação nos dois rankings.  

 

Tabela 4.3 – Ranking da Qualidade de Vida das Regiões Metropolitanas Brasileiras, 
obtidos com base na Abordagem da Preferência Revelada – Salário Nominal e Aluguel 

Nominal - 2006 
 

 

                        Fonte: Elaboração própria com base na PNAD-2006 

   

Levando em consideração que os centros urbanos são caracterizados por diferenças 

entre o custo de vida, também foi estabelecido um ranking considerando o salário real e o 

preço do aluguel real43. Em adição, foi estimada a equação de salários e aluguéis, a partir do 

salário nominal e do aluguel nominal, utilizando um filtro na amostra para captar apenas os 

trabalhadores com 40 horas ou mais de trabalho. 

 

Os resultados da estimação das equações de salários e aluguéis a partir do salário real 

e do aluguel real estão reportados, em respectivo, na tabela A4.1 e na tabela A4.2 do apêndice 

A4. Assim como, os resultados das estimações utilizando o filtro para os trabalhadores com 

40 horas de trabalho ou mais (tabela A4.3 e tabela A4.4). 

 

A respeito do ranking da qualidade de vida obtido a partir do salário real e do preço do 

aluguel real para as Regiões Metropolitanas Brasileiras, nota-se que o ranking é bem próximo 

do ranking construído com base em Silveira Neto (2006). Este resultado sugere que a 

extensão proposta por Silveira Neto (2006) de fato captura as diferenças no custo de vida 

                                                 
43 Foram utilizados os índices de custo de vida de Azzoni et. al. (2003). 

Metodologia Kahn 
Metodologia Modificada Kahn 

(Silveira Neto) 
IQV_Kahn RM IQV_Raul RM 

13% Belém 25% Recife 
16% São Paulo 27% Belém 
19% Rio de Janeiro 29% Fortaleza 
20% Recife 33% Salvador 
23% Salvador 38% Rio de Janeiro 
24% Porto Alegre 41% Porto Alegre 
25% Fortaleza 42% Curitiba 
27% Curitiba 43% Belo Horizonte 
34% Belo Horizonte 44% São Paulo 
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entre as Regiões Metropolitanas, decorrente, por exemplo, pela concentração do capital 

humano. Desta forma, estes resultados sugerem que a extensão proposta por Silveira Neto 

(2006) pode ser aplicada quando, principalmente, se pretende captar a influência das 

diferenças no custo de vida entre as unidades geográficas de análise para a obtenção do 

ranking da qualidade de vida com base em Kahn (1995), e dados dos índices de custo de vida 

não são disponíveis para o pesquisador.   

 

Tabela 4.4 – Ranking de Qualidade de Vida para as Regiões Metropolitanas Brasileiras 
obtidos a partir do IQV de Kahn (1995), com base no Salário Real e Aluguel Real 
(coluna 1) e com o filtro para os trabalhadores com 40 horas ou mais de trabalho 

(coluna 2) - 2006 
 

Salário Real e Aluguel Real 
Filtro para os 

Trabalhadores com 40 horas 
de Trabalho ou mais 

IQV_Kahn RM IQV_Kahn RM 
21% Fortaleza 21% Belém 
23% Recife 24% Recife 
41% Belém 26% São Paulo 
41% Salvador 27% Rio de Janeiro 
45% Rio de Janeiro 28% Fortaleza 
51% Curitiba 31% Salvador 
51% Belo Horizonte 35% Porto Alegre 
56% Porto Alegre 44% Curitiba 
56% São Paulo 48% Belo Horizonte 

Fonte: Elaboração própria com base na PNAD -2006 

 

Quanto ao ranking estabelecido com o filtro para os trabalhadores com 40 horas de 

trabalho ou mais, comparando com o ranking obtido sem o filtro, observa-se uma 

variabilidade de uma colocação no ranking, da RM de São Paulo, RM de Rio de Janeiro, RM 

de Salvador e a RM de Porto Alegre; e de duas colocações, da RM de Fortaleza e da RM de 

Recife. A respeito aos dois rankings, estas diferenças na colocação das Regiões 

Metropolitanas, pode ser indicativo de que os trabalhadores têm diferentes preferências pelos 

atributos locais; ou que a abordagem de Kahn (1995) é sensível à composição da amostra.  
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4.7. Conclusões 
 

Seguindo a linha dos estudos que objetivam valorar os atributos locais, o presente 

capítulo se propôs a aplicar uma abordagem alternativa a abordagem hedônica, buscando 

evitar os problemas econométricos presentes no método hedônico. Desta forma, a abordagem 

da preferência revelada de Kahn (2005) foi adotada para estabelecer um ranking da qualidade 

de vida para as Regiões Metropolitanas Brasileiras. 

 

 Pode-se dizer que a principal vantagem da abordagem de Kahn (2005) está na não 

dependência de dados de amenidades, dados estes que muitas vezes não são observados ou 

não estão disponíveis para o pesquisador. Assim sendo, se todo diferencial salarial e do custo 

de habitação que persistem entre as regiões são para compensar os trabalhadores por um 

menor consumo das amenidades locais, a medida proposta por Kahn (1995) de fato mensura a 

qualidade de vida oferecida pelas regiões. Ou seja, não é uma medida relativa, como a obtida 

a partir da abordagem hedônica, a qual deve ser relacionada com os atributos locais 

incorporados para a estimação da função de preço implícito.  

 

 Por outro lado, deve-se reconhecer que, se alguma característica importante do 

trabalhador ou da ocupação do trabalho do trabalhador, que influência a remuneração do 

trabalho, não for incorporada para a determinação dos salários, o ranking estabelecido com 

base em Kahn (1995) pode não ser um bom indicador para comparar a qualidade de vida entre 

as regiões. A mesma limitação também pode estar presente na previsão dos gastos com os 

aluguéis. Desta forma, reconhece-se que, a depender dos dados disponíveis das características 

dos trabalhadores e dos atributos dos imóveis, que o pesquisador pode observar, ou mesmo 

daqueles que o pesquisador julga importante para a previsão dos salários e aluguéis, pode 

haver variações nas posições das Regiões Metropolitanas nos rankings obtidos com base em 

Kahn (1995).  

 

Contudo, vale destacar algumas evidências observadas no presente capítulo, a partir 

dos rankings calculados com base em Kahn (1995). Comparando o ranking obtido a partir do 

salário nominal e do preço do aluguel nominal com o obtido com base nos valores reais do 

salário e do preço do aluguel, observa-se que as duas Regiões Metropolitanas que tem os 

maiores custo de vida, entre as consideras na análise, caem na colocação no segundo ranking. 

Este resultado sugere que a existência de diferencias entre os custos de vida entre as regiões 
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podem influenciar no ranking da qualidade de vida estimado com base em Kahn (1995). O 

ranking estabelecido a partir do salário nominal e do aluguel nominal indicou a seguinte 

ordenação das Regiões Metropolitanas com respeito à qualidade de vida: Belém, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte. Por outro 

lado, quando é considerado o custo de vida, utilizando o salário real e o preço do aluguel real, 

foi obtida a seguinte ordenação: Fortaleza, Recife, Belém, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo. 
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Capítulo 5 

 
 

Abordagem da Escolha Locacional Discreta Aplicada para a Valoração das Amenidades 

 

 

 

5.1. Introdução  
 

Dadas as limitações da abordagem hedônica (Rosen, 1979; Roback, 1980; 1982) e da 

abordagem de Kahn (1995) para a valoração das amenidades locais, este capítulo se propõe a 

utilizar uma metodologia alternativa às abordagens tradicionais da valoração das amenidades, 

seguindo a classe dos modelos da escolha discreta (Cragg e Kahn, 1997; Timmins, 1999; 

Bayer et. al., 2003, Bayer et. al., 2006). 

 

Desta forma, com o mesmo propósito de investigação da abordagem hedônica, os 

modelos de escolha discreta podem ser aplicados para estimar a demanda por produtos 

diferenciados e, assim, obter evidências a respeito das preferências dos consumidores pelos 

atributos dos produtos (Berry, 2004; Berry, Levinsohn e Pakes (BLP), 1995; Nervo, 2000; 

Petrin, 2002; Goolsbee e Petrin, 2004; Kim e Cotterill, 2006). Ou, com outro enfoque de 

análise, mais recentemente, os modelos de escolha discreta vêm sendo aplicados para valorar 

os atributos locais que caracterizam as regiões, atributos estes que influenciam o bem-estar 

dos indivíduos (Cragg e Kahn, 1997; Timmis, 1999; Bayer et. al., 2006).  

 

Contudo, embora a abordagem hedônica e a abordagem discreta possam ser aplicadas 

para o mesmo objetivo de análise, valorar as amenidades, cabe destacar algumas 

especificidades que distinguem as referidas abordagens, tanto pelo referencial teórico quanto 

pelo método de estimação44. 

 

Primeiro, o modelo de escolha discreta é baseado em um equilíbrio parcial, em que 

apenas o lado dos trabalhadores é modelado, enquanto o modelo teórico de Roback (1982) é 

                                                 
44 Cropper et. al. (1993) e Jonker (2002) fazem uma discussão sobre as diferenças ente a abordagem hedônica e a 
abordagem discreta aplicadas para a valoração das amenidades.  
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derivado de um equilíbrio de mercado, com trabalhadores maximizando o bem-estar e firmas 

minimizando os custos de produção. No entanto, ressalva-se que, embora o modelo teórico de 

Roback (1982) se baseie em um modelo de equilíbrio geral, a aplicação empírica para a 

valoração das amenidades, para a obtenção do preço implícito das amenidades, resulta da 

condição de equilíbrio imposta ao mercado de trabalhado. Segundo, o valor que as pessoas 

estão propensas a pagar pelos atributos locais, a partir da abordagem discreta, é derivado 

diretamente da função de utilidade dos trabalhadores. A partir da abordagem hedônica, este 

valor é obtido indiretamente, através da função de preço implícito, da contribuição marginal 

das amenidades para a formação dos salários e do preço do aluguel. Terceiro, pode-se 

considerar que o modelo discreto é mais flexível do que o modelo de Roback (1982), pois, 

através da abordagem discreta, é possível flexibilizar algumas das hipóteses impostas pelo 

modelo de Roback.  

 

Desta forma, a partir da abordagem discreta proposta neste capítulo é relaxada três 

hipóteses do modelo básico de Roback (1982): i) a hipótese de livre mobilidade dos agentes 

produtivos com base em Bayer et. al. (2006); ii) a hipótese do trabalhador representativo, 

através do método de estimação discreto adotado, o mixed logit (Train et. al., 2003); e iii) a 

hipótese de que o pesquisador é capaz de observar todos os atributos importantes dos imóveis 

(Petrin e Train, 2002).   

 

Portanto, o presente capítulo tem como objetivo, utilizando a mesma base de dados da 

aplicada para a estimação do método hedônico (capítulo 3), estimar a propensão marginal a 

pagar pelos atributos locais, em especial os climáticos. E, a partir destas estimações, construir 

rankings da qualidade das amenidades para as principais Regiões Metropolitanas Brasileiras: 

Belém, Fortaleza, Recife, Salvador; Belo Horizonte; Rio de Janeiro; São Paulo; Curitiba e 

Porto Alegre.   

 

Vale ressaltar que esta pesquisa, a qual o presente capítulo se propõe, é a primeira 

realizada para as Regiões Metropolitanas do Brasil, a qual, a partir de dados desagregados ao 

nível dos trabalhadores e imóveis, aplica um modelo de escolha discreta que considera a 

heterogeneidade das preferências dos consumidores pelo consumo das amenidades. 

 

 O resto do capítulo está estruturado da seguinte forma: na subseção seguinte, subseção 

5.2, é realizada uma revisão na literatura dos trabalhos empíricos que aplicam a abordagem 
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discreta para a valoração das amenidades. Na subseção subseqüente, subseção 5.3., é descrito 

o modelo de escolha locacional discreto, a partir do qual é derivado o valor da propensão 

marginal a pagar pelas amenidades e o índice de qualidade das amenidades. O método de 

estimação é objeto da subseção 5.4. A implementação empírica, questões relacionadas com a 

base de dados e com o modelo empírico são descritos na subseção 5.5. Em seguida, na 

subseção 5.6., são discutidos os resultados estimados. Por fim, a subseção 5.7. é destinada à 

conclusão do capítulo. 

 

5.2. Revisão na Literatura  

 

 De um modo geral, para o Brasil, as pesquisas que têm como foco de análise principal 

a valoração das amenidades, com uma aplicação a nível regional, ainda são muito incipientes 

e relativamente escassas. Esta carência é ainda mais substancial nas pesquisas que utilizam o 

método da escolha discreta como ferramenta de análise para a valoração das amenidades.  

 

No entanto, destaca-se o estudo realizado por Timmis (1999), o qual representa um 

primeiro esforço de pesquisa para o Brasil, no sentido de valorar as amenidades de clima 

tomando como unidade geográfica de análise as microrregiões. Contudo, pode-se afirmar que 

a principal contribuição do autor está na utilização de um modelo de escolha discreta que 

pode ser aplicado a dados agregados, quando os preços dos imóveis não são observados. 

Timmis (1999) parte da idéia geral do modelo de Roback (1982) e, com base nas duas 

equações na forma reduzida do modelo de Roback (1982) – a equação dos salários e a 

equação dos preços dos imóveis – deriva uma forma reduzida para a função de utilidade de 

forma que não dependa da observação do preço dos imóveis; e, sim, dos parâmetros que 

explicam a formação do preço dos imóveis. Assim, a partir de um modelo de escolha discreta, 

Timmis (1999) estima a propensão marginal a pagar por atributos climáticos, explorando 

principalmente dados de temperatura e precipitação, para as microrregiões brasileiras. Os 

resultados encontrados por Timmis (1999) indicaram que as microrregiões com verões menos 

quentes e primaveras com temperaturas mais elevadas são preferidos para morar pelos 

trabalhadores.  O autor também encontra indicações de que, em geral, o incremento da 

precipitação tem um impacto negativo para o bem-estar dos trabalhadores que moram no 

Brasil, especialmente em meses com elevadas temperaturas.   
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Outro estudo realizado para o Brasil, para a Grande São Paulo, merece ser 

referenciado, o exame realizado por Biderman (2001). Entre os objetivos da pesquisa, o autor 

examina a relação entre os atributos dos imóveis e o comportamento do mercado de habitação 

a partir de um método de estimação discreto com base em McFadden (1984). O estudo é 

realizado com base em uma amostra de 398 mil apartamentos novos de projetos aprovados 

pela prefeitura de São Paulo do banco de dado do Informativo Imobiliário da Empresa 

Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). Para a estimação da demanda, o autor define 

vinte quatro variáveis explicativas, entre elas, o ano da compra, o preço do imóvel, 

características estruturais do imóvel, renda do comprador, prazo do financiamento e as taxas 

de correções, e quatro variáveis de localização. De acordo com os resultados, o autor conclui 

que o principal ponto de atração da RM de São Paulo continua sendo o centro da cidade; e 

também obtém resultados não esperados, algumas variáveis apresentaram sinais opostos do 

esperado. Em alguns modelos estimados, a elasticidade preço do imóvel apresentou sinal 

positivo, e variáveis estruturais como área útil do imóvel, número de banheiros e vagas na 

garagem, sinais negativos. Buscando uma estimação mais robusta, dado a possibilidade da 

presença de endogeneidade do modelo, Biderman (2001) também estima um modelo 

incorporando variáveis instrumentais conforme sugerido por Berry (1994), mas, no entanto, 

não obteve resultados significativamente melhores que os obtidos anteriormente. Contudo, o 

modelo com as variáveis instrumentais mostrou-se mais eficiente pelo teste de Hausman. Para 

Biderman (2001), a vantagem do modelo incluindo as variáveis instrumentais está no calculo 

das elasticidades demandas pelos imóveis, pois este modelo sugere, com uma maior 

proporção, que os consumidores têm demanda elástica pelos imóveis.   

 

Na literatura internacional, destacam-se dois estudos realizados para os Estados 

Unidos com o objetivo de obter evidências do valor que os indivíduos atribuem ao consumo 

das amenidades locais, em específico, pelas amenidades de clima (Cragg e Kahn, 1997) e pela 

qualidade do ar (Bayer et. al., 2006).  

 

Cragg e Kahn (1997) a partir do modelo de escolha locacional discreto estimam a 

propensão marginal a pagar pelas amenidades de clima, e constroem um índice de qualidade 

de vida para os estados Norte-Americanos. Assim sendo, a partir da condição de maximização 

da função de utilidade dos trabalhadores, Cragg e Kahn (1997) estimam o quanto os 

trabalhadores estão dispostos a pagar pelas amenidades com base no modelo logit condicional 

proposto por McFadden (1974), e estabelecem um ranking da qualidade de vida para os 
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estados Norte-Americanos. Pode-se dizer que a medida utilizada por Cragg e Kahn (1997) 

para ordenar as regiões com relação à qualidade de vida, derivada diretamente da função de 

utilidade dos trabalhadores, se distingue do índice proposto por Roback (1982), o qual é 

obtido indiretamente, com base nas equações reduzidas do salário e do aluguel.  

 

A despeito de a aplicação dos modelos de escolha discreta para a valoração dos 

atributos locais não ser um exame pioneiro de Cragg e Kahn (1997), os quais datam o modelo 

proposto por McFadden (1974), o principal mérito dos autores está na construção de um 

índice de qualidade de vida; e no estabelecimento de um ranking da qualidade de vida, a partir 

de um método alternativo ao hedônico. Na visão de Cragg e Kahn (1997), duas extensões 

foram impostas ao modelo básico de Roback (1982), as quais os autores consideram duas 

vantagens do modelo empírico proposto. Uma refere-se ao reconhecimento da importância do 

custo de migração como barreira a livre mobilidade locacional dos agentes produtivos. 

Contudo, os autores não incorporam o custo da migração diretamente na função de utilidade 

dos trabalhadores. Cragg e Kahn (1997) estimam a propensão marginal a pagar pelas 

amenidades a partir de uma amostra composta pelos trabalhadores que residem em um estado 

diferente do que nasceu; assumindo que tais trabalhadores teriam superado alguma barreia à 

migração. Por outro lado, é razoável supor que mesmo para esse grupo de indivíduos, a 

existência de diferentes custos de migração entre as localidades pode ter diferentes impactos 

na função de utilidade dos trabalhadores.  

 

A segunda extensão está relaciona à suposição de que os consumidores têm 

preferências homogêneas pelas amenidades. Cragg e Kahn (1997) admitem que as 

preferências dos indivíduos pelo consumo das amenidades são heterogêneas, podendo variar 

de acordo com o seu nível de escolaridade e/ou idade. Assim, os autores dividem a amostra 

em grupos de acordo com a idade e educação, e realizam o exame empírico para cada estrato 

da amostra. Contudo, embora os trabalhadores de cada grupo tenham características mais 

parecidas, o artifício utilizado pelos autores para captar a heterogeneidade das preferências 

dos consumidores pode levar a perda de informação, ao utilizar sub-amostras. Além disto, é 

possível que o artifício não capte as diferenças entre as preferências pelo consumo das 

amenidades dentro dos subgrupos de indivíduos.  

 

Com o objetivo específico de obter evidências sobre a preferência dos trabalhadores 

pela qualidade do ar, Bayer et. al. (2006) estima o valor que os trabalhadores estão dispostos a 
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pagar pela qualidade do ar das Regiões Metropolitanas Norte-Americanas. Os autores aplicam 

um modelo de escolha discreta considerando que há barreiras à migração e incluem o custo de 

migração no problema de maximização de utilidades dos trabalhadores. Além disto, também 

consideram que o pesquisador pode não ser capaz de observar todos os atributos importantes 

dos imóveis, e estimam um fator de correção de erro para os atributos não observados das 

Regiões Metropolitanas, seguindo a abordagem “efeito fixo” (Berry, 1995). Bayer et. al. 

(2006) encontram evidências de que o valor da propensão marginal a pagar pela qualidade do 

ar é menor quando não é incluído o custo de migração no modelo. Ou seja, estes resultados 

sugerem que, no caso de haver barreiras à migração, e se este custo não é incorporado na 

função de utilidade dos trabalhadores, a propensão marginal a pagar pelas amenidades pode 

ser subestimada. Este resultado corrobora com as suposições levantadas com base na 

abordagem hedônica (ver equação 3.10 – capítulo 3), de que se a utilidade marginal da 

migração é de fato negativa, a não inclusão do custo de migração no modelo subestima a 

propensão marginal a pagar pelos atributos locais.  

 

Seguindo a linha da abordagem discreta, o modelo proposto a seguir, relaxa três 

pressupostos do modelo de Roback (1982).  A hipótese de livre mobilidade dos agentes 

produtivos é relaxada incluindo o custo de migração na função de utilidade na forma proposta 

por Bayer et. al. (2006). Esta extensão ao modelo de Roback (1982) torna-se 

substancialmente importante na medida em que as barreiras a migração representam custos 

para os trabalhadores. Neste caso, se há custos de migração e se estes custos não são 

incorporados na função de utilidade dos trabalhadores, a propensão marginal a pagar pelas 

amenidades poderá não refletir o verdadeiro valor que os trabalhadores atribuem ao consumo 

das amenidades. Ou seja, é mais razoável supor que o trabalhador, ao fazer uma escolha 

locacional, pondere os ganhos de utilidade derivado de um maior consumo de amenidade com 

a utilidade marginal da migração.    

 

A segunda hipótese relaxada se refere à suposição de que o pesquisador é capaz de 

observar todos os atributos importantes do imóvel. Neste caso, se há algum atributo 

importante do imóvel e este atributo não é incorporado como variável explicativa na equação 

dos aluguéis, provavelmente o preço do imóvel será correlacionada com o termo de erro. Com 

base em Villas-boas e Winer (1999) e Blundell e Powell (2004) é incorporado na função de 

utilidade um fator de correção (v) para os atributos não observáveis do imóvel.  
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Além destas, a hipótese de que os indivíduos têm preferências homogêneas pelas 

amenidades é relaxada aplicando o método de estimação discreto, o mixed logit, através do 

qual é possível modelar a heterogeneidade das preferências dos consumidores (Train, 2003).  

 

5.3. Modelo de Escolha Locacional 

 

Distinguindo da abordagem hedônica, a abordagem da escolha discreta aplicada para a 

valoração das amenidades se baseia em um modelo de equilíbrio parcial, derivado da escolha 

locacional dos trabalhadores. Desta forma, como na abordagem hedônica, a mesma idéia de 

equilíbrio de mercado é imposta aos trabalhadores, os quais, no equilíbrio, não teriam ganhos 

de bem-estar advindos da migração.    

 

O modelo de escolha locacional discreto é descrito por uma situação em que cada 

trabalhador “i” escolhe a localidade para morar de forma a maximizar a sua função de 

utilidade. Seguindo a literatura da organização industrial (Nervo, 2000), é assumido que a 

função de utilidade do trabalhador “i” que mora na localidade “j” depende de uma “função” 

consumo, C, obtida pela diferença entre a renda do trabalho e o preço do aluguel )( ji pI − , a 

qual representa o gasto com os outros bens que não seja a habitação45; de um vetor dos 

atributos locais, jZ ; do custo de migração, jiM , ; dos atributos locais não observados pelo 

pesquisador, ν .  

 

Para a implementação empírica da abordagem discreta, o fator terra do modelo de 

Roback (1982) é normalizado para um e é assumida a seguinte forma funcional para a função 

de utilidade46: 

 

ijvMjiZjcjiji MZpIgV εβνββα ++++−= ,, )(                                                                 (5.1) 

                                                 
45  A função consumo é um indicador da renda disponível depois de descontado o preço do aluguel; preço este 
que mensura os gastos com a habitação nas Regiões Metropolitanas. Desta forma, entende-se que a função 
consumo é uma aproximação da renda real, do salário depois de descontado um “índice de preço”, o preço do 
aluguel.  Menezes et. al. (2007) utilizando dados da POF encontram evidências de que o preço do aluguel é uma 
boa aproximação  do custo de vida nas Regiões Metropolitanas Brasileiras.  
46 Diferenciando da abordagem Hedônica, a aplicação dos métodos discretos para a valoração das amenidades 
requer que uma forma funcional para a função de utilidade seja especificada. A forma funcional da função 
utilidade adotada segue a literatura de organização industrial que objetiva estimar elasticidades demandas por 
produtos heterogêneos (Nervo, 2000). 
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Onde a função (.)g  representa uma função flexível, podendo assumir qualquer forma 

funcional, conforme exposto em Nervo (2000).  

 

A forma assumida para o custo de migração segue a adotada por Bayer et. al. (2006) 

onde o custo de migração é dado por: 

 

EST
jiEST

REG
jiREGjiMji dddfM ,

~

,

~

;,,

~

);( µµµ +=≡
                                                                        (5.2) 

 

Onde EST
jid ,  é igual a 1 se o estado que o indivíduo reside é diferente do que ele nasceu (igual a 

zero, caso contrário); e REG
jid ,  é igual a um se o indivíduo reside em outra grande-região 

diferente da que nasceu (igual a zero, caso contrário).  

 

 A respeito do custo de migração, a mesma argumentação utilizada por Bayer et. al. 

(2006) para justificar a forma assumida para o custo de migração é defendida pela presente 

pesquisa. Assim, defende-se a idéia de que as pessoas, em geral, mantêm laços de afetividade 

nas regiões que nasceram; o que pode representar uma barreira à migração. Deste modo, um 

resultado intuitivo seria que o trabalhador, ao tomar uma decisão locacional, se deve 

permanecer no estado que nasceu ou não, por exemplo, leve em consideração o impacto desta 

decisão para o seu bem-estar.     

 

5.3.1. Estimação dos Atributos não Observáveis dos Imóveis 

 

A abordagem hedônica supõe que o pesquisador é capaz de observar todos os atributos 

importantes dos imóveis. Contudo, na existência de algum atributo importante do imóvel que 

o pesquisador não consegue observar ou mesmo mensurar; é bem provável que o preço do 

imóvel venha a ser correlacionado com o termo de erro (Berry, 1994; BLP, 1995; Hausman, 

1998). 

 

Buscando evitar este viés, que pode ser gerado pela endogeneidade do preço do 

aluguel dos imóveis, a abordagem “Função Controle” é aplicada para estimar um fator de 

correção de erro para os atributos não-observados que influenciam no preço do aluguel e, por 
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conseqüência, o bem-estar dos trabalhadores.  A idéia da abordagem função controle se baseia 

na suposição de que uma parcela do preço do imóvel, que não pode ser explicada pelos 

atributos observados do imóvel, contém informação sobre os atributos não observados que 

influenciam o preço do imóvel e, também, a função de utilidade dos indivíduos (Petrin e 

Train, 2002).  

 

 Desta forma, seguindo a abordagem “Função Controle” proposta por Villas-boas e 

Winer (1999) e Blundell e Powell (2001), e utilizada por Petrin e Train (2002), o termo de 

correção de erro (ν ) é obtido regredido o preço do aluguel do imóvel em função das variáveis 

exógenas observadas que influenciam no preço do imóvel. E os resíduos (ν ) obtidos a partir 

desta estimação são incluídos como variável explicativa na função de utilidade.  

 

Ou seja, no primeiro estágio, o preço do aluguel (p) é regredido em função dos 

atributos exógenos: 

 

ijjij Xp νβ +=                                                                                                                       (5.3) 

 

Onde jX  são os atributos dos imóveis exógenos e ijν  são os resíduos. 

 

No segundo estágio, os resíduos ( ijν ) da equação estimada no primeiro estágio são 

incluídos como variável explicativa na função de utilidade:  

 

ijvMjiZjcjiji MZpIgV εβνββα ++++−=
^

,, )(                                                                      (5.4)  

 

Onde 
^

ν  é erro estocástico obtido no primeiro estágio da estimação. Hausman (1978) mostra 

que 
^

ν  é não correlacionado com o preço. 
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5.3.2. Analises de Bem-Estar e Qualidade das Amenidades  
 

A partir da escolha locacional dos trabalhadores, a qual é condicional a sua 

maximização da função de utilidade, é possível inferir sobre as preferências dos trabalhadores 

pelo consumo das amenidades, através de indicadores que mensuram a propensão marginal a 

pagar por tais atributos locais.  

 

Desta forma, da função de utilidade descrita na equação (5.4) é obtida a propensão 

marginal a pagar pelas amenidades, dada pela razão entre a utilidade marginal do atributo 

local (Vz ) e a utilidade marginal da função consumo (Vc ):  

 

)('

1

ijijc

z

pIgVc

Vz
PMg

−
==

α

β
                                                                                              (5.5) 

 

Onde 'g  representa a derivada da função genérica “ g ”. 

 

  Pela expressão acima, nota-se que a propensão marginal a pagar pelos atributos locais, 

derivada a partir do modelo de escolha discreta, dependerá da forma funcional especificada 

para a função de utilidade. Supondo por exemplo que a função “ g ” é linear, a propensão 

marginal a pagar pelo atributo local “Z” será igual ao quociente entre o coeficiente estimado 

do atributo ( zβ ) e o da função consumo ( cα ).  

 

  Ou, de outra forma, se é especificada a forma logarítmica para a função “ g ”, a 

propensão marginal a pagar (PMg) pelo atributo local “Z” dependerá, além da razão entre  o 

coeficiente estimado do atributo ( zβ ) e o da função consumo ( cα ), da renda do trabalhador e 

do preço do aluguel pago, na forma: 

 

)( ijij
c

z pI
Vc

Vz
PMg −==

α

β
                                                                                                          (5.6) 

 

De forma alternativa, análises de “bem-estar” também podem ser realizadas 

respondendo a seguinte pergunta: Quanto de consumo, )( ijij pI − , o indivíduo deveria deixar 

de consumir para que seu bem-estar permanecesse inalterado, devido a uma mudança na 
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amenidade “Z” ? (Freeman, 2003). Ou seja, supondo que a amenidade Z mude para Z’, e 

impondo a condição de que a utilidade permaneça inalterada tem-se que:  

 

),,(0 ZpIV = )',,(1 ZpIV                                                                                                               (5.7) 

jZijijc ZpIg βα +− )( = ')( jZijijc ZCpIg βα +−−                                                                      (5.8) 

)'( jj
c

Z ZZC −−=
α

β
                                                                                                                      (5.9) 

 

Onde “ C ” mensura o quanto o individuo teria que pagar se a amenidade Z mudasse para Z’.  

 

Aplicando a condição acima descrita, Cragg e Kahn (1997) 47 estimam um índice de 

qualidade de vida para os estados Norte-Americanos, de forma a ordenar os estados quanto à 

qualidade de vida, mensurada por alguns atributos climáticos.  

 

Considerando que a propensão marginal a pagar (PMg) pode ser utilizada como uma 

medida de “qualidade” (Bayer et. al., 2006), a presente pesquisa emprega este conceito para 

construir um índice que avalia a qualidade das amenidades das Regiões Metropolitanas 

Brasileiras. Desta forma, utilizando a mesma idéia do índice de qualidade de vida proposto 

por Roback (1982), o índice de qualidade das amenidades (IQA) é igual ao somatório da 

multiplicação entre a propensão marginal a pagar (PMg) por cada atributo local “Z” e a 

respectiva dotação do atributo em cada localidade “j”.   

 

Sendo assim, se a forma funcional adotada para a função consumo ( g ) é a linear, o 

índice de qualidade das amenidades pode ser especificado como: 
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                                                                                (5.10) 

Onde os atributos locais estão indexados por “k”.  

 

                                                 
47 O índice de qualidade de vida proposto por Cragg e Kahn (1997), considerando a forma funcional da função 

de utilidade adotada pelos autores, é dado por CjZ ZZ αβ /)(
_

−  , com 
_

Z  representando a média nacional do 

atributo local. 
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Ou, de forma alternativa, se foi imposta a forma logarítmica para a função “g”: 
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Com “k” indexando os atributos locais.  

 

Como pode ser observado pelas expressões (5.10) e (5.11), o índice da qualidade das 

amenidades, derivado a partir do modelo discreto, apresenta a vantagem, com relação à 

abordagem proposta por Kahn (1995), de não ser unicamente determinado pelas diferenças 

entre os diferenciais compensatórios de salários e do custo da habitação que persistem entre as 

regiões.  

 

Além disto, para computar o índice de qualidade de vida proposto por Kahn (1995), é 

preciso prever o salário que cada trabalhador receberia e o aluguel que teria que pagar se 

morasse nas js regiões diferentes da que mora. Desta forma, Kahn (1995) propõe obter estes 

dados em duas etapas. Primeiro, para cada região, é regredido o salário dos trabalhadores em 

função das suas características, e o preço do aluguel do imóvel é regredido em função das 

características dos imóveis. Em uma segunda etapa, a partir dos coeficientes obtidos pelas 

estimações das referidas equações, são previstos o salário e o aluguel que cada trabalhador 

teria em cada região. A respeito destas previsões, nota-se que se alguma característica 

importante dos trabalhadores não for considerada para a estimação das equações dos salários, 

ou algum atributo dos imóveis para a estimação da equação dos aluguéis, provavelmente o 

indicador de qualidade de vida proposto por Kahn (1995) não será um bom instrumento para 

mensurar a qualidade de vida local. 

 

Para a estimação do modelo discreto também é preciso prever o salário e o aluguel 

para cada trabalhador nas js Regiões Metropolitanas diferente da que mora, já que o método 

de estimação adotado requer que as variáveis explicativas variem sobre as alternativas de 

escolha. Contudo, como o índice de qualidade das amenidades, derivado a partir da 

abordagem discreta, é construído a partir do critério da propensão marginal a pagar pelos 

atributos locais, provavelmente, os salários e aluguéis previstos – utilizados para computar a 

função consumo – não exercerão influencia nos rankings obtidos com base neste indicador; e, 

sim, apenas na magnitude dos índices, já que o coeficiente da função consumo entra como 
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denominador do IQA (ver equação 5.5). 

 

5.4. Método de Estimação  

 

5.4.1. Logit Condicional 
 

Da contextualização do problema do trabalhador descrito na seção anterior, a 

maximização da função de utilidade do trabalhador “i” sujeita a sua escolha locacional 

implica que: se j’ é preferido à alternativa disponível j’’, significa que a utilidade obtida pelo 

trabalhador por morar na localidade j’ ( 'ijv ), é maior do que a que ele teria se morasse na 

localidade j’’ ( ''ijv ). Desta forma, a probabilidade do indivíduo i escolher a localidade j’ para 

morar é dada por: 

 

)]()[(][ ''''''''' ijijijijijij vvpVVp εε +>+=>  onde ''' jj ≠                                                       (5.12) 

 

Onde vMjiZjcjiji MZpIg βνββα
^

,, )(v +++−=  e os resíduos têm distribuição do tipo 

“valor extremo” )exp()( ijeF ij

ε
ε

−
−=  

 

McFadden (1974) mostra que se os erros da função de utilidade são identicamente e 

independentemente distribuídos e tem uma função de distribuição do tipo “valor-extremo”, a 

probabilidade da região j’ ser escolhida é:  
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Onde iY  representa a escolha do individuo “i” e J é o número de escolhas possíveis. 

 

A maximização da probabilidade de que o indivíduo i escolha a localidade j’ é obtida 

maximizando a função log-verossimilhança:  
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∑∑=
i j

jiji LILL )ln( ,,                                                                                                         (5.14)  

Onde o indicador ijI é igual a um se o trabalhador i escolhe a localidade j’; caso contrário, ijI  

é igual a zero. 

 

O método de estimação descrito acima, o logit condicional, impõe que a relação da 

probabilidade de escolha entre duas alternativas quaisquer não depende das demais 

alternativas disponíveis. Este resultado é conhecido na literatura econômica como propriedade 

da Independência das Alternativas Irrelevantes (Wooldridge, 2002; Greene, 2003). Ou seja, a 

relação entre a probabilidade do indivíduo “i” escolher a localidade j’ e a localidade j’’ não 

depende do conjunto de escolha das demais localidades. Assim sendo, tem-se que:  

 

                                                           

(5.15) 

 

 

A razão acima quer dizer que se uma terceira opção de escolha tornar disponível, ou se algum 

atributo desta terceira escolha mudar, não alterará a razão da expressão (5.15).  

 

A condição acima descrita deriva da hipótese de coeficiente fixos do modelo logit 

condicional. Contudo, tal hipótese pode representar uma limitação se os coeficientes do 

modelo variar sobre a população. Neste caso, o termo de erro estocástico será correlacionado 

sobre as alternativas. Ou seja, a parte estocástica da função de utilidade passa a ser ijijijx εη + , 

onde o vetor “ ijx ” contém as variáveis explicados e o vetor dos coeficientes “ ijη ” mensura a 

parte não observada das preferências dos indivíduos a qual varia sobre a população. Neste 

caso, o termo de erro, ijijijx εη + , será correlacionado sobre as alternativas (Revelt e Train, 

1998, Revelt e Train, 1999). 

 

Assim sendo, se os parâmetros do modelo em estudo variar sobre a população, 

provavelmente a estimação do modelo logit condicional pode levar a resultados não esperados 

das preferências dos trabalhadores pelos atributos locais.   
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Desta forma, considerando que a hipótese dos coeficientes fixos do logit condicional 

pode não ser aceita da prática, especialmente para o objeto em estudo, pois é mais provável 

que os trabalhadores tenham preferências heterogêneas pelas amenidades, uma generalização 

do logit condicional, o mixed logit, é aplicado para estimar a propensão marginal a pagar 

pelos atributos locais48.  

 

O método de estimação, mixed logit, relaxa a hipótese de coeficientes fixos do logit 

condicional e, portanto, a hipótese da Independência das Alternativas Irrelevantes passa a não 

ser mais uma hipótese intrínseca ao modelo (Train, 2003).  

 

5.4.2. Método Mixed Logit 
 

O método de estimação “mixed logit” é indicado quando a hipótese de coeficientes 

fixos do logit condicional é rejeitada, ou seja, quando é preciso variar os parâmetros sobre a 

população. Assim sendo, o mixed logit tem uma importante aplicação em estudos realizados 

na área de economia industrial, quando o objetivo de pesquisa é estimar elasticidades 

demanda por produtos diferenciados (Berry, 1994; BLP, 1995; Revelt e Train 1997; 1998; 

Nervo, 2000). De fato, considerando que os consumidores têm preferências diferenciadas pelo 

consumo de bens heterogêneos, é mais razoável supor que as elasticidades-demanda por tais 

bens variem sobre a população.  

 

Recentemente, o método de estimação mixed logit vem sendo aplicado para a 

valoração das amenidades; com base na argumentação de que os trabalhadores têm 

preferências heterogêneas pelo consumo das amenidades e, portanto, esta heterogeneidade 

deve ser considerada para a estimação da propensão marginal a pagar por estes atributos 

(Timmis, 1999). 

 

Supondo que os trabalhadores têm preferências heterogêneas pelo consumo das 

amenidades locais, a seguir é descrito o método de estimação, mixed logit, com base em Train 

(2003) e proposto por Revelt e Train (1998), aplicado pela presente pesquisa para valorar os 

atributos locais das principais Regiões Metropolitanas Brasileiras.  

                                                 
48 Exames empíricos têm mostrado que os indivíduos têm diferentes preferências pelo consumo de amenidades. 
(Timmis, 1999; 2005) 
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No mixed logit, a probabilidade de cada indivíduo “i” escolher a localidade “j” é dada 

pela equação (5.14), como no logit condicional. Contudo, relaxar a hipótese de coeficientes 

fixos do logit condicional, significa que o vetor dos coeficientes dos atributos locais vai variar 

sobre a população. Ou seja, fazendo o uso da notação de Revelt e Train (1998), o vetor de 

coeficientes, Ziβ , que descreve as preferências dos trabalhadores pelas amenidades, varia na 

população com densidade )|( θβf , onde θ  contém os parâmetros que descrevem a 

densidade de iβ .  

 

Reescrevendo a função de utilidade, tem-se que: 

 

ijvMijiZijcijiji MZpIgV εβνββα ++++−=
^

,, )(                                                              (5.16) 

 

Onde os coeficientes indexados por “i” variam sobre a população. 

 

Ou, de outra forma: 

 

ijijjji εηxbxV ++=, , com ib ηβ +=                                                                               (5.17) 

 

Onde b  é a média da distribuição das preferências da população; iη  é uma medida de 

variação das preferências individuais; e jx  é vetor das variáveis explicativas do modelo.  

 

Para o caso do exame empírico da presente pesquisa, a probabilidade de cada uma das 

nove Regiões Metropolitanas ser escolhida, dado as demais alternativas de escolha 

disponíveis, é igual ao produtório da probabilidade do logit condicional avaliada para cada 

alternativa de escolha, na forma:  
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Onde )( iiS β  é a probabilidade do indivíduo observar todas as nove alternativas de escolha 

locacional. 
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Contudo, como não se tem a informação das preferências dos consumidores pelas 

amenidades, o vetor “ β ” para cada indivíduo é desconhecido, é preciso integrar a 

probabilidade do logit condicional sobre todos os possíveis valores de “ β ” para obter a 

probabilidade de escolha do mixed logit.  Assim, a probabilidade condicional integrada sobre 

todos os possíveis valores de β  dá o valor esperado da probabilidade de escolha do logit 

condicional, que pode ser representada como:  

 

iiiii dfSP βθββθ )|()()( ∫=                                                                                                (5.19) 

 

Onde )|( θβ if  é a função densidade. A função densidade pode tomar diferentes distribuições 

a depender das variáveis em estudos (Train, 2003). 

 

Como pode ser observado pela expressão (5.19), agora é preciso integrar a 

probabilidade dos indivíduos observarem todas as alternativas de escolha e, portanto, os 

denominadores da probabilidade de escolha entre duas alternativas quaisquer não podem ser 

mais cancelados como no logit condicional; não impondo assim a propriedade das 

Alternativas Irrelevantes.   

 

Logo, a função log-verossimilhança derivada da probabilidade não condicional é: 

 

∑=
i

iPLL )(ln)( θθ                                                                                                              (5.20) 

 

Como a probabilidade de escolha do mixed logit ( )(θiP ) não pode ser resolvida 

analiticamente e, portanto, a função log-verossimilhança não pode ser maximizada, é utilizado 

o método de simulação descrito em Revelt e Train (1997) e em Train (2003) para obter a 

função log-verossimilhança simulada, )(θLL .  

 

Desta forma, a função de probabilidade simulada, )(θiP , é aproximada em três etapas.  

Primeiro, para um dado valor dos parâmetros de θ , no caso da distribuição normal, a média 

(b ) e a covariância (ω ), o valor de iβ  é extraído desta distribuição. Utilizando este iβ , é 

calculado o produto da probabilidade do modelo logit padrão ( jiL , ). As etapas 1 e 2 são 
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repetidas varias vezes e a média dos resultados é utilizada como uma aproximação de )(θiP : 

 

∑=
n

n
iii S

N
P )(

1
)(

~

βθ                                                                                                           (5.21)  

 

Onde N é o numero de repetições; n
iβ  é o enésimo valor de β  construído com base na função 

de densidade )|( θβ if ; )(
~

θP  é o estimador de )(θijP  e representa a probabilidade simulada 

da seqüência de escolhas dos indivíduos. 49 

 

 Assim, a função log-verossimilhança simulada a partir das probabilidades )(
~

θiP  é: 
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))(ln( θ                                                                                                             (5.22) 

 

5.5. Implementação Empírica da Abordagem da Escolha Discreta 

 

5.5.1. Base de Dados 
 

As bases de dados utilizadas para a estimação do modelo discreto são a mesmas que 

foram aplicadas para a estimação da abordagem hedônica: a Pesquisa Nacional de Amostra e 

Domicílios do ano de 2006, como fonte das características dos trabalhadores, da ocupação do 

trabalho dos trabalhadores, e dos atributos dos imóveis; os dados climáticos do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMTE); e as informações sobre a poluição do Centro de Previsão 

de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).  

 

Os trabalhadores da amostra utilizada para a estimação do modelo discreto também 

têm as mesmas características da amostra definida para a estimação do modelo hedônico e da 

abordagem de Kahn (1995). Desta forma, para a estimação do modelo discreto foram 

considerados todos os chefes de família com mais de 15 anos, empregados em setores não-

agrícolas; com algum rendimento positivo do trabalho; e que mora em imóvel alugado.  
                                                 
49 Train (2003) discute as propriedades de eficiência dos estimadores que maximizam a função de log-
verossimilhança simulada.  
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Desta forma, a amostra utilizada no exame empírico representa 4% da população das 

Regiões Metropolitanas considerados no exame, a saber: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 

Belo Horizonte, Rio Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.  

 

A respeito dos atributos locais, também foram incluídos no exame empírico os 

mesmos atributos considerados nas estimações hedônicas dos salários e aluguéis. Portanto, 

foram estimados quatro modelos: no modelo 1 foi incluída a média mensal das observações 

da precipitação (mm) do mês de setembro (RSET); a média mensal da temperatura (оC) do 

mês de janeiro (TJAN), mês mais quente do ano, e do mês de julho (TJUL), mês mais frio do 

ano; umidade relativa média anual (%) (UANUAL); a média das observações da precipitação 

anual (RANUAL); a distância da capital para a praia mais próxima (km) (DISTMAR); e um dos 

componentes da poluição, o Material Particulado decorrente de queimadas (PM)50  como 

variável proxy do nível de poluição das RMs. 

  

Também foi estimado um segundo modelo (modelo 2) incluído, além das variáveis 

citadas acima, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com o objetivo de captar a 

importância do nível de desenvolvimento das Regiões Metropolitanas para o bem-estar dos 

trabalhadores. Um terceiro modelo (modelo 3) foi estimado considerando os atributos do 

modelo 1 e mais a latitude média (LATITUDE) das Regiões Metropolitanas. No quarto 

modelo estimado (modelo 4) foi incluindo a densidade demográfica (DENSIDADE), além 

dos atributos climáticos do modelo 1, a latitude média das Regiões Metropolitanas. 

 

Quanto a interpretação dos coeficientes dos modelos estimados de escolha discreta, 

deve-se esperar que o coeficiente do atributo local apresente sinal negativo, se um aumento 

marginal no atributo impactar negativamente a função de utilidade dos trabalhadores; caso 

contrário, se o atributo é uma amenidade, o sinal do coeficiente será positivo, indicando que o 

incremento marginal na amenidade influência positivamente a função de utilidade do 

trabalhador.  

 

 

 

                                                 
50 O material particulado apresentou baixa correlação com o nível da atividade econômica das RMs, um índice 
de correlação 0.040. 
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5.5.2. Equações dos Salários e Aluguéis  
 

Para estimar a propensão marginal a pagar pelas amenidades a partir do modelo de 

escolha discreta é necessário conhecer o salário que cada indivíduo receberia em cada 

localidade e o preço do aluguel que seria pago em cada localidade. Desta forma, como é 

observado apenas o salário que o trabalhador recebe e o aluguel que o trabalhador paga na 

localidade onde mora, o salário potencialmente ganho e o aluguel que seria pago em cada 

localidade são estimados conforme sugerido por Kahn (1995).  

 

Sendo assim, para obter estes dados é aplicado o mesmo procedimento que foi 

aplicado no capítulo 4 para prever os salários e os aluguéis não observados. Primeiro é 

regredido o salário dos trabalhadores em função das suas características e das características 

do trabalho, para cada localidade “j” separadamente; e da mesma forma os preços dos 

aluguéis é regredido em função dos atributos dos imóveis, como: 

 

ijjiij Xw ηβ +=                                                                                                                    (5.23) 

ijjiij Qr µθ +=                                                                                                                      (5.24) 

 

Onde ijw  é o salário observado do indivíduo “i” na localidade “j” ; iX  é o vetor dos 

atributos dos trabalhadores e do trabalho; ijr  é o aluguel pago; iQ  é o vetor dos atributos do 

imóvel; e ijη  e ijµ  são os termos estocásticos. 

 

 A partir dos coeficientes obtidos pela estimação das equações (5.23) e (5.24), jβ  e jθ , 

é estimado o salário potencialmente ganho e o aluguel pago em cada localidade para cada 

trabalhador dado por:  

 

jiij Xw β=                                                                                                                                    (5.25) 

jiij Qr θ=                                                                                                                                       (5.26) 

 

Onde jβ  e jθ  são os coeficientes obtidos para cada localidade “j” pela estimação das 

equações (5.23) e (5.24); ijw  é o salário que cada indivíduo “i” receberia se morasse na 
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localidade “j”; e ijr  é o aluguel.   

 

Deste modo, a equação dos salários estimada para cada localidade “j” é a mesma que 

foi estimada para a aplicação da abordagem de Kahn (1995), dada pela seguinte relação:  

 

ij

ij

 setorposição

famtipoestudoraçaidadeidade exosw

µββ

βββββββ

+++

+++++++=

87

654
2

3210 _ln
                (5.27) 

 

Onde a variável dependente é o logaritmo da renda do trabalho do indivíduo “i” que mora na 

localidade “j”. As características dos trabalhadores definidas para o exame empírico seguem a 

literatura clássica que busca estimar equações mincerinas dos salários, quais sejam: uma 

variável dummy para o sexo do trabalhador, tomando o valor 1 se o trabalhador é do sexo 

feminino (0 caso contrário); a idade do trabalhador, a idade ao quadrado ( 2idade ); uma 

variável dummy para captar a influência da raça do trabalhador no salário (raça), com o valor 

1 se o trabalhador se declarou ser de raça branca e 0 outro caso. Um vetor de variáveis 

dummies para os anos de estudos (estudo): se o trabalhador tem de 1 a 3 anos de estudos 

( 31aest ); se o trabalhador tem de 4 a 7 anos de estudos ( 74aest ); se o trabalhador tem de 8 a 

10 anos de estudos ( 108aest ); se o trabalhador tem de 11 a 14 anos de estudos ( 1411aest ); e 

se o trabalhador tem 15 anos ou mais de estudo ( maisest15 ), com relação aos trabalhadores 

com menos de 1 ano de estudo (categoria de referência). Um vetor de dummies, “tipo_fam”, 

para o tipo da família que o trabalhador pertence: casal sem filhos (familia1); casal com todos 

os filhos menores de 14 anos (família2); casal com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou 

mais (familia3); mãe com todos os filhos menores de 14 anos (familia4); mãe com todos os 

filhos de 14 anos ou mais (familia5); mãe com filhos menores de 14 anos e de 14 anos 

(família6); e mãe e casal sem declaração de idade dos filhos e outros tipos de família; a 

categoria de comprarão é casal com todos os filhos de 14 anos ou mais. 

 

Em adição foi incluído um vetor de variáveis dummies, “posição”, para a posição no 

trabalho principal: se o trabalhador tem carteira assinada (posiçao1); se o trabalhador é 

funcionário público estatutário ou militar (posição2); se é autônomo (posiçao3); e se é 

empregador (posiçao4); em relação aos empregados sem carteira assinada e empregados sem 

declaração de carteira (categoria de comparação). Além das variáveis dummies, “setor”, para 

o setor de atividade que o trabalhador pertence: o setor da indústria da transformação e outras 
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atividades industriais (setor1); o setor da construção (setor2); o setor de comércio (setor3); o 

setor de alojamento e alimentação (setor4); o setor de transporte, armazenagem e 

comunicação (setor5); educação, saúde e serviços sociais (setor6); serviços domésticos 

(setor7); outras atividades (setor 8); o setor referência de comparação é o setor de 

administração pública. E, ijµ , é o erro estocástico. 

 

A equação estimada para prever o aluguel que cada indivíduo “i” pagaria em cada 

localidade “j” , também é a mesma:  

 

ijij  tamservnapartbens morcomr ηββββββ ++++++= 543210ln                                     (5.28)                                                                            

 

Onde a variável dependente é o logaritmo do valor do aluguel mensal, ijr . A equação é 

composta por variáveis controles, as quais foram incluídas no modelo com o objetivo de 

captar a influência da heterogeneidade do custo de vida dentro da Região Metropolitana: o 

número de moradores dividido pelo número de cômodos (morcom); e um conjunto de 

variáveis dummies (bens) para a existência de bens no imóvel, se no imóvel tem telefone 

(fone); máquina de lavar roupas (lavaroupa); microcomputador (microcom); e geladeira 

(geladeira). A variável “napart” é igual a 1 se o imóvel não é um apartamento (0 caso 

contrário).  

 

No vetor de variáveis “serv” está incluso duas variáveis dummies para o acesso de 

serviços de saneamento, se o imóvel tem acesso à coleta direta do lixo (lixo), e se o imóvel 

está ligado à rede coletora de esgoto ou pluvial (esgoto).  E, no vetor de variáveis “tam” 

foram incluídos o número de banheiros do imóvel (nbanheiro); o número de cômodos do 

imóvel (ncomo); e o número de cômodos do imóvel que serve de dormitório (ndorm). E, 

“ ijη ”, é o termo de erro. 

 

 De posse dos salários e aluguéis estimados é obtida a renda disponível dos 

trabalhadores depois de descontado o gasto com a habitação, representada pela variável 

“consumo”. Contudo, a respeito da variável consumo, deve-se admitir que, talvez, a renda da 

família fosse uma melhor aproximação de tal variável. Mas, como o modelo teórico é 

desenvolvido para o trabalhador, e para a implementação empírica do modelo é possível 
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identificar apenas a renda do trabalhador, a presente pesquisa utilizou a renda do trabalho do 

chefe da família seguindo a literatura que aplica padrão (Kahn, 1995; Cragg e Kahn, 1997). 

 

5.6. Análise dos Resultados 

 

 Os modelos de escolha discreta estimados, considerando a forma linear da função 

consumo e o valor nominal do consumo, a partir do logit condicional, estão dispostos na 

tabela A5.1 do apêndice 5. Os resultados dos modelos estimados aplicando o mixed logit estão 

reportados na tabela 5.1. 

 

A partir dos resultados do logit condicional, a hipótese de coeficientes fixos foi testada 

através do teste de Hausman e foi rejeitada ao nível de confiança de 5%51. Corroborando com 

estes resultados, o teste de razão verossimilhança, aplicado aos modelos, rejeitou o logit 

condicional em favor do mixed logit52. Sendo assim, o mixed logit foi adotado, através do qual 

é relaxada a hipótese de coeficientes fixos do logit condicional. 

 

Para a estimação dos quatro modelos foram utilizadas 300 interações, e foi assumido 

que os coeficientes dos atributos locais se distribuem sobre a população a partir de uma 

função de distribuição normal, com média (β) e desvio padrão (σ). Contudo, foi imposta a 

condição de coeficiente fixo para a variável “consumo” 53.   

 

A tabela 5.1 apresenta os parâmetros, a média e o desvio padrão, dos coeficientes 

estimados das variáveis explicativas incluídas no modelo discreto.  

 

 

 

                                                 
51 O teste, aplicado ao modelo 1, foi realizado retirando da amostra os residentes da Região Metropolitana de São 
Paulo e duas variáveis dummies, dEST33 e dREG33. A hipótese da Independência das Alternativas Irrelevantes 
(IIA) foi rejeitada; a estatística qui-quadrada excedeu o valor crítico, chi2(21) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)= 
26801.45 com Prob>chi2 =   0.00, onde “b” se refere ao vetor dos coeficientes do modelo restrito e “B” ao 
modelo irrestrito. 
52 O teste da razão da verossimilhança, aplicado ao modelo 1, 2(4091133-3670217) = 420916, com 23 graus de 
liberdade e com um nível crítico a 5% (35.17), rejeitou o logit padrão em relação ao mixed logit.  
53 Outros estudos também impõem a condição de coeficiente fixo para a variável de “preço”. (Revelt e Train, 
1998; Revelt e Train, 1999) 
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Na primeira coluna da tabela, estão reportados os resultados obtidos pela estimação do 

modelo 1, no qual foram considerados os seguintes atributos de clima, geográficos e da 

poluição do ar: o material Particulado do ar (PM); a distância pra o mar (DISTMAR); a média 

das observações da precipitação durante o ano (RANUAL); a umidade média (UANUAL); a 

média das observações da precipitação no mês de Setembro (RSET); a temperatura média do 

mês de Janeiro (TJAN); e a temperatura média do mês de Julho (TJUL).  Na segunda coluna 

são apresentados os resultados do modelo 2, modelo que foi incluído, além dos atributos que 

foram incorporados no modelo1, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Em seguida, 

na terceira coluna estão os resultados estimados com a inclusão da variável LATITUDE; e na 

quarta coluna, os resultados do modelo 4, no qual foi adicionada a variável densidade 

demográfica (DENSIDADE). 

 

Uma primeira constatação aos resultados dos modelos estimados se refere à 

significância dos coeficientes estimados, os quais, a partir dos quatro modelos, mostraram-se 

significantes a 5%, com algumas exceções (ver a tabela 5.1). Inclusive, o coeficiente do termo 

de correção de erro dos atributos não observáveis (v) e o coeficiente das dummies de 

migração54 são significantes a 5%; o que demonstram a importância de incluir as referidas 

variáveis nos modelos estimados.   

 

Quanto aos parâmetros estimados do mixed logit, a média e o desvio padrão dos 

coeficientes, vale ainda destacar as diferenças na interpretação dos resultados do mixed logit 

com relação ao logit condicional. Sendo assim, como já foi explicado na seção que descreve o 

método discreto de estimação, através do método mixed logit é possível flexibilizar a hipótese 

de coeficiente fixo imposta pelo logit condicional, especificando uma função de distribuição 

para os parâmetros do modelo que não seja a função de distribuição “degenerada”.  

 

Desta forma, a partir do mixed logit, são estimados os parâmetros populacionais que 

descrevem as preferências individuais pelo objeto em estudo, os quais dependem da função de 

distribuição especificada para os coeficientes. Para o caso da presente pesquisa, como foi 

imposto que os atributos locais são distribuídos a partir de uma função de distribuição normal, 

                                                 
54 As variáveis dummies de migração para os trabalhadores que moram em um estado diferente do que nasceu 
estão indicadas pela sigla dEST mais o código do estado do trabalhador. E, da mesma forma foram definidas as 
dummies para os trabalhadores que moram em uma Grande Região diferente da que nasceu.  
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estão os parâmetros estimados é a média e o desvio padrão que descrevem a distribuição das 

preferências dos trabalhadores.  

 

Assim, como base nos resultados estimados, considere como exemplo os parâmetros 

estimados da variável distância para o mar (DISTMAR) do modelo 2, que apresentou média 

0,007 e desvio padrão -0,007. Assim, de acordo com os parâmetros estimados pode-se dizer 

que, enquanto 85% dos trabalhadores preferem morar próximo ao mar, 15% têm gostos 

opostos. A representação gráfica da distribuição dos parâmetros estimados pode ser 

visualizada na figura a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5.1 – Distribuição dos Parâmetros Estimados da Distância para o Mar 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados estimados do modelo mixed logit 
 

 

Tomando como referência a média dos coeficientes estimados dos atributos locais, 

afirma-se que os resultados obtidos, a partir da estimação dos quatro modelos, são 

consistentes com as nossas expectativas sobre o sinal das variáveis, realizadas com base nos 

dados de clima observados nas Regiões Metropolitanas em análise.  

 

O coeficiente negativo da variável Material Particulado (PM) corrobora com as nossas 

expectativas de que tal atributo é uma “amenidade negativa”; o aumento do material 

Particulado no ar, um dos poluentes do ar, impacta negativamente o bem-estar dos 

trabalhadores.  

 

Desvio Padrão de 
-0.00709 

 
Para 15% dos 
trabalhadores a utilidade 
marginal da variável 
DISTMAT é positiva 

-0.0071 
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Os resultados sugerem que os trabalhadores preferem morar nas Regiões 

Metropolitanas próximas ao mar (DISTMAR), a exceção do modelo 4.  

 

A respeito da umidade relativa do ar (UANUAL), há indicações de que o incremento 

deste atributo influencia negativamente a função de bem-estar dos trabalhadores.  

 

De acordo com os resultados obtidos pela estimação do modelo discreto, as Regiões 

Metropolitanas com menores índices médios da precipitação anual (RANUAL) são preferidas 

para morar pelos trabalhadores, relativo as RMs incorporadas na pesquisa. Contudo, o 

aumento do índice de precipitação do mês de Setembro (RSET) tem um efeito positivo para o 

bem-estar dos trabalhadores, indicando que as regiões com as maiores médias de precipitação 

neste mês, apresentam vantagens aglomerativas em relação às demais.  

 

Quanto à média da temperatura do mês de Janeiro (TJAN), os resultados sugerem que 

o aumento da temperatura do mês de Janeiro é indesejado pelos trabalhadores, pois impacta 

negativamente no bem-estar destes indivíduos. Mas, um incremento marginal na temperatura 

do mês de Julho (TJUL) influencia positivamente a função de utilidade dos trabalhadores.  

 

A média dos coeficientes dos demais atributos locais, do índice de desenvolvimento 

humano (IDH), incluído no modelo2, indica que o aumento do IDH da Região Metropolitana 

tem um impacto positivo para a função de utilidade dos trabalhadores. Além disto, o sinal 

negativo da variável “LATITUDE”, adicionada no modelo 3, sugere que as RMs com menores 

latitudes são preferidas para morar pelos trabalhadores. 

 

A respeito da variável densidade demográfica (DENSIDADE), o sinal positivo da 

variável indica que os trabalhadores preferem morar nas Regiões Metropolitanas com maior 

densidade demográfica; o que indica que os efeitos positivos de morar em locais densamente 

povoados superam os efeitos negativos, como por exemplo, os gerados pela “congestão” dos 

bens públicos. 

 

Com relação ao sinal dos coeficientes estimados das variáveis dummies de migração, o 

sinal negativo indica que os trabalhadores que moram em um estado diferente do que nasceu, 

tem uma maior perda de utilidade advinda da migração, quando comparados com aqueles que 

nasceram em São Paulo e migraram para outro estado. A mesma interpretação vale para as 
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dummies de migração dos trabalhadores que moram em uma grande região diferente da que 

nasceu. Assim sendo, como todos os coeficientes das variáveis dummies de migração 

apresentaram sinal negativo, a exceção do coeficiente da variável dummy “dREG15”; os 

resultados sugerem que os trabalhadores que moram em um estado ou grande região diferente 

do que nasceu, tiveram um maior custo de migração, comparado com os trabalhadores que 

nascerem em São Paulo e moram em outro estado, ou fora da Região Sudeste. 

 

Tabela 5.1 – Resultados dos Modelos Estimados aplicando o Método Mixed Logit, a 
partir do Valor Nominal da Função Consumo – 2006 

 
Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 

Variáveis 
Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão Média 

Desvio 
Padrão 

PM -0,0387 -0,00997 -0,2760 0,0089 -0,2958 -0,002* -0,0218 0,3416 
DISTMAR -0,0048 -8,8E-05 -0,0071 -0,0071 -0,0074 -0,0041 0,0033 0,0017 
RANUAL -0,3534 -0,02284 -1,2478 0,2320 -0,4302 0,0482 -0,5298 0,0112 
UANUAL -0,2328 -0,00292 -0,2543 0,0007* -0,1919 -0,0002* 0,0161 -0,0166 
RSEP 0,5873 -0,01652 1,3601 0,0743 0,5286 0,0740 0,2436 0,1660 
TJAN -0,2080 -0,00563 -0,6742 -0,0058 -0,6895 -0,0052 0,0975 -0,0087 
TJUL 0,1231 0,00628 0,6928 -0,0226 0,5364 -0,0147 -0,0344 0,0080 
IDH - - 111,18* 118,89* - - - - 
LATITUDE - - - -   -0,2591 -0,1353 - - 
DENSIDADE - - - -   0,0011 0,0008 
CONSUMO 0,0008 - 0,0009 - 0,0009 - 0,0009 - 
v 1,3996 9,5859 1,4340 17,087 1,1757 12,3370 1,1543 11,781 
dEST15 -1,9402 -0,0566* -3,4885 -0,066* -2,6292 -0,1180 -2,6783 -0,4083 
dEST23 -5,2118 -4,6921 -4,7732 -4,8079 -5,0496 -4,8380 -5,3972 -5,0911 
dEST26 -2,5589 1,1353 -3,0642 1,0239 -2,3342 -1,1238 -3,2781 2,3496 
dEST29 -1,1128 -0,1679 -2,1756 0,6415 -1,6030 0,5361 -1,6528 0,3522 
dEST31 -3,0358 1,9533 -5,0654 4,0793 -4,2170 3,2806 -4,2259 3,0244 
dEST33 -1,1231 -0,0826 -1,4104 0,1295 -1,1033 -0,0124* -1,1288 -0,0526 
dEST41 -0,9366 -0,0248 -0,7493 0,3961 -0,6125 0,1179 -0,6964 0,1169 
dEST43 -1,6134 -0,0388 -1,8009 0,0531* -1,6620 -0,0542 -1,7472 -0,1202 
dREG15 0,3779 0,0121* -0,020* -0,2967 0,1782 0,3923 0,2980 -0,4015 
dREG23 -5,2757 0,2643* -8,5756 -0,8904 -5,9178 -0,9090 -6,2413 -1,3577 
dREG26 -4,5951 2,0767* -6,3705 0,0925* -5,6920 -2,6572 -4,3425 0,5088 
dREG29 -2,4469 0,0825 -4,8143 -1,0655 -3,2113 -0,9121 -3,2741 -0,8249 
dREG31 -2,4531 -0,1516 -4,4036 0,3165 -3,0195 -0,2026 -2,9702 0,1741 
dREG33 -0,4934 0,2404* -0,8665 0,2938 -0,5649 0,5213 -0,5158 0,2532 
dREG41 -1,9237 -0,1905 -2,8686 0,8929 -2,1193 0,1892 -2,3546 0,2890 
dREG43 -0.1850 -0,1850 -2,8807 0,4420 -2,3641 0,1998 -2,6006 -0,0063* 
N. Observações 2.453.947  2.453.947  2.453.947   2.453.947  
Log-
Verrossimilhança -3670217,4 -3605777,5 -3646759,9 -3651031,51 
Fonte: Elaboração própria com base na Pnad-2006, INMET e CPTEC. 
Nota: * indica que os coeficientes são não significantes a 5%. Todos os demais são significantes a 5%. 
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Com base nos coeficientes estimados do mixed logit, apresentados na tabela 5.1, é 

obtida a informação sobre a propensão marginal a pagar pelos atributos locais incorporados 

no exame empírico, a qual pode ser expressa por: 

 

)(' ji
c

z
i pIg

Vc

Vz
PMg −==

α

β
                                                                                              (5.29)          

 

Supondo a forma linear para a função “g”, caso que foi considerado nas estimações dispostas 

na tabela 5.1, a propensão marginal a pagar (PMg) é igual ao quociente entre o coeficiente 

estimado do atributo local “z” ( zβ ) e o coeficiente da função consumo “c” ( cα ).  

 

 Além da forma linear da função consumo, também foi testada a forma logarítmica 

para a função consumo, mas o coeficiente da função consumo apresentou o sinal negativo, 

contradizendo o esperado pela teoria econômica, de que a utilidade marginal do consumo é 

positiva (tabela A5.2 do apêndice A5). Primeiro, pode-se interpretar este resultado como 

sendo indicativo de que a forma logarítmica não é uma boa aproximação da forma funcional 

do consumo. Ou, este resultado seja decorrente de estarmos restringindo a amostra, já que foi 

preciso excluir todos os trabalhadores que a despesa com o aluguel ultrapassou a sua renda do 

trabalho.  

 

Supondo que a distribuição dos parâmetros dos atributos locais pode diferir, de acordo 

com o nível de renda dos trabalhadores, também houve a tentativa de estimar os modelos para 

dois extratos de renda, para a amostra dos trabalhadores que recebem até R$ 700,00 reais 

mensais; e para a amostra dos trabalhadores que recebem R$ 700,00 reais ou mais, 

mensalmente. Contudo, os resultados do modelo estimado, utilizando a primeira amostra, 

também indicou que a utilidade marginal da função consumo é negativa (tabela A4.3 do 

apêndice A4). Por outro lado, os resultados para a sub-amostra dos trabalhadores que recebem 

mais de R$ 700,00 reais mensais foram consistentes com os resultados obtidos para a amostra 

completa de trabalhadores (tabela A5.4 do apêndice A5)55.  

 

                                                 
55 O modelo 1 também foi estimado utilizando um filtro para a amostra de trabalhadores com 40 horas de 
trabalho ou mais e os resultados obtidos foram bem próximos dos resultados estimados sem o filtro (ver tabela 
A5.5 do anexo A5).  
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A tabela 5.2, a seguir, apresenta a média da distribuição da propensão marginal a 

pagar pelos atributos locais, calculados a partir dos coeficientes estimados do mixed logit, 

apresentados na tabela 5.1. Na primeira coluna dos resultados estão as PMgs obtidas pela 

estimação do modelo 1; na segunda coluna os resultados referentes ao modelo 2; na terceira 

coluna estão as PMg calculadas com base no modelo 3; e na quarta coluna os resultados do 

modelo 4. 

 

Tabela 5.2 – Propensão Marginal a Pagar pelos Atributos Locais a partir do Método de 
Estimação Discreto, Mixed Logit – 2006 

 
Atributo  Modelo1  Modelo 2  Modelo 3  Modelo 4  

PM -46,1601 -290,8 -346,9 -25,6 

DISTMAR -5,70489 -7,5 -8,6 3,9 

RANUAL -421,146 -1314,6 -504,5 -621,8 

UANUAL -277,392 -268,0 -225,0 18,9 

RSEP 699,7772 1433,0 619,9 285,8 

TJAN -246,649 -710,3 -808,6 114,4 

TJUL 146,7213 729,9 629,0 -40,3 

IDH - 117135,2  - 
LATITUDE - - -303,9 - 
DENSIDADE - - - 1,35 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad-2006, INMET e CPTEC. 

 

Analisando a propensão marginal a pagar obtida a partir da estimação dos quatros 

modelos (tabela 5.2), note-se a variabilidade da magnitude dos coeficientes, embora os sinais 

dos coeficientes dos modelos sejam consistentes com nossas suposições a respeito da 

influência dos atributos para o bem-estar dos trabalhadores. A este respeito, a única exceção 

foi o sinal positivo do coeficiente estimado das variáveis “DISTMAR”, “UANUAL”, e 

“RJAN”, obtidos pela estimação do modelo 4.  

 

Tomando como referência para a análise o modelo 1, os resultados indicam que os 

trabalhadores estão propensos a pagar uma média de R$ 46,16 por uma redução marginal do 

material Particulado no ar; R$ 5,70 para morar mais próximo ao mar; R$ 421,15 para reduzir 

o índice médio da precipitação; e R$ 246,65 pela redução na temperatura do mês de Janeiro. 

Por outro lado, os trabalhadores estão propensos a pagar pelo aumento das amenidades: um 

valor médio de R$ 699,78 pelo aumento da média das observações da precipitação do mês de 

Setembro, e R$ 146,72 pelo aumento da temperatura do mês de Julho.  
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Analogamente, os demais resultados têm a mesma interpretação. Contudo, cabe 

destacar os resultados do modelo 2, no qual foi incluído o IDH, nota-se que a inclusão da 

variável alterou significativamente a magnitude dos coeficientes estimados, com a ressalva do 

coeficiente da umidade relativa do ar (UANUAL). Embora estatisticamente não significante, 

vale destacar a magnitude do coeficiente da propensão marginal a pagar pelo aumento do 

IDH; os resultados sugerem que os trabalhadores estão dispostos a pagar uma quantia 

significativamente maior, relativamente aos demais atributos incorporados no exame, de R$ 

117.135, pelo aumento marginal do IDH.  

 

Com base na propensão marginal a pagar por cada amenidade, o que nos dá o peso da 

importância de cada atributo local para o bem-estar dos trabalhadores, é obtido uma medida 

para ordenar as Regiões Metropolitanas a respeito da qualidade das amenidades.  Os rankings 

estabelecidos a partir dos quatro modelos estimados estão expostos na tabela 5.3 56. 

 

Adianta-se que na interpretação do índice da qualidade das amenidades (IQA) obtido 

com base no modelo de escolha discreta, cabem algumas das ressalvas feitas ao índice 

construído a partir da abordagem de Roback (1982). Ou seja, como o índice de qualidade de 

vida proposto por Roback (1982), o índice calculado a partir da abordagem discreta é uma 

medida relativa; mensura a qualidade dos atributos locais incorporados no exame empírico e, 

portanto, não podem ser generalizado para avaliar a qualidade de outros atributos que não 

estão sendo considerados no exame. Como conseqüência, os resultados estimados a partir da 

abordagem discreta são sensíveis aos atributos locais incorporados no exame. Por isso é 

preferido nomear o índice de “índice de qualidade das amenidades”, em vez de índice de 

qualidade de vida. 

 

 Entretendo, a respeito dos rankings estabelecidos aplicando o mixed logit, é possível 

destacar algumas regularidades entre as colocações das Regiões Metropolitanas nos rankings. 

Nos quatro rankings obtidos, a RM do Rio de Janeiro ficou na primeira colocação e a RM de 

São Paulo em segunda. Estes resultados indicam que, considerando a dotação dos atributos 

locais que estão sendo analisados, quando ponderados por uma medida que mensura o peso 

que cada atributo representa para o bem-estar dos trabalhadores, a propensão margina a pagar, 

a RM de Rio de Janeiro e São Paulo estão melhores servidas pelo conjunto destes atributos, 

                                                 
56 Apenas para comparação dos resultados com o mixed logit, a tabela A5.7 apresenta os rankings estabelecidos a 
partir do logit condicional. 
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em ralação as demais Regiões Metropolitanas.   

 

Do outro lado, de acordo com os rankings há indicações que as Regiões 

Metropolitanas localizadas nas Regiões Norte e Nordeste estão piores servidas com respeito 

aos atributos locais incorporados no exame. 

  

Ou seja, os resultados indicaram a seguinte ordenação das Regiões Metropolitanas, 

quando considerado apenas atributos climáticos, geográficos e de poluição, pela estimação do 

modelo 1: a RM do Rio de Janeiro e de São Paulo, nas primeiras colocações, seguidas da RM 

de Curitiba; Belo Horizonte; Porto Alegre; Recife; Salvador; Fortaleza e Belém.  

 

Agora, quando, além dos atributos incorporados no modelo 1, é considerado o índice 

de desenvolvimento humano (IDH), constata-se que a Região de Porto Alegre, RM com maior 

IDH, relativo às demais RMs, passa da quinta colocação para a quarta no ranking, ficando nas 

quatro primeiras colocações as RMs com os maiores IDH, a saber: a RM de Rio de Janeiro; 

São Paulo, Curitiba; e Porto Alegre.  

 

Tabela 5.3 – Ranking do Índice de Qualidade das Amenidades (IQA) calculado com base 
no Método de Escolha Discreta, Mixed Logit – 2006 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

IQA* RM IQA* RM IQA* RM IQA* RM 
-23,93 R. Janeiro 69,88 R. de Janeiro -20,34 R. de Janeiro 4,65 R. Janeiro 
-24,12 São Paulo 69,58 São Paulo -20,38 São Paulo 4,60 São Paulo 
-24,74 Curitiba 68,47 Curitiba -21,65 Curitiba 3,45 Porto Alegre 
-24,75 B. Horizonte 68,07 Porto Alegre -21,72 Salvador 3,28 Belo Horizonte 
-24,92 Porto Alegre 67,85 Salvador -21,85 Porto Alegre 3,12 Salvador 
-24,93 Recife 66,87 B. Horizonte -22,33 B. Horizonte 2,70 Curitiba 
-25,20 Salvador 65,78 Recife -22,87 Recife 2,47 Recife 
-25,94 Fortaleza 65,08 Belém -24,10 Fortaleza 1,65 Fortaleza 
-27,27 Belém 63,40 Fortaleza -26,09 Belém 1,00 Belém 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad-2006. 
Nota: *Os valores estão divididos por 1.000; apenas para uma melhor visualização. 
 

 Com algumas mudanças nas colocações das Regiões Metropolitanas no ranking, o 

modelo 3 indicou a seguinte ordenação: a RM do Rio de Janeiro e São Paulo, na primeira e 

segunda colocação, respectivamente, seguidas da RM de Curitiba, Salvador, Porto Alegre, 

Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, e Belém. Se considerarmos, além dos atributos incluídos 
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no modelo 1, a densidade demográfica, o ranking passa a ser o seguinte: a RM do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Recife, Fortaleza e 

Belém. 

 

Buscando corroborar com os resultados obtidos, com respeito às duas primeiras 

colocadas nos rankings, da Região Metropolitana de Rio de Janeiro e São Paulo, nota-se que, 

em comparação com as demais RMs, estas RMs têm temperaturas mais amenas durante todo 

o ano; não são tão quentes e úmidas como as RMs das Regiões Norte e Nordeste, e também 

nestas RMs os meses frios não são como em RM de Curitiba e a RM de Porto Alegre. Tais 

atributos, quando é computado no IQA, favorecem a RM do Rio de Janeiro e de São Paulo 

para ficarem nas primeiras colocações nos rankings, em comparação com os demais atributos 

locais incorporados no exame.  

 

Em adição, também foram estimados os rankings da qualidade das amenidades, a 

partir do modelo1, considerando os trabalhadores que tem uma renda mensal do trabalho de 

mais de R$ 700,00 reais e os trabalhadores que trabalham 40 horas ou mais por semana (ver 

tabela A4.6). Mas, os resultados obtidos mostraram a mesma regularidade que foi observada 

no ranking calculado para a amostra sem os referidos filtros; as primeiras colocações nos 

ranking são das Regiões Metropolitanas localizadas nas Regiões Sudeste e Sul. 57 

 

5.7. Conclusões 

 

 Neste capítulo é proporcionada uma aplicação da abordagem da escolha discreta para 

a valoração das amenidades, considerando que os movimentos migratórios implicam em 

custos para os trabalhadores; que o pesquisador não consegue observar ou mensurar todos os 

atributos importantes dos imóveis; e que os trabalhadores têm preferências heterogêneas pelo 

consumo dos atributos locais. Nesta perspectiva, o capítulo teve como objetivo estimar a 

propensão marginal a pagar por alguns atributos locais, como os climáticos, e estabelecer um 

ranking da qualidade das amenidades para as Regiões Metropolitanas brasileiras. 

 

Com respeito às extensões impostas ao modelo discreto, a significância dos 
                                                 
57 Os rankings da qualidade das amenidades estabelecidos, a partir da estimação do modelo 1, considerando os 
trabalhadores que tem uma renda mensal do trabalho de mais de R$ 700,00 reais e os trabalhadores com 40 horas 
ou mais de trabalho por semana estão dispostos na tabela A5.6 do anexo A5.  



 149 

coeficientes das variáveis dummies de migração e do fator de correção de erro para os 

atributos não observáveis dos imóveis, sugere que a existência de barreiras à migração e de 

atributos não observados pelo pesquisador influenciam a função de utilidade dos 

trabalhadores. Desta forma, estes resultados apontam para a importância de considerar tais 

extensões em análises que objetivam valorar atributos locais a partir de modelos de escolha 

locacional.  

 

Além destas constatações, o teste de Hausman rejeitou a hipótese de coeficientes fixos 

do modelo logit condicional, indicando que os trabalhadores têm preferências heterogêneas 

pelo consumo dos atributos locais. Este resultado foi confirmado pela significância dos 

coeficientes estimados do desvio padrão dos atributos locais. 

 

Os resultados estimados a partir dos quatro modelos indicam, como esperado, que 

Regiões Metropolitanas próximas ao mar, com baixo nível de poluição, com baixo índice de 

precipitação anual e com menores temperaturas no mês de Janeiro são preferidas para morar 

pela média dos trabalhadores, em relação às Regiões Metropolitanas incorporadas na análise. 

Por outro lado, os resultados sugerem que trabalhadores dão preferência por morar nas 

Regiões Metropolitanas com maiores índices de precipitação do mês de Setembro e com 

temperaturas mais elevadas no mês de Julho. Em adição, de acordo com os resultados 

estimados a partir do modelo discreto, as RMs com mais elevado índice de desenvolvimento 

humano apresentam vantagens aglomerativas com relação às demais Regiões Metropolitanas. 

Além disto, foram encontradas evidências de que a densidade demográfica é uma amenidade 

para os trabalhadores. 

 

Com base nas estimações da propensão marginal a pagar pelos atributos locais foram 

construídos rankings da qualidade das amenidades para as Regiões Metropolitanas. Os 

resultados indicaram, em todos os rankings estabelecidos, que a Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro e São Paulo são as RMs que possuem melhor qualidade dos atributos locais que 

foram incorporados no exame empírico.  
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Capítulo 6 
 
 

Considerações Finais 
 

 

 

A proposta principal da tese foi obter evidência das preferências dos trabalhadores, 

residentes nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, pelo consumo das amenidades locais, 

aplicando três abordagens: a abordagem hedônica, a abordagem da preferência revelada e a 

abordagem discreta.  

 

Desta forma, ao utilizar uma mesma base de dado para a implementação empírica das 

abordagens, a partir dos resultados da tese, foi possível realizar uma analise comparativa das 

abordagens; as quais apresentam vantagens e limitações que foram investigadas. Contudo, 

cabe salientar, que as abordagens adotadas diferem tanto no referencial teórico quanto no 

método de estimação, o que deve ser levado em consideração na comparação dos resultados.  

 

Apenas para relembrar, vale resumir como é estimado o valor que os trabalhadores 

estão dispostos a pagar pelas amenidades, com base em cada uma das três abordagens 

adotadas. A partir da abordagem hedônica, o índice de preço das amenidades é derivado 

indiretamente, da condição de equilíbrio de mercado imposta aos trabalhadores. Assim sendo, 

o índice de qualidade de vida hedônico é construído com base na diferença entre o diferencial 

do preço do aluguel residencial e do diferencial do salário, ambos, em função da variação de 

cada atributo local incorporado no exame. O índice de qualidade de vida proposto por Kahn 

(1995) é derivado das diferenças entre a remuneração do trabalho e do preço do aluguel que 

persistem entre as localidades, após por controlar, em respectivo, pelas características dos 

trabalhadores e da ocupação dos trabalhadores, e pelas características dos imóveis. E o índice 

de qualidade das amenidades estimado com base nos modelos de escolha discreta é calculado 

a partir do critério da propensão marginal a pagar pelas amenidades, derivado diretamente da 

função de utilidades dos trabalhadores.  

 

Quanto à interpretação dos resultados obtidos a partir das três abordagens, os índices 

construídos com base na abordagem hedônica e com base na abordagem discreta devem ser 
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associados com a qualidade dos atributos locais que forem incorporados na análise. Por outro 

lado, o índice proposto por Kahn (1995) pretende captar a qualidade de todos os atributos 

locais que influenciam no bem-estar dos trabalhadores.  

 

Sendo assim, com base nos resultados da tese, destacando primeiramente as vantagens 

de cada abordagem; a abordagem hedônica apresenta uma vantagem, em relação à abordagem 

de Kahn (1995) e a abordagem de escolha discreta, de não utilizar dados de salários e preço 

de aluguéis estimados; informações estas que não são observadas nas regiões diferentes da 

região que os trabalhadores residem. Além disso, os rankings da qualidade das amenidades 

estabelecido a partir da abordagem hedônica, utilizando os valores reais do salário e o filtro 

para os trabalhadores com 40 horas ou mais de trabalho, foram bem próximos do obtido 

quando considerado o salário nominal e o aluguel nominal para a amostra sem o filtro.  

 

A principal vantagem da abordagem de Kahn (1995) está relacionada com a não 

utilização de dados de amenidades, pois em muitos casos estes dados não são observados, ou 

são observados com erro. 

 

A respeito da abordagem discreta, a abordagem apresenta a vantagem de ser mais 

flexível do que a abordagem hedônica, a partir da qual foram relaxadas três hipóteses das 

abordagens tradicionais para a valoração das amenidades: a hipótese de livre mobilidade dos 

agentes produtivos; a hipótese de que o pesquisador é capaz de observar todos os importantes 

atributos dos imóveis; e a hipótese de que os trabalhadores têm preferências idênticas pelo 

consumo das amenidades.  

 

Quanto às extensões propostas aos modelos de escolha discreta, os resultados 

indicaram para a importância de considerar a heterogeneidade das preferências dos 

consumidores nos modelos que objetivam estimar a propensão marginal a pagar pelas 

amenidades. Ou seja, além dos coeficientes estimados dos desvios padrões dos atributos 

locais serem, na quase totalidade, significantes, a hipótese de coeficientes fixos do logit 

condicional foi rejeitada com base no teste de Hausman.  Assim, tanto o teste de Hausman 

quanto o teste da Razão de Verossimilhança indicaram que o mixed logit é um método mais 

apropriado do que o logit condicional. Os resultados também apontaram para a significância 

dos coeficientes das variáveis de custo de migração e do coeficiente do fator de correção de 
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erro para os atributos não observados pelo pesquisador, indicando que ambos componentes 

devem ser incorporados no modelo empírico.  

 

 Em adição, os modelos de escolha discretos apresentaram resultados intuitivamente 

esperados, a respeito da influência dos atributos locais para o bem-estar dos trabalhadores: 

que os trabalhadores preferem morar próximo ao litoral; nas Regiões Metropolitanas menos 

úmidas; com menor temperatura média no mês de Janeiro; e com maior temperatura média no 

mês de Julho; com menor índice de precipitação médio anual, e com maior media de 

precipitação no mês de Setembro. Além disso, os resultados estimados a partir da abordagem 

discreta, também foram pouco sensíveis quando considerando o filtro para os trabalhadores 

com 40 horas de trabalho ou mais.   

 

Por outro lado, as estimações realizadas com base na Pnad do ano de 1992 e no Censo 

do ano de 1991, a partir das quais foram realizados testes de robustez, apontaram que os 

rankings da qualidade de vida estabelecidos com base na abordagem hedônica foram os que 

mais variaram, comparando os resultados estimados para os dois anos (ver os resultados no 

apêndice A6).  

 

A respeito da abordagem de Kahn (1995), os rankings estabelecidos a partir das duas 

bases de dados, a Pnad do ano de 1992 e o Censo do ano de 1992, apresentaram poucas 

variações, comparando com os obtidos com base na abordagem hedônica.  Os resultados da 

abordagem de Kahn (1995) indicam que a abordagem é mais sensível aos critérios utilizados 

na definição da amostra e às características dos trabalhadores e dos imóveis incluídos na 

equação dos salários e na equação dos aluguéis. Corroborando com estas evidências, 

comparando os resultados encontrados na presente tese com os de Silveira Neto (2006), 

ambos estimados a partir da mesma base de dados, a Pnad, mas realizados para dois anos 

diferentes, o ano de 2006 e o ano de 2004, respectivamente, algumas diferenças nos rankings 

entre as duas pesquisas foram identificadas.  Uma possível explicação, é que a amostra 

utilizada na tese difere da utilizada por Silveira Neto (2006), e também algumas 

características dos trabalhadores e dos imóveis incorporados pelas pesquisas, o que pode 

explicar as diferenças dos resultados obtidos pelos autores. De fato, este resultado é esperado, 

dado que a metodologia proposta por Kahn (1995) depende unicamente do diferencial do 

salário e o aluguel, observado e estimado, entre as regiões em análise. Com base nesta 
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evidência, pode-se intuir, embora sem afirmar, que a robustez da metodologia de Kahn está 

diretamente relaciona com as estimações não viesadas dos salários e aluguéis previstos, a qual 

depende da inclusão de todas as características dos trabalhadores e dos imóveis que 

influenciam o salário e o aluguel, respectivamente.  

 

Com relação à abordagem discreta, os resultados estimados a partir da Pnad do ano de 

1992 corroboraram com os resultados obtidos a partir do Censo do ano de 1991, salvo apenas 

a colocação de três Regiões Metropolitanas que oscilaram nos rankings. Por outro lado, a 

partir dos resultados estimados dos modelos de escolha discreta, há indícios de que a 

abordagem discreta é sensível à especificação da forma funcional adotada para a funcional da 

função de utilidade.  

 

No que se refere aos resultados estimados da propensão marginal a pagar pelos 

atributos locais incorporados no exame, considerando os dados observados nas Regiões 

Metropolitanas incluídas na pesquisa, foram obtidos alguns resultados contraditórios a partir 

da abordagem hedônica; mas os modelos estimados com base na abordagem discreta 

corroboraram com as expectativas levantadas a respeito da influência dos atributos locais para 

o bem-estar dos trabalhadores.  

 

A partir das estimações da propensão marginal a pagar pelos atributos climáticos, 

geográficos e da poluição do ar, referentes ao modelo1, de acordo com a abordagem hedônica, 

as Regiões Metropolitanas estão ordenada da seguinte forma: Belém, Porto Alegre, Rio de 

Janeiro, Recife, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte. Explorando os 

mesmos atributos considerados para o calculo do referido ranking hedônico, o ranking 

estabelecido com base na abordagem discreta foi o seguinte: a RM do Rio de Janeiro em 

primeira colocação, seguida da RM de São Paulo; Curitiba; Belo Horizonte; Porto Alegre; 

Recife; Salvador; Fortaleza e Belém. 

 

Quanto aos resultados obtidos com base em Kahn (1995), se de fato o índice proposto 

por Kahn (1995) captar a qualidade de todos os atributos locais que influenciam no bem-estar 

dos trabalhadores, tal índice não pode ser comparado com os índices estimados a partir da 

abordagem hedônica e da abordagem discreta. O ranking obtido a partir da abordagem de 

Kahn (1995), considerando o salário nominal e o preço do aluguel nominal, foi o seguinte: 
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Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Belo 

Horizonte. 

  

A respeito da amostra considerada no exame empírico, vale ainda salientar as 

limitações. Primeiro, a amostra base para o exame é composta apenas pelos trabalhadores que 

moram em imóveis alugados. Por outro lado, é possível que resultados mais robustos sejam 

obtidos com a expansão da amostra, incluindo também os trabalhadores que moram em 

imóveis próprios. Outra limitação se refere aos dados das estações de coleta de dados 

meteorológicos; no exame foram utilizadas as informações coletadas a partir das estações 

localizadas nas capitais dos estados das Regiões Metropolitanas incluídas na pesquisa.  

 

Além destas, o modelo empírico utilizado pelas três abordagens, toma como referência 

as informações do chefe da família. Esta hipótese pode representar uma limitação se, por 

exemplo, a renda de outros componentes da família influencia a decisão de migrar do chefe da 

família.  

 

Como proposta para trabalhos futuros, pretende-se expandir o exame, considerando a 

família como referência para os modelos de escolha locacional. Além disto, também há a 

pretensão de realizar um exame temporal, para captar os efeitos das mudanças climáticas ao 

longo do tempo.  

 

  De modo geral, os resultados encontrados da presente pesquisa indicam que as pessoas 

atribuem valor ao consumo das amenidades climáticas, influenciando, assim, na escolha 

locacional dos trabalhadores. Portanto, como proposta de políticas públicas, recomenda-se 

que tantos órgãos públicos quanto cientistas econômicos levem em consideração, além dos 

indicadores econômicos, os atributos locais, em analises de bem-estar e pobreza.  
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Apêndice A1 – Quadros 

 
 
Quadro A1.1 – Descrição das Características dos Trabalhadores e do Trabalho dos 
Trabalhadores 

 

Variáveis Descrição das Variáveis 

sexo 1 se for mulher (0 caso contrário) 

raça 1 se for branco (0 caso contrário) 

idade Idade do chefe da família 

idade2 Idade ao quadrado do chefe da família 

est1a3 De 1 a 3 anos de estudos 

est4a7 De 4 a 7 anos de estudos 

est8a10 De 8 a 10 anos de estudos 

est11a14 De 11 a 14 anos de estudos 

estm15 15 anos ou mais anos de estudos 

est0 Sem instrução e menos de um ano de estudo (omitida) 

familia1 Casal sem filhos 

familia2 Casal com todos os filhos menores de 14 anos  

familia3 Casal com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou mais 

familia4 Mãe com todos os filhos menores de 14 anos 

familia5 Mãe com todos os filhos de 14 anos ou mais 

familia6 Mãe com filhos menores de 14 anos e de 14 anos 

familia7 Mãe e casal sem declaração de idade dos filhos e outros tipos de família 

familia0 Casal com todos os filhos de 14 anos ou mais (omitido) 

posicao1 Carteira assinada 

posicao2 Militar e funcionário público estatutário 

posicao3 Trabalhador doméstico sem carteira 

posicao4 Conta própria 

posicao5 Empregador 

posicao0 

Outros empregados sem carteira; empregados sem declaração de carteira; 
trabalhadores domésticos sem carteira; trabalhadores domésticos sem declaração de 
carteira (omitido) 

setor1 Indústria da transformação e outras atividades industriais 

setor2 Construção 

setor3 Comércio 

setor4 Alojamento e alimentação 

setor5 Transporte, armazenagem e comunicação 

setor6 Educação, saúde e serviços sociais 

setor7 Serviços domésticos 

setor8 Outras atividades 

setor0 Administração pública (omitido) 
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Quadro A1.2 - Descrição das Características dos Imóveis 
 
Variáveis Descrição das Variáveis 

morcom Número de moradores por cômodos 

ncomo Número de cômodos  

ndorm Número de cômodos servindo de dormitório 

napart 1 se o imóvel é casa ou cômodo (0 caso contrário) 

fone 1 se no imóvel tem telefone 

lavaroupa 1 se no imóvel tem máquina de lava roupas 

microcom 1 se no imóvel tem microcomputador 

geladeia 1 se no imóvel tem geladeira 

nbanheiro Número de banheiros 

lixo 1 se o imóvel tem coleta direta do lixo 

esgoto 1 se o imóvel está ligado na rede coletora de esgoto 

 

 

Quadro A1.3 - Descrição dos Atributos Locais 
 
PM Média mensal do Material Particulado (PM2.5) decorrente de queimadas 
DISTMAR Distância do centro da capital do Estado para a praia mais próxima 
RANUAL Média anual das observações da Precipitação 
UANUAL Média anual das observações da Umidade 
RSET Média das observações da precipitação do mês de Setembro 
TJAN Temperatura média do mês de Janeiro  
TJUL Temperatura média do mês de Julho 
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Apêndice A2 – Tabelas do Capítulo 2 

 
 
Tabela A2 – Médias Mensais das Observações de Precipitação e da Temperatura 
Registradas nas Plataformas de Coleta nas Regiões Metropolitanas Brasileiras – 1990 a 
2006  
 

Variáveis  Mês Media 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Janeiro 6,57 3,35 2,74 11,42 
Fevereiro 6,39 3,26 3,71 13,81 
Março 7,11 3,69 3,17 14,59 
Abril 6,91 5,07 2,48 14,54 
Maio 5,44 3,76 0,95 10,08 
Junho 4,95 4,29 0,24 13,84 
Julho 3,89 3,09 0,19 10,12 
Agosto 2,80 2,13 0,51 6,75 
Setembro 3,24 1,36 0,74 5,31 
Outubro 3,29 1,49 0,35 4,84 
Novembro 4,08 2,25 0,36 8,09 

 
 

Precipitação (mm) 

Dezembro 5,00 3,46 0,98 10,98 
Janeiro 25,26 2,28 21,03 27,40 
Fevereiro 25,30 2,33 21,08 27,75 
Março 24,88 2,61 20,12 27,21 
Abril 23,91 3,26 18,41 26,61 
Maio 22,14 4,48 15,18 26,65 
Junho 21,23 4,83 14,30 26,72 
Julho 20,68 5,01 13,43 26,51 
Agosto 21,35 4,54 14,60 26,76 
Setembro 22,03 4,34 15,33 26,93 
Outubro 23,46 3,54 17,52 27,33 
Novembro 24,19 3,14 18,90 27,64 

Temperatura (°C) 

Dezembro 24,96 2,62 20,47 27,82 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET 
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Apêndice A3 – Tabelas e Gráficos do Capítulo 3 

 
Tabela A3.1 – Coeficientes de Correlação Parcial dos Atributos Locais 

 

  PM DISTMAR RANUAL UANUAL LAT RJAN RFEB RMAR RAPR RMAY RJUN RJUL RAUG RSET 
PM 1 0,372 -0,603 -0,253 -,876** 0,236 -0,091 -0,513 -,815** -,866** -,704* -0,474 -0,441 0,439 
DISTMAR 0,24 1 -0,18 -0,71* -0,30 0,52 0,06 -0,19 -0,56 -0,58 -0,56 -0,47 -0,44 -0,34 
RANUAL -0,603 -0,37 1 0,615 ,771* 0,295 ,697* ,750* ,714* ,697* 0,499 0,46 0,566 0,164 
UANUAL -0,253 -,694* 0,615 1 0,437 -0,239 0,265 0,4 0,612 ,675* 0,526 0,561 0,604 0,524 
LAT -,876** -0,455 ,771* 0,437 1 0,05 0,402 ,792* ,924** ,850** 0,562 0,339 0,344 -0,387 
RJAN 0,236 0,415 0,295 -0,239 0,05 1 ,816** 0,485 -0,114 -0,404 -0,607 -0,591 -0,46 -0,083 
RFEV -0,091 -0,05 ,697* 0,265 0,402 ,816** 1 ,820** 0,348 0,081 -0,233 -0,25 -0,11 0,036 
RMAR -0,513 -0,33 ,750* 0,4 ,792* 0,485 ,820** 1 ,767* 0,499 0,09 -0,087 -0,024 -0,311 
RABR -,815** -0,578 ,714* 0,612 ,924** -0,114 0,348 ,767* 1 ,885** 0,536 0,335 0,338 -0,29 
RMAI -,866** -0,658 ,697* ,675* ,850** -0,404 0,081 0,499 ,885** 1 ,862** ,714* ,690* -0,066 
RJUN -,704* -0,529 0,499 0,526 0,562 -0,607 -0,233 0,09 0,536 ,862** 1 ,943** ,896** 0,153 
RJUL -0,474 -0,483 0,46 0,561 0,339 -0,591 -0,25 -0,087 0,335 ,714* ,943** 1 ,983** 0,434 
RAGO -0,441 -0,436 0,566 0,604 0,344 -0,46 -0,11 -0,024 0,338 ,690* ,896** ,983** 1 0,522 
RSET 0,439 -0,072 0,164 0,524 -0,387 -0,083 0,036 -0,311 -0,29 -0,066 0,153 0,434 0,522 1 
ROUT ,724* 0,199 -0,044 0,115 -0,65 0,335 0,272 -0,274 -0,561 -0,539 -0,417 -0,125 -0,005 ,784* 
RNOV 0,485 0,627 -0,168 -0,528 -0,453 0,646 0,22 -0,253 -0,577 -,696* -0,665 -0,514 -0,408 0,109 
RDEZ 0,304 0,559 0,174 -0,428 -0,152 ,921** 0,649 0,218 -0,313 -0,536 -0,625 -0,54 -0,402 -0,021 
TJAN -,693* -0,66 0,256 0,205 0,611 -0,452 -0,197 0,22 0,644 ,673* 0,533 0,388 0,313 -0,451 
TFEV -,692* -0,618 0,223 0,141 0,61 -0,426 -0,224 0,193 0,604 0,642 0,516 0,359 0,279 -0,493 
TMAR -,746* -0,621 0,314 0,187 0,664 -0,397 -0,168 0,238 0,647 ,697* 0,566 0,411 0,343 -0,455 
TABR -,786* -0,582 0,431 0,196 ,778* -0,211 0,004 0,398 ,707* ,710* 0,52 0,337 0,288 -0,5 
TMAI -,859** -0,563 0,549 0,278 ,881** -0,154 0,115 0,531 ,815** ,790* 0,554 0,348 0,313 -0,496 
TJUN -,825** -0,568 0,574 0,295 ,894** -0,075 0,186 0,583 ,815** ,766* 0,507 0,301 0,275 -0,488 
TJUL -,850** -0,532 0,593 0,279 ,916** -0,045 0,218 0,619 ,834** ,769* 0,497 0,279 0,255 -0,517 
TAGO -,834** -0,515 0,58 0,252 ,910** -0,02 0,232 0,631 ,829** ,744* 0,46 0,24 0,218 -0,546 
TSET -,865** -0,479 0,579 0,224 ,913** -0,039 0,208 0,613 ,828** ,754* 0,486 0,262 0,238 -0,56 
TOUT -,839** -0,52 0,515 0,202 ,865** -0,11 0,132 0,544 ,798** ,736* 0,486 0,274 0,24 -0,567 
TNOV -,813** -0,609 0,482 0,263 ,830** -0,213 0,065 0,493 ,800** ,760* 0,527 0,332 0,288 -0,518 
TDEZ -,761* -,672* 0,385 0,283 ,743* -0,35 -0,059 0,381 ,758* ,747* 0,546 0,373 0,312 -0,474 
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 (conclusão) 
 ROCT RNOV RDEC TJAN TFEB TMAR TAPR TMAY TJUN TJUL TAUG TSEP TOCT TNOV TDEC 

PM ,724* 0,485 0,304 -,693* -,692* -,746* -,786* -,859** -,825** -,850** -,834** -,865** -,839** -,813** -,761* 
DISTMAR 0,41 0,83** 0,78* -0,48 -0,45 -0,42 -0,42 -0,40 -0,38 -0,39 -0,38 -0,29 -0,31 -0,39 -0,48 
RANUAL -0,044 -0,168 0,174 0,256 0,223 0,314 0,431 0,549 0,574 0,593 0,58 0,579 0,515 0,482 0,385 
UANUAL 0,115 -0,528 -0,428 0,205 0,141 0,187 0,196 0,278 0,295 0,279 0,252 0,224 0,202 0,263 0,283 
LAT -0,65 -0,453 -0,152 0,611 0,61 0,664 ,778* ,881** ,894** ,916** ,910** ,913** ,865** ,830** ,743* 
RJAN 0,335 0,646 ,921** -0,452 -0,426 -0,397 -0,211 -0,154 -0,075 -0,045 -0,02 -0,039 -0,11 -0,213 -0,35 
RFEV 0,272 0,22 0,649 -0,197 -0,224 -0,168 0,004 0,115 0,186 0,218 0,232 0,208 0,132 0,065 -0,059 
RMAR -0,274 -0,253 0,218 0,22 0,193 0,238 0,398 0,531 0,583 0,619 0,631 0,613 0,544 0,493 0,381 
RABR -0,561 -0,577 -0,313 0,644 0,604 0,647 ,707* ,815** ,815** ,834** ,829** ,828** ,798** ,800** ,758* 
RMAI -0,539 -,696* -0,536 ,673* 0,642 ,697* ,710* ,790* ,766* ,769* ,744* ,754* ,736* ,760* ,747* 
RJUN -0,417 -0,665 -0,625 0,533 0,516 0,566 0,52 0,554 0,507 0,497 0,46 0,486 0,486 0,527 0,546 
RJUL -0,125 -0,514 -0,54 0,388 0,359 0,411 0,337 0,348 0,301 0,279 0,24 0,262 0,274 0,332 0,373 
RAGO -0,005 -0,408 -0,402 0,313 0,279 0,343 0,288 0,313 0,275 0,255 0,218 0,238 0,24 0,288 0,312 
RSET ,784* 0,109 -0,021 -0,451 -0,493 -0,455 -0,5 -0,496 -0,488 -0,517 -0,546 -0,56 -0,567 -0,518 -0,474 
ROUT 1 0,531 0,452 -0,658 -,696* -,679* -,700* -,722* -,695* -,711* -,715* -,737* -,739* -,721* -,697* 
RNOV 0,531 1 ,837** -0,415 -0,368 -0,361 -0,299 -0,358 -0,326 -0,329 -0,31 -0,315 -0,323 -0,392 -0,445 
RDEZ 0,452 ,837** 1 -0,441 -0,418 -0,391 -0,263 -0,248 -0,196 -0,173 -0,145 -0,149 -0,193 -0,288 -0,398 
TJAN -0,658 -0,415 -0,441 1 ,992** ,987** ,933** ,887** ,852** ,829** ,831** ,831** ,892** ,940** ,982** 
TFEV -,696* -0,368 -0,418 ,992** 1 ,994** ,954** ,900** ,870** ,846** ,847** ,847** ,904** ,942** ,975** 
TMAR -,679* -0,361 -0,391 ,987** ,994** 1 ,971** ,929** ,900** ,879** ,876** ,878** ,927** ,958** ,981** 
TABR -,700* -0,299 -0,263 ,933** ,954** ,971** 1 ,981** ,972** ,959** ,956** ,954** ,978** ,982** ,965** 
TMAI -,722* -0,358 -0,248 ,887** ,900** ,929** ,981** 1 ,994** ,992** ,988** ,989** ,993** ,986** ,949** 
TJUN -,695* -0,326 -0,196 ,852** ,870** ,900** ,972** ,994** 1 ,997** ,995** ,990** ,987** ,974** ,927** 
TJUL -,711* -0,329 -0,173 ,829** ,846** ,879** ,959** ,992** ,997** 1 ,998** ,996** ,987** ,967** ,911** 
TAGO -,715* -0,31 -0,145 ,831** ,847** ,876** ,956** ,988** ,995** ,998** 1 ,997** ,990** ,969** ,913** 
TSET -,737* -0,315 -0,149 ,831** ,847** ,878** ,954** ,989** ,990** ,996** ,997** 1 ,992** ,968** ,910** 
TOUT -,739* -0,323 -0,193 ,892** ,904** ,927** ,978** ,993** ,987** ,987** ,990** ,992** 1 ,990** ,951** 
TNOV -,721* -0,392 -0,288 ,940** ,942** ,958** ,982** ,986** ,974** ,967** ,969** ,968** ,990** 1 ,984** 
TDEZ -,697* -0,445 -0,398 ,982** ,975** ,981** ,965** ,949** ,927** ,911** ,913** ,910** ,951** ,984** 1 

** Correlação Significante a 0.01; * Correlação Significante a 0.05. 
Nota: As siglas que começam com “R” e “T”, precedida das três letras iniciais do mês, indicam, em respectivo, a média da precipitação e da temperatura dos referidos mês.  
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Tabela A3.2 – População Total das Regiões Metropolitanas por Gênero, Amostra da 
População das Regiões Metropolitanas por Gênero, e Participação da Amostra na 
População (%) – 2006 
 

Gênero População Amostra 
Participação 
da Amostra 

na População 

Homem 27.858.139 802.910 3% 
Mulher 30.878.271 165.1037 5% 
Total 58.736.410 2.453.947 4% 
Fonte: PNAD-2006 

 

Tabela A3.3 – Participação de Mulheres, Homens e Brancos na População das Regiões 
Metropolitanas e na Amostra (utilizada no exame empírico) – 2006 
 

População Amostra Região 
Metropolitana Mulher Homem Brancos Mulher Homem Brancos 

 Belém 52% 48% 26% 32% 68% 32% 
 Fortaleza 53% 47% 35% 31% 69% 35% 
 Recife 53% 47% 36% 30% 70% 35% 
 Salvador 53% 47% 16% 39% 61% 19% 
 Belo Horizonte 52% 48% 42% 35% 65% 44% 
 Rio de Janeiro 54% 46% 54% 32% 68% 51% 
 São Paulo 52% 48% 60% 32% 68% 56% 
 Curitiba 52% 48% 77% 30% 70% 75% 
 Porto Alegre 52% 48% 81% 36% 64% 84% 

Total 53% 47% 47% 33% 67% 48% 
Fonte: PNAD-2006 

 

Tabela A3.4 – Participação (%) dos Trabalhadores da Amostra por Tipo de Família –
2006 

Fonte: PNAD-2006 

 

 

RM Familia0 Familia1 Familia2 Familia3 Familia4 Familia5 Familia6 Familia7 
 Belém 31% 17% 8% 6% 10% 6% 2% 19% 
 Fortaleza 38% 18% 8% 8% 6% 5% 2% 16% 
 Recife 33% 17% 8% 7% 7% 8% 1% 18% 
 Salvador 28% 14% 8% 5% 7% 8% 3% 26% 
 B.Horizonte 30% 13% 6% 6% 7% 8% 4% 26% 
 R.  Janeiro 23% 18% 11% 6% 7% 8% 2% 25% 
 São Paulo 31% 14% 9% 7% 8% 7% 2% 22% 
 Curitiba 31% 18% 6% 9% 7% 6% 3% 20% 
 Porto 
Alegre 25% 20% 6% 7% 8% 6% 3% 25% 
Total 29% 16% 8% 7% 7% 7% 2% 23% 
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Tabela A3.5 – Participação (%) dos Trabalhadores da Amostra por Posição na 
Ocupação do Trabalho Principal –2006 

Fonte: PNAD-2006 

 

Tabela A3.6 – Participação (%) dos Trabalhadores da Amostra por Faixa de Anos de 
Estudo –2006 
 

RM Est0 Est1a3 Est4a7 Est8a10 Est11a14 Estm15 
 Belém 3% 6% 20% 20% 36% 15% 
 Fortaleza 5% 9% 20% 20% 40% 6% 
 Recife 5% 6% 26% 17% 34% 11% 
 Salvador 4% 6% 17% 18% 44% 11% 
 B.Horizonte 4% 6% 26% 20% 30% 15% 
 R. de  Janeiro 3% 6% 21% 22% 34% 15% 
 São Paulo 4% 6% 26% 19% 35% 10% 
 Curitiba 2% 6% 20% 22% 39% 11% 
 Porto Alegre 1% 2% 20% 21% 41% 16% 
Total 4% 6% 23% 20% 36% 12% 
Fonte: PNAD-2006 

 

Tabela A3.7 – Participação (%) dos Trabalhadores da Amostra por Setor de Atividade 
no Trabalho Principal –2006 
 

Fonte: PNAD-2006 

 

RM Posicao0 Posicao1 Posicao2 Posicao3 Posicao4 Posicao5 
 Belém 23% 28% 14% 3% 28% 4% 
 Fortaleza 23% 40% 8% 1% 24% 3% 
 Recife 23% 40% 10% 3% 20% 5% 
 Salvador 22% 45% 7% 2% 19% 5% 
 B.Horizonte 19% 47% 6% 5% 19% 4% 
 R. de  Janeiro 19% 45% 9% 2% 21% 3% 
 São Paulo 20% 51% 4% 4% 16% 4% 
 Curitiba 17% 51% 6% 2% 19% 5% 
 Porto Alegre 16% 51% 8% 2% 18% 6% 
Total 20% 48% 6% 3% 19% 4% 

RM Setor0 Setor1 Setor2 Setor3 Setor4 Setor5 Setor6 Setor7 Setor8 
 Belém 11% 12% 7% 26% 4% 9% 10% 6% 17% 
 Fortaleza 6% 21% 8% 21% 7% 6% 8% 7% 17% 
 Recife 9% 12% 7% 21% 5% 10% 6% 8% 22% 
 Salvador 6% 11% 6% 22% 7% 8% 10% 8% 22% 
 B.Horizonte 6% 15% 9% 22% 6% 7% 7% 11% 17% 
 R. de  Janeiro 6% 13% 9% 17% 7% 9% 10% 8% 21% 
 São Paulo 3% 22% 7% 21% 6% 6% 7% 9% 19% 
 Curitiba 3% 22% 11% 21% 7% 6% 7% 5% 17% 
 Porto Alegre 6% 22% 6% 21% 5% 8% 10% 3% 20% 
Total 5% 18% 8% 21% 6% 7% 8% 8% 19% 
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Tabela A3.8 – Participação (%) dos Imóveis da Amostra Considerada no Exame 
Empírico que Possuem os Bens e Serviços Descritos na Tabela – 2006 
 

Fonte: PNAD-2006. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

RM fone lavaroupa microcom geladeia napart lixo esgoto 

 Belém 31,29% 24,10% 22,66% 84,18% 82,37% 91,73% 10,80% 

 Fortaleza 25,80% 12,44% 15,98% 83,25% 73,42% 93,55% 51,77% 

 Recife 27,20% 24,54% 17,91% 89,55% 70,81% 88,22% 45,61% 

 Salvador 41,43% 26,14% 24,88% 88,34% 60,00% 51,97% 87,09% 

 B.Horizonte 46,82% 35,75% 28,86% 94,92% 69,87% 96,73% 91,83% 

 R. Janeiro 58,06% 52,27% 29,85% 98,74% 66,50% 94,46% 74,56% 

 São Paulo 56,44% 54,63% 28,49% 97,73% 73,59% 96,10% 87,11% 

 Curitiba 50,89% 59,41% 31,77% 96,18% 81,47% 99,41% 69,71% 

 Porto Alegre 43,99% 69,06% 37,10% 98,24% 58,36% 98,68% 7,48% 

Total 50,21% 47,38% 27,90% 95,57% 70,56% 93,02% 73,44% 
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Tabela A3.9 – Resultados das Regressões da Equação dos Salários a partir do Salário 
Real (Coluna 1) e a partir do Salário Nominal com Filtro para os Trabalhadores com 40 
horas de Trabalho ou mais (Coluna 2) aplicados ao Modelo 1 
 

 

Fonte: Elaboração própria  a partir da PNAD-2006. 
Nota: Todos os coeficientes são significantes a 5%.  
 
 
 

Salário Real 
Salário Nominal com 

Filtro 
40 horas ou mais Variáveis 

β 
Erro 

Padrão β 
Erro 

Padrão 
PM 0.0147 0.0004 0,0364 0,0004 
DISTMAR -0.0001 0.0000 -0,0006 0,0000 
RANUAL 0.0332 0.0012 0,0656 0,0013 
UANUAL -0.0089 0.0003 -0,0253 0,0003 
RSEP 0.0026 0.0011 0,0095 0,0011 
TJAN -0.0025 0.0006 -0,0144 0,0006 
TJUL -0.0081 0.0004 -0,0101 0,0004 
sexo 0.1615 0.0008 -0,2849 0,0013 
raça -0.3552 0.0012 0,1616 0,0008 
idade 0.0609 0.0002 0,0454 0,0002 
idade2 -0.0007 0.0000 -0,0004 0,0000 
est1a3 0.1082 0.0026 0,1006 0,0027 
est4a7 0.1942 0.0022 0,1740 0,0023 
est8a10 0.3332 0.0023 0,3136 0,0024 
est11a14 0.6370 0.0022 0,6325 0,0023 
estm15 1.4298 0.0025 1,4452 0,0026 
familia1 -0.0452 0.0018 -0,0167 0,0018 
familia2 -0.0229 0.0017 0,0211 0,0017 
familia3 -0.1185 0.0020 -0,0869 0,0020 
familia4 -0.1132 0.0023 -0,0510 0,0024 
familia5 -0.0499 0.0022 -0,0421 0,0023 
familia6 -0.1750 0.0030 -0,1426 0,0031 
familia7 0.0144 0.0017 0,0576 0,0017 
posicao1 0.1987 0.0012 0,1581 0,0012 
posicao2 0.4670 0.0025 0,4425 0,0026 
posicao3 0.3556 0.0029 0,0887 0,0032 
posicao4 0.1140 0.0014 0,1849 0,0014 
posicao5 0.8517 0.0022 0,8445 0,0021 
setor1 -0.1888 0.0027 -0,1346 0,0027 
setor2 -0.3126 0.0029 -0,2863 0,0030 
setor3 -0.2404 0.0027 -0,2132 0,0028 
setor4 -0.3187 0.0030 -0,3372 0,0030 
setor5 -0.0837 0.0029 -0,0671 0,0029 
setor6 -0.2051 0.0025 -0,1064 0,0027 
setor7 -0.4568 0.0033 -0,2308 0,0036 
setor8 -0.1530 0.0026 -0,1304 0,0027 
Constante 5.6390 0.0238 7,2422 0,0242 
R2 Ajustado 0,489 0,508 

N. Observações 2453947  2453947  
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Tabela A3.10 – Resultados das Regressões da Equação dos Aluguéis do Modelo 1 a 
partir do Salário Real (Coluna 1) e a partir do Salário Nominal com Filtro para os 
Trabalhadores com 40 horas de Trabalho ou mais (Coluna 2) para as Regiões 
Metropolitanas do Brasil – 2006 
 

Aluguel Real 
Salário Nominal 

com Filtro 
40 horas ou mais Variáveis 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

PM 0.0507 0.0003 0.0696 0.0003 

DISTMAR -0.0006 0.0000 -0.0011 0.0000 
RANUAL 0.1796 0.0008 0.2080 0.0008 
UANUAL -0.0183 0.0002 -0.0349 0.0002 
RSEP -0.0212 0.0007 -0.0245 0.0007 
TJAN 0.0778 0.0004 0.0684 0.0005 
TJUL -0.0450 0.0003 -0.0514 0.0003 

napart -0.1876 0.0005 -0.1853 0.0006 
morcom 0.0431 0.0002 0.0405 0.0003 
ncomo 0.0747 0.0003 0.0731 0.0003 
ndorm 0.0561 0.0005 0.0534 0.0005 
fone 0.1516 0.0005 0.1550 0.0006 
lavaroupa 0.1541 0.0006 0.1557 0.0006 
microcom 0.1817 0.0006 0.1714 0.0007 
geladeia 0.2007 0.0012 0.1795 0.0013 
nbanheiro 0.1579 0.0006 0.1588 0.0007 
lixo 0.0664 0.0010 0.0449 0.0010 
esgoto 0.1798 0.0006 0.1945 0.0007 

Constante 3.7491 0.0152 5.2757 0.0168 
R2 Ajustado 0,617 0,626 
N. Observações 2453947 2453947  
Fonte: Elaboração própria  a partir da PNAD-2006. 
Nota: Todos os coeficientes são significantes a 5%.  
 
 
Tabela A3.11 - Resultados do Teste-F para o Grupo de Variáveis dos Atributos Locais 
da Equação dos Salários e Aluguéis 
 

Resultados Equação dos Salários 

Salário Real   
Trabalhadores com 40 horas de 

trabalho ou mais 

F 2.758   Prob > F 0,00   F 12.947   Prob > F 0,00 

Resultados Equação dos Aluguéis 

Aluguel Real   
Trabalhadores com 40 horas de 

trabalho ou mais 

F 23.664   Prob > F 0,00   F 47.575   Prob > F 0,00 
Fonte: Elaboração própria. 



 172 

 
 
Tabela A3.12 – Resultados do Teste de Heterocedasticidade Breusch-Pagan - Equação 
de Salários 
 

Modelos chi2(1) Prob > chi2 

Modelo 1 21.919 0,000 
Modelo 2, 3, 4 22.380 0,000 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 
Tabela A3.13- – Resultados do Teste-F para o Grupo de Variáveis dos Atributos Locais 
Equação de Salários 
 

Modelos F Prob > F 
Modelo 1 12.898 0,000 
Modelo 2, 3, 4 13.524 0,000 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura A3.1 – Gráfico dos Resíduos – Equação dos Salários (Modelo 1) 
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Figura A3.2 – Gráfico dos Resíduos – Equação dos Salários (Modelo 2) 
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Figura A3.3 – Gráfico dos Resíduos – Equação dos Salários (Modelo 3) 
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Figura A3.4 – Gráfico dos Resíduos – Equação dos Salários (Modelo 4) 

 

 
Tabela A3.14 – Teste de W-Hausman para Endogeneidade Considerando a Variável 
Latitude como Instrumento da Variável IDH - Equação de Salários 
 

Variável 
Testada 

F Prob > F Instrumento 

IDH 17271.71 0,000 Latitude 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Tabela A3.15 – Resultados do Teste de Heterocedasticidade Breusch-Pagan - Equação 
de Aluguéis 
 

Modelos chi2(1) Prob > chi2 

Modelo 1 19,94 0,000 
Modelo 2, 3, 4 30,51 0,000 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Tabela A3.16 – Resultados do Teste-F para o Grupo de Variáveis dos Atributos Locais -
Equação de Aluguéis 
 

Modelos F Prob > F 
Modelo 1 50579,48 0,000 
Modelo 2, 3, 4 54738,42 0,000 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura A3.5 – Gráfico dos Resíduos – Equação dos Aluguéis (Modelo 1) 
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Figura A3.6 – Gráfico dos Resíduos – Equação dos Aluguéis (Modelo 2) 
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Figura A3.7 – Gráfico dos Resíduos – Equação dos Aluguéis (Modelo 3) 
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Figura A3.8 – Gráfico dos Resíduos – Equação dos Aluguéis (Modelo 4) 
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Tabela A3.17 – Ranking de Qualidade de Vida Hedônico para as Regiões Metropolitanas 
Brasileiras  
 
 

Salário Real e Aluguel 
Real 

Filtro para 40 horas de 
trabalho ou mais 

IQV RM IQV RM 
1,51 Belém 1,36 Belém 
1,37 Porto Alegre 1,28 Porto Alegre 
1,34 Rio de Janeiro 1,24 Rio de Janeiro 
1,33 Recife 1,22 Recife 
1,26 São Paulo 1,16 São Paulo 
1,21 Salvador 1,10 Salvador 
1,16 Fortaleza 1,07 Fortaleza 
1,15 Curitiba 1,03 Belo Horizonte 
1,12 Belo Horizonte 1,03 Curitiba 

Fonte: Elaboração própria. 
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Apêndice A4 – Tabelas do Capítulo 4 
 

 

Tabela A4.1 - Resultados das Estimações das Equações de Salários para as Regiões 
Metropolitanas a partir do Salário Real – 2006 

                                                                                                                            (continua)                                            
Variáveis Belém Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte 
raça 0,112 0,199 0,154 0,146 0,224 
sexo -0,528 -0,354 -0,433 -0,344 -0,377 
idade 0,088 0,055 0,062 0,046 0,065 
idade2 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 
est1a3 0,583 0,133 0,166 0,168 0,073 
est4a7 0,365 0,376 0,234 0,091 0,102 
est8a10 0,546 0,589 0,306 0,354 0,208 
est11a14 0,868 0,863 0,785 0,705 0,552 
estm15 1,794 1,561 1,545 1,663 1,309 
familia1 -0,138 -0,033 -0,453 -0,306 -0,084 
familia2 -0,268 -0,003 -0,335 -0,152 -0,081 
familia3 -0,024 -0,131 -0,407 -0,332 -0,292 
familia4 -0,055 -0,207 -0,467 -0,312 -0,391 
familia5 -0,033 -0,052 -0,388 -0,405 -0,125 
familia6 -0,212 -0,183 -0,174 0,038 -0,075 
familia7 -0,142 0,005 -0,280 -0,098 -0,012 
posicao1 0,246 0,197 0,306 0,174 0,225 
posicao2 0,275 0,558 0,680 0,318 0,617 
posicao3 0,437 0,547 0,647 0,575 0,449 
posicao4 0,221 0,095 0,005 -0,076 0,326 
posicao5 0,945 0,775 1,069 0,891 1,097 
setor1 -0,306 -0,285 -0,144 -0,265 -0,154 
setor2 -0,704 -0,289 -0,236 -0,191 -0,529 
setor3 -0,490 -0,250 -0,135 -0,421 -0,302 
setor4 -0,365 -0,178 -0,059 -0,395 -0,357 
setor5 -0,078 -0,133 0,043 -0,181 -0,183 
setor6 -0,345 -0,003 -0,261 -0,420 -0,258 
setor7 -0,715 -0,306 -0,302 -0,851 -0,547 
setor8 -0,467 -0,157 -0,072 -0,286 -0,104 
Constante 4,612 4,704 4,874 5,536 5,034 
R2 Ajustado 0,524 0,451 0,577 0,558 0,583 
N. 
Observações 47.387 142.424 129.937 138.016 217.018 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5% de significância.  Todos os demais coeficientes 
são significantes a menos de 5%. 
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Tabela A4.1 - Resultados das Estimações das Equações de Salários para as Regiões 
Metropolitanas a partir do Salário Real – 2006 

                                                                                                                         (conclusão) 

Variáveis 
Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo Curitiba 

Porto 
Alegre 

Raça 0,149 0,167 0,155 0,151 
Sexo -0,214 -0,425 -0,289 -0,353 
Idade 0,070 0,060 0,023 0,051 
idade2 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 
est1a3 0,105 0,105 0,138 -0,358 
est4a7 0,134 0,192 0,482 -0,038 
est8a10 0,278 0,306 0,543 0,170 
est11a14 0,623 0,537 0,882 0,511 
estm15 1,341 1,435 1,396 1,156 
familia1 -0,050 0,071 0,150 -0,192 
familia2 -0,008 0,043 0,159 -0,150 
familia3 0,013 -0,120 0,055 -0,101 
familia4 -0,178 0,018 0,171 -0,156 
familia5 -0,067 0,104 -0,183 -0,101 
familia6 -0,217 -0,155 -0,120 -0,365 
familia7 0,029 0,084 0,012 -0,161 
posicao1 0,250 0,194 0,058 0,148 
posicao2 0,614 0,366 0,286 0,260 
posicao3 0,141 0,437 0,215 -0,051 
posicao4 0,085 0,167 0,079 0,023 
posicao5 0,815 0,837 0,902 0,729 
setor1 -0,002 -0,231 -0,353 -0,401 
setor2 -0,048 -0,429 -0,341 -0,481 
setor3 -0,054 -0,284 -0,297 -0,460 
setor4 -0,137 -0,411 -0,420 -0,549 
setor5 -0,017 0,006 -0,483 -0,344 
setor6 -0,170 -0,144 -0,316 -0,456 
setor7 -0,170 -0,519 -0,678 -0,715 
setor8 -4,39E-0 -0,17 -0,403 -0,305 
Constante 4,606 5,056 5,508 5,782 
R2 Ajustado 0,4678 0,492 0,479 0,458 
N. Observações 505.221 989.568 135.766 148.610 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5% de significância.  Todos os demais coeficientes 
são significantes a menos de 5%. 
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Tabela A4.2 - Resultados das Estimações das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas a partir do Aluguel Real – 2006 

                                                                                                                                                             
(continua) 

Variáveis Belém Fortaleza Recife Salvador 
Belo 

Horizonte 
Morcom 0,009 0,018 0,057 0,050 0,029 
Ncomo 0,150 0,068 0,044 0,036 0,072 
Ndorm 0,022 0,000 0,093 0,101 0,043 
fone 0,199 0,143 0,193 0,102 0,119 
lavaroupa 0,091 0,088 0,212 0,183 0,105 
microco 0,189 0,217 0,118 0,263 0,199 
geladeira 0,188 0,252 0,197 0,207 0,058 
napart -0,345 -0,194 -0,251 -0,252 -0,228 
nbanheiro 0,023 0,165 0,169 0,252 0,156 
lixo 0,147 0,006 0,162 0,126 0,334 
esgoto 0,167 0,165 0,096 0,142 0,179 
Constante 4,562 4,303 4,282 4,314 4,160 
R2 Ajustado 0,702 0,593 0,634 0,682 0,655 
N. 
Observações 47.387 142.424 129.937 138.016 217.018 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5% de significância.  Todos os demais coeficientes 
são significantes a menos de 5%. 
 
 

 

Tabela A4.2 - Resultados das Estimações das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas a partir do Aluguel Real – 2006 

                                                                                                (conclusão) 

Variáveis 
Rio de 
Janeiro 

São Paulo Curitiba Porto Alegre 

morcom 0,058 0,038 0,046 0,040 
ncomo 0,069 0,118 0,033 0,064 
ndorm 0,074 0,040 0,051 0,095 
fone 0,134 0,135 0,141 0,144 
lavaroupa 0,083 0,194 0,113 0,110 
microco 0,183 0,155 0,208 0,059 
geladeira 0,223 0,235 0,187 0,019 
napart -0,340 -0,052 -0,266 -0,327 
nbanheiro 0,156 0,059 0,318 0,169 
lixo 0,077 0,051 0,049 0,253 
esgoto 0,159 0,178 0,084 -0,005 
Constante 4,510 4,231 4,476 4,642 
R2 Ajustado 0,611 0,615 0,608 0,557 
N. Observações 505.221 989.568 135.766 148.610 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5% de significância.  Todos os demais coeficientes 
são significantes a menos de 5%. 
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Tabela A4.3 - Resultados das Estimações das Equações de Salários para as Regiões 
Metropolitanas com Filtro com 40 Horas ou mais de Trabalho – 2006 
                                                                                                                                                               

(continua) 

Belém Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte 
Variáveis 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
sexo 0,126 0,007 0,145 0,004 0,152 0,004 0,123 0,004 0,237 0,003 
raça -0,327 0,012 -0,229 0,005 -0,428 0,006 -0,314 0,005 -0,377 0,004 
idade 0,038 0,002 0,046 0,001 0,056 0,001 0,042 0,001 0,044 0,001 
idade2 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
est1a3 0,370 0,025 0,060 0,010 0,113 0,011 0,0216* 0,011 0,024 0,009 
est4a7 0,356 0,023 0,210 0,009 0,165 0,009 -0,002* 0,010 0,044 0,007 
est8a10 0,450 0,023 0,409 0,009 0,232 0,009 0,237 0,010 0,213 0,008 
est11a14 0,805 0,022 0,645 0,009 0,670 0,009 0,594 0,009 0,472 0,007 
estm15 1,723 0,025 1,287 0,011 1,477 0,010 1,595 0,011 1,317 0,008 
familia1 0,078 0,015 -0,101 0,008 -0,449 0,008 -0,296 0,008 -0,181 0,007 
familia2 -0,119 0,014 0,0035* 0,007 -0,325 0,007 -0,162 0,007 -0,110 0,006 
familia3 0,207 0,017 -0,031 0,009 -0,436 0,009 -0,293 0,010 -0,191 0,008 
familia4 -0,080 0,020 -0,264 0,011 -0,353 0,011 -0,167 0,011 -0,272 0,009 
familia5 0,113 0,021 0,024 0,012 -0,417 0,011 -0,357 0,009 -0,190 0,008 
familia6 -0,138 0,028 -0,062 0,015 -0,213 0,018 0,084 0,012 -0,218 0,010 
familia7 -0,047 0,015 -0,034 0,008 -0,318 0,008 -0,100 0,007 -0,070 0,006 
posicao1 0,187 0,010 0,206 0,005 0,267 0,005 0,136 0,005 0,153 0,004 
posicao2 0,329 0,023 0,568 0,011 0,681 0,011 0,111 0,011 0,495 0,008 
posicao3 0,155 0,027 0,484 0,017 0,296 0,013 0,372 0,013 0,129 0,009 
posicao4 0,278 0,011 0,141 0,006 0,101 0,006 0,024 0,006 0,282 0,005 
posicao5 0,982 0,018 0,750 0,010 1,025 0,009 0,945 0,009 0,943 0,008 
setor1 -0,343 0,025 -0,314 0,011 0,0107* 0,012 -0,384 0,012 -0,252 0,008 
setor2 -0,755 0,027 -0,431 0,012 -0,147 0,013 -0,298 0,012 -0,624 0,009 
setor3 -0,531 0,025 -0,345 0,011 0,042 0,011 -0,564 0,011 -0,335 0,008 
setor4 -0,384 0,029 -0,347 0,012 0,085 0,013 -0,583 0,013 -0,362 0,009 
setor5 -0,183 0,026 -0,180 0,012 0,166 0,012 -0,321 0,012 -0,263 0,009 
setor6 -0,493 0,020 0,022 0,011 0,055 0,011 -0,500 0,011 -0,364 0,009 
setor7 -0,714 0,031 -0,424 0,014 0,141 0,014 -0,865 0,014 -0,346 0,011 
setor8 -0,348 0,025 -0,194 0,011 0,066 0,011 -0,433 0,011 -0,126 0,008 
Constante 5,296 0,055 5,030 0,025 4,861 0,027 5,769 0,025 5,634 0,020 
R2 Ajustado 0,548 0,457 0,569 0,583 0,587 
N. 

Observações 37333 117048 106019 110844 181961 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5% de significância.  Todos os demais coeficientes 
são significantes a menos de 5%. 
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Tabela A4.3 - Resultados das Estimações das Equações de Salários para as Regiões 
Metropolitanas com Filtro com 40 Horas ou mais de Trabalho – 2006 

                                                                                                                                                    (conclusão) 
Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Porto Alegre 

Variáveis 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 

sexo -0,111 0,003 -0,340 0,002 -0,218 0,005 -0,282 0,005 
cor -0,166 0,005 0,025 0,005 -0,301 0,013 -0,425 0,011 
idade 0,179 0,002 0,163 0,001 0,184 0,004 0,178 0,005 
idade2 0,138 0,007 0,121 0,004 0,065 0,013 -0,250 0,023 
est1a3 0,059 0,001 0,045 0,000 0,022 0,001 0,039 0,001 
est4a7 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
est8a10 0,193 0,006 0,179 0,003 0,414 0,012 -0,056 0,020 
est11a14 0,323 0,006 0,300 0,003 0,470 0,012 0,119 0,020 
estm15 0,684 0,005 0,589 0,003 0,808 0,012 0,441 0,020 
familia1 1,473 0,006 1,450 0,004 1,312 0,013 1,056 0,020 
familia2 0,019 0,004 0,115 0,003 0,132 0,008 -0,193 0,008 
familia3 0,053 0,004 0,119 0,002 0,180 0,008 -0,173 0,007 
familia4 0,060 0,004 -0,095 0,003 -0,016 0,008 -0,124 0,009 
familia5 -0,083 0,006 0,070 0,004 0,176 0,010 -0,208 0,010 
familia6 -0,037 0,005 0,092 0,004 -0,344 0,010 -0,154 0,010 
familia7 -0,243 0,007 -0,108 0,005 -0,380 0,013 -0,181 0,013 
posicao1 0,104 0,004 0,170 0,002 0,020 0,008 -0,188 0,007 
posicao2 0,186 0,003 0,163 0,002 0,019 0,004 0,060 0,005 
posicao3 0,479 0,005 0,527 0,005 0,264 0,010 0,114 0,010 
posicao4 -0,062 0,007 0,068 0,005 -0,427 0,016 0,104 0,023 
posicao5 0,128 0,003 0,249 0,002 0,203 0,006 0,066 0,006 
setor1 0,856 0,005 0,856 0,003 0,749 0,008 0,660 0,008 
setor2 -0,064 0,005 0,020 0,005 -0,350 0,012 -0,492 0,011 
setor3 -0,095 0,006 -0,205 0,005 -0,415 0,013 -0,569 0,012 
setor4 -0,155 0,005 -0,079 0,005 -0,342 0,013 -0,531 0,011 
setor5 -0,282 0,006 -0,269 0,005 -0,459 0,014 -0,663 0,012 
setor6 -0,127 0,006 0,188 0,005 -0,382 0,013 -0,400 0,012 
setor7 -0,090 0,005 0,083 0,005 -0,339 0,012 -0,411 0,010 
setor8 -0,207 0,007 0,00597* 0,006 -0,131 0,019 -0,883 0,019 
Constante 4,776 0,014 5,134 0,009 5,636 0,025 6,205 0,031 
R2 Ajustado 0,523 0,495 0,508 0,449 
N. 
Observações 416140 868340 116999 127693 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5% de significância.  Todos os demais coeficientes 
são significantes a menos de 5%. 
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Tabela A4.4 - Resultados das Estimações das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas com Filtro com 40 Horas ou mais de Trabalho – 2006 
 
                                                                                                                                                                     (continua) 

Belém Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte 
Variáveis 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
morcom 0,004* 0,002 0,024 0,001 0,057 0,001 0,055 0,001 0,027 0,001 
ncomo 0,220 0,006 0,153 0,003 0,199 0,003 0,095 0,003 0,111 0,002 
ndorm 0,069 0,005 0,082 0,004 0,203 0,003 0,166 0,003 0,108 0,002 
fone 0,207 0,007 0,211 0,004 0,109 0,004 0,225 0,003 0,175 0,002 
lavaroupa 0,165 0,006 0,220 0,003 0,161 0,004 0,233 0,004 0,011 0,004 
microcom -0,360 0,007 -0,180 0,003 -0,250 0,003 -0,258 0,003 -0,222 0,002 
geladeira 0,018 0,006 0,157 0,003 0,189 0,003 0,276 0,003 0,162 0,002 
napart 0,164 0,008 0,028 0,004 0,149 0,004 0,110 0,002 0,373 0,004 
nbanheiro 0,161 0,007 0,136 0,002 0,097 0,002 0,210 0,003 0,164 0,003 
lixo 0,146 0,003 0,072 0,001 0,033 0,001 0,024 0,001 0,067 0,001 
esgoto 0,018 0,005 0,006 0,002 0,090 0,002 0,103 0,002 0,068 0,001 
Constante 4,523 0,011 4,179 0,006 4,251 0,007 4,213 0,006 4,153 0,007 
R2 Ajustado 0,688 0,601 0,612 0,684 0,654 
N. 

Observações 37333 117048 106019 
11084

4 
18196

1 37333 117048 
10601

9 110844 
18196

1 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5% de significância.  Todos os demais coeficientes 
são significantes a menos de 5%. 
 
 
 
 
Tabela A4.4 - Resultados das Estimações das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas com Filtro com 40 Horas ou mais de Trabalho – 2006 

 
                                                                                                                                     (conclusão) 

Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Porto Alegre 
Variáveis 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

morcom 0,055 0,001 0,035 0,001 0,057 0,002 0,091 0,002 
ncomo 0,057 0,001 0,036 0,000 0,042 0,001 0,030 0,001 
ndorm 0,138 0,001 0,142 0,001 0,113 0,002 0,137 0,002 
fone 0,080 0,001 0,190 0,001 0,116 0,002 0,114 0,002 
lavaroupa 0,163 0,002 0,152 0,001 0,193 0,003 0,031 0,002 
microcom 0,283 0,006 0,184 0,003 0,193 0,006 0,0007* 0,007 
geladeira -0,317 0,001 -0,054 0,001 -0,292 0,003 -0,373 0,002 
napart 0,152 0,001 0,048 0,001 0,358 0,002 0,135 0,003 
nbanheiro 0,088 0,002 0,038 0,002 0,039 0,013 0,172 0,008 
lixo 0,170 0,001 0,183 0,001 0,114 0,002 0,044 0,004 
esgoto 0,079 0,001 0,118 0,000 0,038 0,001 0,075 0,001 
Constante 4,470 0,006 4,422 0,003 4,450 0,013 4,801 0,011 
R2 Ajustado 0,607 0,598 0,622 0,558 
N. Observações 416140 868340 116999 127693 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: * Valores estatisticamente não significante a menos de 5% de significância.  Todos os demais coeficientes 
são significantes a menos de 5%. 
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Apêndice A5 – Tabelas do capítulo 5 

 
 
Tabela A5.1 – Resultados dos Modelos Estimados a partir do Método Logit Condicional, 
com base no Valor Nominal da Função Consumo – 2006 
 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Variáveis 

β 
Erro 

Padrão β 
Erro 

Padrão β 
Erro 

Padrão β 
Erro 

Padrão 
PM -0,026 0,001 -0,112 0,001 -0,090 0,001 -0,038 0,001 
DISTMAR -0,006 0,000 -0,005 0,000 -0,005 0,000 -0,002 0,000 
RANUAL -0,093 0,003 -0,236 0,003 0,086 0,003 -0,235 0,003 
UANUAL -0,210 0,001 -0,163 0,001 -0,135 0,001 -0,080 0,001 
RSEP 0,113 0,002 0,064 0,002 -0,123 0,003 -0,008 0,002 
TJAN -0,184 0,001 -0,233 0,001 -0,282 0,001 -0,093 0,001 
TJUL 0,045 0,001 0,115 0,001 0,169 0,001 0,006 0,001 
IDH - - 20,438 0,165 - - - - 
LATITUDE - - - - -0,104 0,001 - - 
DENSIDADE - - - - - - 4E-04 0,000 
CONSUMO 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 
v 0,392 0,004 0,204 0,004 -1,710 0,030 0,204 0,004 
dEST15 -1,608 0,030 -1,710 0,030 -0,517 0,010 -1,710 0,030 
dEST23 -0,615 0,010 -0,517 0,010 -0,781 0,011 -0,517 0,010 
dEST26 -1,040 0,011 -0,781 0,011 -0,678 0,011 -0,781 0,011 
dEST29 -0,515 0,011 -0,678 0,011 -1,200 0,011 -0,678 0,011 
dEST31 -1,256 0,011 -1,200 0,011 -0,596 0,007 -1,200 0,011 
dEST33 -0,645 0,007 -0,596 0,007 -0,181 0,009 -0,596 0,007 
dEST41 -0,358 0,009 -0,181 0,009 -1,135 0,012 -0,181 0,009 
dEST43 -1,177 0,012 -1,135 0,012 0,443 0,031 -1,135 0,012 
dREG15 0,445 0,031 0,443 0,031 -2,352 0,015 0,443 0,031 
dREG23 -2,356 0,015 -2,352 0,015 -2,142 0,017 -2,352 0,015 
dREG26 -2,147 0,017 -2,142 0,017 -1,848 0,015 -2,142 0,017 
dREG29 -1,856 0,015 -1,848 0,015 -1,174 0,013 -1,848 0,015 
dREG31 -1,175 0,013 -1,174 0,013 -0,423 0,007 -1,174 0,013 
dREG33 -0,428 0,007 -0,423 0,007 -1,372 0,011 -0,423 0,007 
dREG41 -1,373 0,011 -1,372 0,011 -1,911 0,017 -1,372 0,011 
dREG43 -1,914 0,018 -1,911 0,017 0,204 0,004 -1,911 0,017 
N. Observações 2453947  2453947  2453947   2453947  
Log-
Verossimilhança -4091133,3 -4083392,5 -4083392.5 -4083392.5 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 2006. 
Nota: Todos os coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A5.2 – Resultados dos Modelos Estimados a partir do Método Mixed Logit , 
Utilizando o Logaritmo da Função Consumo – 2006 
 

Variáveis Média 
Erro 

Padrão 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

PM -1,3473 0,0004 2,4209 0,0004 
DISTMAR -0,0798 0,0000 0,001324* 0,0000 
RANUAL -7,1630 0,0013 -2,2893 0,0014 
UANUAL -2,4539 0,0001 0,024144* 0,0001 
RSEP 6,6667 0,0005 -0,0178** 0,0004 
TJAN -3,5373 0,0003 0,0552 0,0002 
TJUL 1,2094 0,0001 -0,0165** 0,0002 

CONSUMO -0,9919 0,0002 - - 
v 17,2942 0,0012 110,0232 0,0037 
dEST15 -1,9939 0,0428 0,2299 0,0404 
dEST23 -9,5594 0,1490 8,1147 0,1085 
dEST26 -4,4652 0,0558 -3,0003 0,0421 
dEST29 -1,2251 0,0186 -0,2064 0,0325 
dEST31 -4,3900 0,0566 -3,5052 0,0459 
dEST33 -1,1665 0,0112 -0,0119** 0,0255 
dEST41 -0,7009 0,0134 0,0298** 0,0204 
dEST43 -1,5517 0,0168 -0,0526 0,0235 
dREG15 0,5114 0,0428 -0,1060 0,0344 
dREG23 -7,0748 0,0836 0,9201 0,0567 
dREG26 -3,9793 0,0455 -1,0297 0,0556 
dREG29 -3,6693 0,0642 1,8238 0,0517 
dREG31 -4,3510 0,0609 2,5963 0,0519 
dREG33 -0,3625 0,0128 0,3374 0,0327 
dREG41 -2,0307 0,0168 0,1462 0,0273 
dREG43 -2,2719 0,0239 0,1858 0,0339 
N. Observações 4993 

Log-Verossimilhança -3315270,95 
Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 2006 
Nota: *Coeficientes não significantes a 5%; ** Coeficientes não significantes a 10%; Todos os demais 
coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A5.3 - Resultados dos Modelos Estimados a partir do Método Mixed Logit, com o 
Filtro para os Trabalhadores com Rendimento de até R$ 700,00 Reais Mensais  – 2006 
 
 

Variáveis Média 
Erro 

Padrão 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

PM 0,1089 0,0018 0,0007* 0,0014 
DISTMAR -0,0107 0,0000 0,0003 0,0000 
RANUAL -0,5091 0,0051 0,0419 0,0060 
UANUAL -0,2597 0,0008 0,0237 0,0027 
RSEP 0,3936 0,0037 0,0109 0,0026 
TJAN -0,4805 0,0026 -0,0009* 0,0014 
TJUL 0,1318 0,0016 0,0003* 0,0008 

CONSUMO -0,0109 0,0000   
v -3,5823 0,0108 5,1630 0,0319 
dEST15 -1,8962 0,0509 -0,0735 0,0420 
dEST23 -2,3736 0,0408 1,9924 0,0339 
dEST26 -2,1465 0,0212 0,1559 0,0264 
dEST29 -0,7454 0,0207 0,1902 0,0348 
dEST31 -2,0122 0,0221 -0,4549 0,0301 
dEST33 -1,1308 0,0160 0,4098 0,0283 
dEST41 -1,8882 0,0234 -0,2858 0,0395 
dEST43 -2,3835 0,0304 0,3507 0,0376 
dREG15 -0,0300* 0,0545 -0,2521 0,0407 
dREG23 -4,7496 0,0416 0,2007 0,0626 
dREG26 -4,9225 0,0742 1,2805 0,0460 
dREG29 -3,1812 0,0308 -0,2554 0,0290 
dREG31 -2,1518 0,0250 0,1815 0,0262 
dREG33 -0,6592 0,0160 0,1593 0,0271 
dREG41 -1,6956 0,0262 0,2048 0,0317 
dREG43 -1,9977 0,0398 0,0244* 0,0319 
N. Observações 3.003 

Log-Verossimilhança -1393091,644 
Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 2006. 
Nota: * Coeficientes não significantes a 5%; Todos os demais coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A5.4 - Resultados dos Modelos Estimados a partir do Método Mixed Logit, com o 
Filtro para os Trabalhadores com Rendimento de mais de R$ 700,00 – 2006 
 

Variáveis Média 
Erro 

Padrão 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

PM -0,06754 0,00173 -0,00146* 0,00218 
DISTMAR -0,00494 0,00002 -0,00014 0,00004 
RANUAL -0,36889 0,00480 -0,02858 0,00704 
UANUAL -0,21523* 0,00104 0,00073 0,00111 
RSEP 0,49054 0,00416 -0,02618 0,00346 
TJAN -0,19784 0,00206 -0,00842 0,00180 
TJUL 0,08228 0,00137 -0,00435 0,00092 

CONSUMO 0,00183 0,00000 - - 
v 3,92340 0,01304 -7,67746 0,01975 
dEST15 -2,31900 0,05354 0,08428* 0,06219 
dEST23 -1,26218 0,04029 -1,73602 0,03912 
dEST26 -1,11303 0,02421 -0,15467 0,03524 
dEST29 -0,48834 0,02031 0,05593 0,02467 
dEST31 -1,60167 0,02286 0,29281 0,03056 
dEST33 -0,95138 0,01360 -0,10829 0,01720 
dEST41 -0,19015 0,01580 -0,01963* 0,01831 
dEST43 -1,07519 0,01946 -0,02212* 0,02216 
dREG15 1,31581 0,05632 -0,15618 0,06068 
dREG23 -4,02649 0,06191 -2,31864 0,04554 
dREG26 -2,01327 0,03212 0,23808 0,04170 
dREG29 -1,69267 0,02582 -0,20570 0,03101 
dREG31 -1,52979 0,03094 0,42780 0,03601 
dREG33 -0,25092 0,01459 -0,14045 0,02127 
dREG41 -1,74888 0,01939 -0,17292 0,02761 
dREG43 -2,25966 0,02832 -0,04335* 0,03147 
N. Observações 2.633 

Log-Verossimilhança -1531912,64 
Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 2006 
Nota: * Coeficientes não significantes a 5%. Todos os demais coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A5.5 – Resultados dos Modelos Estimados a partir do Método Mixed Logit , 
Utilizando o filtro para os trabalhadores com  40 ou mais Horas de Trabalho – 2006 
 

Variáveis Média 
Erro 

Padrão 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

PM -0,0308 0,0013 0,0377 0,0059 
DISTMAR -0,0054 0,0000 -0,0002 0,0001 
RANUAL -0,2568 0,0036 -0,0061* 0,0049 
UANUAL -0,2646 0,0007 -0,0028 0,0011 
RSEP 0,5907 0,0029 -0,0080 0,0037 
TJAN -0,2002 0,0016 0,0007* 0,0014 
TJUL 0,1030 0,0011 0,0028 0,0009 

CONSUMO 0,0008 0,0000   
v 1,3893 0,0099 9,0916 0,0174 
dEST15 -1,8709 0,0380 0,0386* 0,0288 
dEST23 -6,3202 0,0924 -5,7631 0,0708 
dEST26 -2,9841 0,0436 1,7667 0,0375 
dEST29 -0,9402 0,0157 -0,0499 0,0198 
dEST31 -2,6567 0,0289 1,6135 0,0283 
dEST33 -1,0385 0,0105 0,2328 0,0160 
dEST41 -0,7211 0,0125 0,0299* 0,0171 
dEST43 -1,4294 0,0162 0,1323 0,0208 
dREG15 0,4193 0,0398 0,1104 0,0262 
dREG23 -5,8529 0,0558 -0,7415 0,0691 
dREG26 -3,5889 0,0394 0,9576 0,0455 
dREG29 -2,7005 0,0265 -0,4792 0,0410 
dREG31 -2,3442 0,0240 -0,5841 0,0317 
dREG33 -0,5276 0,0111 -0,1601 0,0220 
dREG41 -1,9772 0,0152 -0,0579 0,0217 
dREG43 -2,3926 0,0228 -0,0701 0,0336 
N. Observações 4.718 
Log-
Verossimilhança -3106593,70 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 2006 
Nota: * Não significantes a 5%. Todos os demais coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A5.6 – Ranking do Índice de Qualidade das Amenidades (IQA) calculado com 
base no Método de Escolha Discreta, Mixed Logit, considerando os trabalhadores que 
trabalham, semanalmente, 40 horas ou mais (coluna 1) e os trabalhadores com uma 
renda mensal de mais de R$ 700,00 reais – 2006 
 
Filtro para 40 horas ou mais de 

Trabalho 
Trabalhadores com Renda 

Mensal de Mais de R$ 700,00   
IQA* RM IQA* RM 

-29564,5 Rio de Janeiro -10867,8 Rio de Janeiro 
-29610,5 São Paulo -10882,7 São Paulo 
-30407,6 Belo Horizonte -11193,4 Curitiba 
-30513,8 Curitiba -11222,9 Porto Alegre 
-30624,0 Porto Alegre -11242,6 Belo Horizonte 
-30638,8 Recife -11301,8 Recife 
-31132,7 Salvador -11414,5 Salvador 
-31973,3 Fortaleza -11658,0 Fortaleza 
-33323,4 Belém -12437,2 Belém 

Fonte: Elaboração própria a partir da Pnad do ano de 2006. 

 
 
Tabela A5.7 – Ranking do Índice de Qualidade das Amenidades (IQA) calculado com 
base no Método de Escolha Discreta, Logit Condicional – 2006 
 

Modelo 1  Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

IQA* RM IQA* RM IQA* RM IQA* RM 
-27,25 São Paulo -0,62 São Paulo -17,06 São Paulo -11,89 São Paulo 
-27,44 R. Janeiro -0,88 R. de Janeiro -17,33 R. de Janeiro -12,15 R. de Janeiro 
-28,20 B. Horizonte -1,75 B. Horizonte -18,20 B. Horizonte -13,02 B. Horizonte 
-28,35 Recife -2,10 Fortaleza -18,55 Fortaleza -13,37 Fortaleza 
-28,45 Fortaleza -2,20 Recife -18,64 Recife -13,47 Recife 
-28,75 Porto Alegre -2,23 Porto Alegre -18,68 Porto Alegre -13,50 Porto Alegre 
-28,90 Curitiba -2,30 Salvador -18,74 Salvador -13,57 Salvador 
-29,06 Salvador -2,59 Curitiba -19,03 Curitiba -13,86 Curitiba 
-30,67 Belém -3,96 Belém -20,40 Belém -15,22 Belém 

Fonte: Elaboração própria a partir da Pnad do ano de 2006. 
Nota: Apenas para uma melhor visualização os valores dos IQA estão divididos por 1.000.  
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Apêndice A6 – Resultados dos Testes de Robustez 

 

 

 Neste apêndice é realizada uma análise comparativa das três abordagens, a abordagem 

de Roback; a abordagem de Kahn; e a abordagem discreta – aplicada para a valoração das 

amenidades – a partir de testes de robustez realizados com base no Censo Demográfico do 

ano de 1991 e com base na Pnad do ano de 1992. 

  

Os dados de clima utilizados nos testes de robustez são referentes ao período de 1960 

a 1990. Para as estimações dos testes de robustez foram considerados apenas dados climáticos 

de temperatura e precipitação, pois as informações de clima para este período são mais 

restritas do que para o período de 1990 a 2006.  

 

Contudo, a amostra dos trabalhadores e dos imóveis considerado no exame empírico 

possui as mesmas características da amostra utilizada para as estimações realizadas com base 

na Pnad do ano de 2006; salvo algumas exceções decorrentes das alterações das variáveis 

disponíveis no Censo de 1991 e na Pnad de 1992, com relação à Pnad do ano de 2006 (ver o 

quadro A6.1 no final deste apêndice). Deste modo, foram considerados todos os 

trabalhadores, com rendimento positivo da semana de referência que foi entrevistado, chefe 

de família com 15 anos ou mais, que trabalham em atividade não agrícola, e que moram em 

imóveis alugados.  

  

Considerando as duas abordagens que dependem de dados de amenidades, a 

abordagem hedônica e a abordagem discreta, dois modelos foram estimados. No modelo 1 foi 

incluída a precipitação média do mês de Abril (RABR), a precipitação média do mês de 

Setembro (RSTB), a precipitação média do mês de Dezembro (RDEZ); a temperatura média 

do mês de Janeiro (TJAN), e a temperatura média do mês de Junho (TJUN). No modelo 2 

foram considerados os seguintes atributos locais: a precipitação média do mês de Abril 

(RABR), a precipitação média do mês de Setembro (RSTB), a precipitação média do mês de 

Dezembro (RDEZ); a temperatura média do mês de Junho (TJUN); e a temperatura média do 

mês de Dezembro (TDEZ).   

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos pela estimação da abordagem 

hedônica. 
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i) Abordagem Hedônica 
 

As duas tabelas a seguir, a tabela A6.1 e a tabela A.6.2, apresentam os resultados 

estimados das equações hedônicas dos salários e das equações hedônicas dos aluguéis, 

respectivamente. A primeira e a segunda coluna informam sobre os resultados estimados do 

modelo 1 e do modelo 2, respectivamente, com base na Pnad do ano de 1992. Na terceira e 

quarta colunas estão os resultados estimados a partir do Censo do ano de 1991. 

  

Com ênfase na comparação dos resultados estimados com base nas duas bases de 

dados, na Pnad do ano de1992 e no Censo do ano de 1991, nota-se que os coeficientes 

estimados dos atributos locais, tanto a partir das equações dos salários quanto das equações de 

aluguéis, dos dois modelos (modelo 1 e modelo 2), diferem na magnitude. Contudo, 

comparando estes resultados, observa-se que o sinal dos coeficientes dos atributos locais são 

os mesmos (ver tabelas A6.1 e A6.2).  
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Tabela A6.1 – Resultados da Estimação da Equação Hedônica de Salários para as Nove 
Regiões Metropolitanas Brasileiras – Pnad (1992) e Censo (1991) 
 

PNAD 1992 CENSO 1991 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 
Variáveis 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

β 
Erro 

Padrão 
β 

Erro 
Padrão 

RFABR -0,003 0,000 -0,003 0,000 -0,003 0,000 -0,002 0,000 
RFSTB 0,002 0,000 0,002 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 
RFDEZ -0,001 0,000 -0,002 0,000 -0,002 0,000 -0,002 0,000 
TJAN -0,100 0,001 - - -0,189 0,001 - - 
TJUN 0,085 0,001 0,098 0,001 0,110 0,001 0,126 0,001 
TDEZ - - -0,128 0,001 - - -0,233 0,001 

sexo -0,390 0,001 -0,388 0,001 -0,465 0,002 -0,462 0,002 
raça 0,174 0,001 0,175 0,001 0,149 0,001 0,149 0,001 
idade 0,061 0,000 0,061 0,000 0,064 0,000 0,064 0,000 
idade2 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 
est1a3 0,198 0,002 0,198 0,002 0,148 0,003 0,152 0,003 
est4a7 0,325 0,002 0,329 0,002 0,338 0,002 0,344 0,002 
est8a10 0,554 0,002 0,559 0,002 0,604 0,003 0,613 0,003 
est11a14 0,956 0,002 0,962 0,002 0,999 0,003 1,012 0,003 
estm15 1,613 0,003 1,618 0,003 1,647 0,003 1,659 0,003 
setor1 0,154 0,003 0,148 0,003 0,010 0,004   0,002* 0,004 
setor2 -0,053 0,003 -0,054 0,003 -0,159 0,005 -0,158 0,004 
setor3 -0,064 0,003 -0,066 0,003 -0,059 0,004 -0,059 0,004 
setor4 -0,082 0,003 -0,084 0,003 -0,065 0,004 -0,067 0,004 
setor5 0,134 0,003 0,131 0,003 0,074 0,004 0,072 0,004 
setor6 -0,099 0,003 -0,101 0,003 -0,039 0,004 -0,043 0,004 
setor7 0,080 0,003 0,078 0,003 0,147 0,005 0,144 0,005 
posicao1 0,248 0,002 0,247 0,002 0,082 0,002 0,078 0,002 
posicao2 0,340 0,003 0,341 0,003 0,197 0,003 0,199 0,003 
posicao3 0,204 0,006 0,205 0,006 -0,093 0,006 -0,094 0,006 
posicao4 0,220 0,002 0,220 0,002 0,276 0,002 0,275 0,002 
posicao5 0,734 0,003 0,735 0,003 0,857 0,004 0,858 0,004 
Constante 13,472 0,013 13,809 0,013 12,515 0,016 13,044 0,016 

R2 Ajustado 0,443 0,446 0,443 0,450 
N. 
Observações  1.845.641 1.845.641  1.264.674 1.264.674 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad de 1992 e no Censo de 1991. 
Nota: * Estatisticamente não significante a 5% de significância. Os demais coeficientes são todos significantes. 
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Tabela A6.2 – Resultados da Estimação da Equação Hedônica dos Aluguéis para as 
Nove Regiões Metropolitanas Brasileiras – 2006 
 

PNAD 1992 CENSO 1991 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

Variáveis 

ß 
Erro 

Padrão 
ß 

Erro 
Padrão 

ß 
Erro 

Padrão 
ß 

Erro 
Padrão 

RFABR -0,003 0,000 -0,003 0,000 -0,003 0,000 -0,002 0,000 
RFSTB 0,002 0,000 0,002 0,000 0,004 0,000 0,003 0,000 
RFDEZ -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,002 0,000 
TJAN -0,083 0,001 - - -0,186 0,001 - - 
TJUN 0,062 0,001 0,102 0,001 0,115 0,001 0,139 0,001 
TDEZ - - -0,146 0,001 - - -0,241 0,001 

morcom 0,024 0,001 0,026 0,001 -0,005 0,001 -0,012 0,001 

ncomo 0,105 0,001 0,109 0,001 0,127 0,001 0,130 0,001 
ndorm 0,044 0,001 0,048 0,001 -0,009 0,001 -0,003 0,001 
napart -0,371 0,002 -0,386 0,002 -0,345 0,002 -0,361 0,002 
banheiro 0,152 0,002 0,148 0,002 0,074 0,002 0,070 0,002 
esgoto 0,197 0,001 0,174 0,001 0,139 0,002 0,117 0,002 
lixo 0,195 0,002 0,196 0,002 0,203 0,002 0,195 0,002 
fone 0,265 0,002 0,260 0,002 0,193 0,002 0,192 0,002 
geladeira 0,082 0,002 0,077 0,002 0,073 0,002 0,067 0,002 
lavaroupa 0,176 0,002 0,168 0,002 0,094 0,002 0,086 0,002 
tv 0,280 0,002 0,274 0,001 0,176 0,001 0,167 0,001 
Constante 12,541 0,015 13,279 0,015 12,056 0,015 12,744 0,016 
R2 Ajustado 0,381 0,385 0,387 0,396 
N. 
Observações  1.845.641 1.845.641  1.264.674 1.264.674 

Fonte: Elaboração própria com base no Censo do ano de 1991 e na Pnad de 1992. 
Nota: Todos os coeficientes são significantes a 5%. 
 

 Conseqüentemente, dadas as diferenças nos resultados obtidos pela estimação dos dois 

modelos, a partir da Pnad de 1992 e do censo 1991, os rankings estabelecidos com base em 

Roback (1982) foram divergentes. A tabela a seguir apresenta os rankings da qualidade das 

amenidades obtidos com base nos dois modelos estimados, utilizando a Pnad de 1992 e o 

Censo de 1991. 
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Tabela A6.3 - Ranking de Qualidade de Vida Hedônico das Regiões Metropolitanas 
Brasileiras - Pnad (1992) e Censo (1991) 

 
PNAD 1992 CENSO 1991 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

IQV RM IQV RM IQV RM IQV RM 
0,23  Porto Alegre -0,16  Curitiba 0,50  Belém 0,35  Belém 
0,22  Curitiba -0,19  São Paulo 0,42  Salvador 0,28  Salvador 
0,21  B. Horizonte -0,20  B. Horizonte 0,39  Recife 0,25  Recife 
0,20  Belém -0,21  Belém 0,37  Fortaleza 0,23  B. Horizonte 
0,18  São Paulo -0,21  Porto Alegre 0,36  B. Horizonte 0,22  Fortaleza 
0,15  Salvador -0,25  R. de Janeiro 0,35  R. de Janeiro 0,22  R. de Janeiro 
0,14  R. de Janeiro -0,26  Salvador 0,30  São Paulo 0,18  São Paulo 
0,10  Recife -0,27  Recife 0,27  Porto Alegre 0,14  Curitiba 

0,04  Fortaleza -0,37  Fortaleza 0,26  Curitiba 0,12  Porto Alegre 
Fonte: Elaboração própria com base na Pnad de 1992 e no Censo de 1991. 
 

 Observa-se, pelos rankings dispostos na tabela A6.3, que apenas a colocação da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, referente ao modelo 2, não variou, quando 

comparado os resultados do ranking obtido com base na Pnad e no Censo. Contudo, as 

colocações das demais Regiões Metropolitanas, apresentaram uma significativa variabilidade, 

comparando os resultados obtidos com base na Pnad-1992 e no Censo-1991.  

 

ii) Abordagem de Khan (1995) 

  

 Os resultados da estimação das equações dos salários e das equações dos aluguéis 

então dispostos nas tabelas anexadas no final deste apêndice (tabela A6.7 até a tabela A6.10). 

Os rankings estimados com base na Pnad do ano de 1992 e com base no Censo de 1991, 

aplicando a metodologia de Kahn (1995), estão dispostos na tabela A6.8, coluna 1 e coluna 2, 

respectivamente.  

 

 Os rankings da qualidade de vida estabelecidos a partir da abordagem de Kahn (1995), 

com base na Pnad-1992 e Censo-1991, também apresentaram variações nas colocações das 

Regiões Metropolitanas. Pelas estimações dos dois rankings, observa-se que a apenas a 

colocação da RM de Belém e a RM de Salvador não variou, manteve-se na primeira 

colocação e na sétima, respectivamente. Mas, a ordenação das demais Regiões 

Metropolitanas, comparando os dois rankings, variou em pelo menos uma colocação (ver 

tabela A6.4). 
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Tabela A6.4 - Ranking da Qualidade de Vida para as Regiões Metropolitanas Brasileiras 
a Estabelecido com Base na Abordagem de Kahn (1995) – Pnad (1992) e Censo (1991) 
 

PNAD 1992 CENSO 1991 

IQV RM IQV RM 

14,55% Belém 15,11%  Belém 

17,99% São Paulo 15,62%  Fortaleza 

20,63% Fortaleza 15,66%  São Paulo 

23,00% Porto Alegre 19,07%  Recife 

23,41% Recife 19,20%  Rio de Janeiro 

23,89% Rio de Janeiro 20,32%  Belo Horizonte 

25,52% Salvador 20,61%  Salvador 

26,11% Curitiba 23,53%  Porto Alegre 

26,47% Belo Horizonte 24,19%  Curitiba 
Fonte: Elaboração própria com base na Pnad de 1992 e no Censo de 1991 

 

iii) Abordagem Discreta 

 
 A respeito dos testes de robustez aplicados para abordagem discreta, devido ao 

tamanho da base do Censo Demográfico do ano de 1991, não foi possível estimar os modelos 

aplicando o mixed logit a partir da base de dados Censo-1991. Desta forma, os testes foram 

realizados com base no Logit Condicional. Contudo, é provável que, se os resultados 

estimados utilizando a Pnad-1992 e o Censo-1991, a partir do Logit Condicional, não 

diferirem, provavelmente os resultados aplicando o mixed logit também não divergiram.  

 
 A tabela A6.5. apresenta os resultados das estimações do modelo discreto. A primeira 

coluna e a segunda coluna estão os resultados estimados a partir da Pnad do ano de 1992, o 

modelo 1 e o modelo 2, respectivamente. Na terceira coluna e na quarta coluna estão os 

resultados do modelo 1 e 2, respectivamente, estimados com base no Censo do ano de 1991. 

 

 Os resultados estimados, aplicando o logit condicional, a partir das duas bases de 

dados, também apresentaram uma variabilidade na magnitude dos coeficientes estimados dos 

atributos locais. Contudo, comparando os resultados estimados a partir da Pnad-1992 e do 

Censo-1991, apenas a coeficiente da precipitação média do mês de Setembro (RSET) mudou 

de sinal nos dois modelos estimados; as estimações com base na Pnad-1992 indicando que o 

sinal da variável é positivo e as estimações a partir do Censo-1991 indicando que o sinal é 

negativo. 
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Tabela A6.5 – Resultados do Modelo de Escolha Discreta, aplicando o Logit Condicional, 
para as Nove Regiões Metropolitanas Brasileiras – Censo (1991) e Pnad (1992) 

 
PNAD 1992 CENSO 1991 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 
Variáveis 

ß 
Erro 

Padrão 
ß 

Erro 
Padrão 

ß 
Erro 

Padrão 
ß 

Erro 
Padrão 

RFABR -0,0233 0,0000 -0,0225 0,0000 -0,0107 0,0001 -0,0113 0,0000 
RFSTB 0,0069 0,0000 0,0063 0,0000 -0,0048 0,0001 -0,0042 0,0001 
RFDEZ -0,0126 0,0000 -0,0138 0,0000 -0,0057 0,0000 -0,0064 0,0000 
TJAN -0,3881 0,0015 - - -0,0223 0,0020 - - 
TJUN 0,5764 0,0014 0,6624 0,0014 0,1518 0,0019 0,1985 0,0018 
TDEZ - - -0,5647 0,0017 - - -0,0917 0,0023 
consumo 4E-07 0,0000 4E-07 0,0000 5E-06 0,0000 4,8E-06 1,6E-08 
v -0,7227 0,0022 -0,7644 0,0022 0,1306 0,0032 0,0994 0,0033 
dEST15 -2,0031 0,0336 -1,9068 0,0336 -2,6274 0,0372 -2,5540 0,0372 
dEST23 -1,5102 0,0132 -1,2941 0,0133 -1,9180 0,0147 -1,8431 0,0148 
dEST26 -1,8498 0,0132 -1,6932 0,0132 -1,0641 0,0120 -1,0546 0,0120 
dEST29 -1,0736 0,0132 -0,9510 0,0132 -1,0860 0,0132 -1,0287 0,0132 
dEST31 -2,2100 0,0127 -1,9157 0,0128 -2,3434 0,0132 -2,2566 0,0133 
dEST33 -1,1789 0,0063 -0,9764 0,0063 -0,5029 0,0064 -0,4589 0,0065 
dEST41 -1,3030 0,0098 -1,0539 0,0099 -1,3018 0,0106 -1,2730 0,0106 
dEST43 -1,8868 0,0140 -1,5807 0,0141 -2,2565 0,0142 -2,1401 0,0143 
dREG15 0,4016 0,0358 0,3977 0,0358 0,5695 0,0390 0,5668 0,0390 
dREG23 -1,7366 0,0192 -1,7317 0,0192 -2,1898 0,0237 -2,1896 0,0237 
dREG26 -1,6843 0,0197 -1,6812 0,0197 -2,2350 0,0196 -2,2351 0,0196 
dREG29 -1,5702 0,0186 -1,5695 0,0186 -1,8047 0,0190 -1,8042 0,0190 
dREG31 -0,9083 0,0159 -0,9043 0,0159 -1,1760 0,0167 -1,1759 0,0167 
dREG33 -0,4693 0,0069 -0,4666 0,0069 -0,5621 0,0067 -0,5612 0,0066 
dREG41 -1,2865 0,0130 -1,2796 0,0130 -1,3632 0,0137 -1,3627 0,0137 
dREG43 -2,0670 0,0224 -2,0659 0,0224 -1,9617 0,0214 -1,9603 0,0214 
Log-
Verossimilhança -2756947,6 -2733492,8 -1818984,3 -1818227,4 
N. Observações  1.845.641 1.845.641  1.264.674 1.264.674 
Fonte: Elaboração própria com base na Pnad de 1992 e no Censo de 1991. 
Nota: Todos os coeficientes são significantes a 5%. 
 
 
 Quanto aos rankings da qualidade das amenidades estabelecidos para as Regiões 

Metropolitanas, com base na abordagem discreta, a partir da Pnad do ano de 1992 e do Censo 

do ano de 1991, nota-se que apenas a colocação de três Regiões Metropolitanas, da RM de 

Fortaleza, a RM de Recife e a RM de Curitiba, variou nos rankings; a RM de Fortaleza em 

duas colocações, e a RM de Recife e Curitiba em uma colocação. 
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Tabela A.6.6 - Ranking da Qualidade de Vida para as Regiões Metropolitanas 
Brasileiras a com Base na Abordagem Discreta – Pnad (1992) e Censo (1991) 

 
PNAD 1992 CENSO 1991 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 
IQA* RM IQA* RM IQA* RM IQA* RM 
-66,69 R. de Janeiro -134,97 R. Janeiro -0,33 R. de Janeiro -2,20 R. Janeiro 
-74,79 São Paulo -137,52 São Paulo -0,66 São Paulo -2,41 São Paulo 
-89,45 B. Horizonte -161,30 B. Horizonte -0,73 B. Horizonte -2,69 B. Horizonte 
-96,38 Porto Alegre -168,68 Porto Alegre -1,11 Porto Alegre -3,14 Porto Alegre 

-100,22 Curitiba -168,99 Recife -1,63 Fortaleza -3,60 Fortaleza 
-100,45 Recife -171,57 Curitiba -1,96 Curitiba -3,81 Curitiba 
-112,88 Fortaleza -184,06 Fortaleza -2,72 Recife -4,55 Recife 
-123,90 Salvador -192,44 Salvador -3,35 Salvador -5,28 Salvador 
-147,27 Belém -215,93 Belém -4,98 Belém -6,94 Belém 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad de 1992 e no Censo de 1991 
Nota: * Os índices estão divididos por 100.000, apenas para melhor visualização. 

 

Os testes de robustez realizados neste capítulo, a partir da Pnad do ano de 1991 e do 

censo do ano de 1992, indicaram certa sensibilidade dos resultados das três abordagens 

adotadas na tese com respeito à base de dados utilizada. Contudo, comparando os rankings 

estabelecidos da qualidade das amenidades para as Regiões Metropolitanas, foi evidenciado 

que o ranking obtido com base na Abordagem Hedônica foi o que apresentou a maior 

variação nas colocações das RMs, comparando os resultados obtidos a partir das duas base de 

dados. Por outro lado, os rankings estabelecidos a partir do modelo de escolha discreta, 

comparando os resultados das duas bases, foram os mais estáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198 

Quadros e Tabelas 

 

 

Quadro A6.1 – Descrição das Características dos Trabalhadores e do Trabalho dos 
Trabalhadores 
 

Variáveis Descrição das Variáveis 

sexo 1 se for mulher (0 caso contrário) 

raça 1 se for branca (0 caso contrário) 

idade Idade 

idade2 Idade ao quadrado 

est0 Sem instrução e menos de um ano de estudo (omitida) 

est1a3 De 1 a 3 anos de estudos 

est4a7 De 4 a 7 anos de estudos 

est8a10 De 8 a 10 anos de estudos 

est11a14 De 11 a 14 anos de estudos 

estm15 15 anos ou mais anos de estudos 

setor1 Indústria de transformação e Outras atividades industriais 

setor2 Indústria da construção 

setor3 Comércio de mercadorias 

setor4 Prestação de serviços e Serviços auxiliares da atividade econômica 

setor5 Transporte e comunicação 

setor6 Social 

setor7 Outras atividades, atividades mal definidas ou não declaradas 

setor0 Administração pública (omitido) 

posicao1 Empregado com carteira 

posicao2 Militar e Funcionário público estatutário 

posicao3 Trabalhador doméstico com carteira 

posicao4 Conta- própria 

posicao5 Empregador 

posicao0 
Outros Empregados sem carteira; Empregados sem declaração de carteira; 
Trabalhador doméstico sem carteira (omitido) 
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Quadro A6.2 - Descrição das Características dos Imóveis 
 
Variáveis Descrição das Variáveis 

morcom Número de moradores por cômodos 

ncomo Número de cômodos  

ndorm Número de cômodos servindo de dormitório 

fone 1 se no imóvel tem telefone 

lavaroupa 1 se no imóvel tem máquina de lava roupas 

tv 1 se tem televisão colorida no domicílio (0 caso contrário) 

geladeira 1 se no imóvel tem geladeira 

napart 1 se o imóvel é casa ou cômodo (0 caso contrário) 

banheiro 1 se o banheiro é de uso apenas do domicílio (0 caso contrário) 

lixo 1 se o imóvel tem coleta direta do lixo (0 caso contrário) 

esgoto 1 se o imóvel está ligado na rede coletora de esgoto (0 caso contrário) 
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Tabela A6.7 – Resultados da Estimação das Equações de Salários para as Regiões 
Metropolitanas – Pnad do ano de 1992 
 

          (continua) 

Variáveis Belém Fortaleza Recife  Salvador 
Belo 

Horizonte 

sexo -0,418 -0,567 -0,523 -0,583 -0,564 
raça 0,137 0,096 0,244 0,237 0,115 
idade 0,028 0,029 0,053 0,103 0,019 
idade2 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 
est1a3 0,227 0,116 0,218 0,399 0,181 
est4a7 0,466 0,358 0,394 0,623 0,258 
est8a10 0,547 0,606 0,632 0,855 0,576 
est11a14 1,057 1,127 1,092 1,013 0,836 
estm15 2,032 1,940 1,900 1,672 1,739 
posicao1 0,439 0,135 0,259 0,303 0,226 
posicao2 0,414 0,294 0,299 0,754 0,360 
posicao3 0,264 0,321 0,614 0,575 0,310 
posicao4 0,428 0,208 0,049 0,105 0,286 
posicao5 1,136 0,823 0,862 1,127 0,783 
setor1 -0,092 -0,202 0,097 0,324 0,287 
setor2 -0,051 -0,292 0,049 -0,011** 0,108 
setor3 -0,370 -0,117 0,182 0,092 0,083 
setor4 -0,404 -0,141 -0,007** 0,022* 0,016** 
setor5 0,061 0,224 0,124 0,298 0,387 
setor6 -0,455 -0,159 -0,102 0,068 0,074 
setor7 0,534 0,067 0,206 0,426 0,523 
Constante 12,440 12,696 11,701 11,028 12,881 
R2 Ajustado 0,594 0,518 0,525 0,487 0,472 
N. Observações 25783 80653 81648 77723 126114 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 1992. 
Nota: *Coeficientes não significantes a 5%; ** Coeficientes não significantes a 10%; Todos os demais 
coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A6.7 – Resultados da Estimação das Equações de Salários para as Regiões 
Metropolitanas – Pnad do ano de 1992 

 
                                                                                                        (conclusão) 

Variáveis 
Rio de 
Janeiro São Paulo Curitiba 

Porto 
Alegre 

sexo -0,340 -0,290 -0,539 -0,394 
raça 0,199 0,169 0,019 0,239 
idade 0,060 0,075 0,099 0,079 
idade2 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 
est1a3 0,326 0,156 0,283 0,141 
est4a7 0,323 0,317 0,353 0,257 
est8a10 0,633 0,475 0,612 0,574 
est11a14 0,951 0,926 1,074 0,991 
estm15 1,603 1,535 1,590 1,467 
posicao1 0,212 0,248 0,102 0,337 
posicao2 0,388 0,230 0,222 0,313 
posicao3 0,548 -0,050 0,101 -0,074 
posicao4 0,179 0,259 0,312 0,162 
posicao5 0,806 0,620 0,455 0,780 
setor1 0,089 0,274 0,040 -0,129 
setor2 -0,065 0,021 -0,263 -0,233 
setor3 -0,109 -0,011 0,005** -0,201 
setor4 -0,202 0,083 -0,210 -0,185 
setor5 -2,65E-4** 0,212 0,323 0,057 
setor6 -0,328 0,125 -0,089 -0,258 
setor7 0,001** -0,007** 0,386 0,227 
Constante 12,155 12,059 11,777 11,792 
R2 Ajustado 0.46 0.423 0.436 0.451 
N. Observações 426733 841291 74894 110802 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 1992. 
Nota: *Coeficientes não significantes a 5%; ** Coeficientes não significantes a 10%; Todos os demais 
coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A6.8 – Resultados da Estimação das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas – Pnad do ano de 1992 
 
                                                                                                                                 (continua) 

Variáveis Belém Fortaleza Recife  Salvador 
Belo 

Horizonte 

morcom 4,9E-02 -0,050 0,080 0,046 0,054 
ncomo 0,162 0,126 0,094 0,097 0,076 
ndorm 5,8E-02 -0,052 0,028 -0,050 0,087 
napart -0,382 -0,641 -0,239 -0,360 -0,312 
banheiro 0,531 0,043 0,290 0,289 0,336 
esgoto 0,368 0,160 0,154 -0,065 0,244 
lixo 0,178 0,210 0,067 0,128 -0,037 
fone 6,8E-02 0,223 0,379 0,377 0,315 
geladeira -9,9E-3** 0,048 0,183 0,560 0,228 
lavaroupa 0,131 0,045 0,280 0,154 0,046 
tv 0,261 0,387 0,214 0,201 0,084 
Constante 10,893 11,515 10,821 11,164 11,292 
R2 Ajustado 0,556 0,345 0,435 0,493 0,396 
N. Observações 25783 80653 81648 77723 126114 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 1992. 
Nota: *Coeficientes não significantes a 5%; ** Coeficientes não significantes a 10%; Todos os demais 
coeficientes são significantes a 5%. 
 

Tabela A6.8 – Resultados da Estimação das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas – Pnad do ano de 1992 

                                                                                                             (conclusão) 

Variáveis 
Rio de 
Janeiro 

São Paulo Curitiba 
Porto 
Alegre 

morcom -0,006 0,016 0,055 0,072 
ncomo 0,085 0,173 0,084 0,111 
ndorm 0,056 0,051 0,043 0,050 
napart -0,512 -0,365 -0,140 -0,401 
banheiro 0,095 0,034 0,211 0,300 
esgoto 0,123 0,184 0,149 0,217 
lixo 0,213 0,234 -0,045 1,277 
fone 0,344 0,198 0,043 0,230 
geladeira 0,090 -0,095 0,230 -0,203 
lavaroupa 0,144 0,156 0,033 0,156 
tv 0,316 0,303 0,260 0,144 
Constante 11,591 11,587 11,228 10,477 

R2 Ajustado 0,375 0,384 0,188 0,343 
N. Observações 426733 841291 74894 110802 

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad do ano de 1992. 
Nota: *Coeficientes não significantes a 5%; ** Coeficientes não significantes a 10%; Todos os demais 
coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A6.9 – Resultados da Estimação das Equações de Salários para as Regiões 
Metropolitanas – Censo do ano de 1991 
 
                                                                                                                                      (continua) 

Variáveis Belém Fortaleza Recife Salvador 
Belo 

Horizonte 

Sexo -0,523 -0,488 -0,555 -0,53 -0,508 
Raça 0,163 0,161 0,175 0,325 0,14 
Idade 0,059 0,064 0,064 0,066 0,067 
idade2 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 
est1a3 0,088 0,205 0,278 0,184 0,205 
est4a7 0,42 0,384 0,499 0,326 0,47 
est8a10 0,689 0,646 0,824 0,744 0,814 

est11a14 1,246 1,116 1,388 1,235 1,251 
estm15 1,979 1,843 2,093 1,966 1,905 
posicao1 -0,001* 0,021* -0,009* 0,131 0,000* 
posicao2 -0,089 0,033* -0,158 -0,079 -0,184 
posicao3 0,061** 0,079 -0,064 -0,002* -0,048 
posicao4 -0,091 0,049 -0,109 -0,123 -0,123 
posicao5 0,101 0,3 0,118 0,12 0,061 
setor1 -0,206 -0,085 -0,137 -0,094 -0,101 
setor2 0,499 0,492 0,25 0,275 0,133 
setor3 -0,046 0,024 0,054 0,197 0,062 
setor4 0,161 0,327 0,154 0,22 0,204 
setor5 -0,24 0,091* -0,091 -0,008* -0,12 
setor6 0,257 0,28 0,15 0,408 0,266 
setor7 1,121 1,1 0,961 1,084 0,875 
Constante 9,453 8,99 9,075 9,152 9,307 

R2 Ajustado 0,524 0,462 0,541 0,537 0,495 

N. Observações 15995 53521 46903 45979 100766 
Fonte: Elaboração própria com base no Censo do ano de 1991. 
Nota: *Coeficientes não significantes a 5%; ** Coeficientes não significantes a 10%; Todos os demais 
coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A6.9 – Resultados da Estimação das Equações de Salários para as Regiões 
Metropolitanas – Censo do ano de 1991 

 
                                                                                                                       (conclusão) 

Variáveis 
Rio de 
Janeiro São Paulo Curitiba 

Porto 
Alegre 

sexo -0,395 -0,448 -0,502 -0,474 

raça 0,167 0,111 0,135 0,180 
idade 0,054 0,066 0,070 0,075 
idade2 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 
est1a3 0,106 0,158 0,115 0,158 
est4a7 0,294 0,336 0,345 0,398 
est8a10 0,566 0,594 0,599 0,687 
est11a14 0,971 0,928 0,980 1,124 
estm15 1,715 1,520 1,516 1,711 
posicao1 0,041 -0,023 -0,196 -0,041 
posicao2 -0,091 -0,166 -0,318 -0,221 
posicao3 -0,022 -0,086 -0,158 0,013** 
posicao4 -0,015 -0,056 -0,143 -0,055 
posicao5 0,195 0,027 -0,115 0,094 
setor1 -0,064 0,025 -0,101 -0,018** 
setor2 0,196 0,081 0,022** 0,126 
setor3 0,089 0,054 0,058 0,074 
setor4 0,329 0,083 0,048 0,225 
setor5 -0,064 -0,125 -0,189 -0,092 
setor6 0,255 0,272 0,264 0,287 
setor7 0,911 0,747 0,864 0,757 
Constante 9,536 9,993 9,726 9,254 

R2 Ajustado 0,44 0,383 0,423 0,454 

N. Observações 249749 608711 55339 87711 
Fonte: Elaboração própria com base no Censo do ano de 1991 
Nota: *Coeficientes não significantes a 5%; ** Coeficientes não significantes a 10%; Todos os demais 
coeficientes são significantes a 5%. 
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Tabela A6.10 – Resultados da Estimação das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas – Censo do ano de 1991 
 
                                                                                                                                        (continua) 

Variáveis Belém Fortaleza Recife Salvador 
Belo 

Horizonte 

morcom -0,004** -0,018 -0,054 -0,079 -0,051 

ncomo 0,167 0,154 0,124 0,128 0,135 
ndorm -0,07 -0,031 0,021 0,011* 0,005** 
napart -0,506 -0,377 -0,436 -0,41 -0,256 
banheiro 0,144 -0,012** 0,102 0,106 0,09 
lixo 0,145 0,14 0,135 0,138 0,098 
esgoto 0,138 0,08 0,021 0,188 0,107 
fone 0,157 0,172 0,364 0,183 0,15 
tv 0,184 0,177 0,357 0,161 0,179 
lavaroupa 0,07 0,224 0,170 0,107 0,03 
geladeira 0,137 0,096 0,155 -0,004** 0,038 
Constante 9,649 9,151 9,204 9,604 9,451 

R2 Ajustado 0,551 0,402 0,51 0,483 0,413 

N. Observações 15995 53521 46903 45979 100766 
Fonte: Elaboração própria com base no Censo do ano de 1991 
Nota: *Coeficientes não significantes a 5%; ** Coeficientes não significantes a 10%; Todos os demais 
coeficientes são significantes a 5%. 
 
 
Tabela A6.10 – Resultados da Estimação das Equações de Aluguéis para as Regiões 
Metropolitanas – Censo do ano de 1991 

 
                                                                                                                            (conclusão) 

Variáveis 
Rio de 
Janeiro São Paulo Curitiba 

Porto 
Alegre 

morcom -0,018 -0,010 -0,106 -0,027 

ncomo 0,136 0,142 0,096 0,121 

ndorm -0,030 0,029 0,063 -0,016 

napart -0,430 -0,299 -0,339 -0,452 

banheiro 0,010 0,065 0,090 0,042 

Lixo 0,146 0,179 0,181 0,418 

esgoto 0,100 0,103 0,102 0,116 

fone 0,258 0,158 0,175 0,275 

tv 0,181 0,119 0,154 0,164 

lavaroupa 0,080 0,082 0,037 0,057 

geladeira 0,056 0,049 0,043 -0,021 

Constante 9,517 9,731 9,644 9,385 

R2 Ajustado 0,391 0,315 0,425 0,31 

N. Observações 249749 608711 55339 87711 
Fonte: Elaboração própria com base no Censo do ano de 1991. 
Nota: Todos os coeficientes são significantes a 5%. 


