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Resumo 

 A valoração de ativos ambientais é uma tarefa que envolve certa complexidade 

devido à sua característica de bem público e externalidade. Diversos métodos têm sido 

utilizados, entre os quais o de valoração contingente. Este baseia-se na teoria 

microeconômica da variação compensatória e variação equivalente e é implementado 

através de entrevistas diretas. Nessas entrevistas o consumidor é questionado a respeito de 

sua disposição a pagar (DAP) diante de alterações na disponibilidade ou na qualidade dos 

ativos ambientais. Em geral, o formato da questão usado para medir a variação de bem estar 

pode ser de dois tipos: questões abertas ou referendo de escolha dicotômica. 

 Vários modelos econométricos foram sugeridos na literatura para estimar a 

disposição a pagar, e entre eles os modelos logit e probit são os mais tradicionais. 

Entretanto, os modelos paramétricos tradicionais podem falhar na representação da 

distribuição empírica dos dados, levando a vieses por erros de especificação e, 

conseqüentemente, resultados inconsistentes com a teoria econômica, como por exemplo, 

uma disposição a pagar negativa. 

 Buscando resolver essas deficiências, têm sido utilizados modelos truncados - o que 

implica em uma perda de informação, bem como as formas paramétricas permanecem 

rígidas, ou seja, as soluções vislumbradas têm gerado outra série de problemas na obtenção 

do valor do ativo ambiental. 

 Assim sendo, esse trabalho propõe a utilização de um novo modelo paramétrico, o 

modelo de regressão beta (Ferrari e Cribari-Neto, 2004), para valorar ativos ambientais 

através do método de valoração contingente. O modelo utiliza a flexibilidade da 

distribuição beta em ajustar diversas formas de assimetria e satisfaz os critérios mínimos 

para estimação da DAP.  

 Comparações adicionais com os modelos tradicionais são feitas para duas bases de 

dados, uma delas envolvendo a valoração de uma área de mangue em Recife – PE, e a outra 

que busca valorar uma área de floresta no norte da Suécia (Li e Mattsson, 1995). Os 

resultados mostram que o modelo de regressão beta representa um aperfeiçoamento do 

processo de estimação da disposição a pagar comparativamente aos modelos tradicionais. 

Palavras-chave: 1.Valoração contingente. 2.Regressão beta. 3.Disposição a pagar.  

4.Modelos de resposta binária 5. Ativos ambientais. 



 

 

 Abstract 

The method of contingent valuation is used to value goods that don't possess a 

defined market and is based on the variation of welfare to be captured through direct 

questions. In those interviews the consumer is questioned regarding his willingness to pay 

(WTP) due to alterations in the readiness or in the quality of environmental resources. In 

general, the format of the questions used to measure the variation of welfare can be of two 

types: open-ended or referendum of choice dichotomous.   

 Several models econometrics were suggested in the literature to estimate the 

willingness to pay, among them, the logit and probit models are the most traditional. 

However, the traditional parametric models can fail in the representation of the empiric 

distribution of the data, taking the biases for misspecification and consequently, 

inconsistent results according the economic theory, as example, a willingness to pay 

negative.   

 Looking for to solve that problem, several approaches were proposed in the 

literature with the objective of obtaining more flexible models. Than, they incorporate the 

inherent characteristics to the process of the consumer's decision. Among the approaches 

that were introduced to the contingent valuation method, there are non-parametric and 

semi-parametric models, which present advantages and disadvantages.   

 This work proposes the use of a new parametric model, the beta regression model 

proposed by Ferrari and Cribari-Neto (2004), to value environmental goods, through the 

contingent valuation method. The model uses the flexibility of the beta distribution in 

adjusting several asymmetry forms and satisfies the minimum criteria for WTP estimation.    

 Additional comparisons with the traditional models are done for two data bases: the 

first refers to a forest valuation in the northern of Sweden (Li and Mattsson, 1995); and the 

second data base search to value a swamp area in the city of Recife - PE, on which new 

highway is planned. The results shows that the regression beta model represent an 

improvement in the process of the willingness to pay estimation comparatively to the 

traditional models. 

Key Words: 1. Contingent Valuation 2. Beta regression model  3. Willingness to pay  4. 

Binary response models 5. Environmental goods. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

A avaliação de políticas públicas requer o conhecimento dos benefícios e dos custos 

associados. No caso de ativos ambientais - e das políticas a eles associados - o problema 

adquire uma grande magnitude devido às características peculiares de tais ativos: eles 

apresentam características de bens públicos e a de sofrer a influência de externalidades. A 

presença destas duas características traz uma série de problemas econômicos: a precificação 

de tais ativos é complicada devido ao surgimento do problema do “free-rider” e há uma 

sub-oferta do bem.  

Segundo Marques & Comune (1995), a maioria dos ativos ambientais não tem 

substitutos e a inexistência de sinalização de “preços” para seus serviços distorce a 

percepção dos agentes econômicos, induzindo os mercados à falhas em obter uma alocação 

eficiente, evidenciando uma divergência entre “custos privados e sociais”. Com a obtenção 

desses preços, é possível incorporá-los no processo de tomada de decisão. 

Nesse sentido, diversos métodos de valoração foram desenvolvidos, tais como 

valoração contingente, avaliação hedonista e avaliação do custo de viagem, por exemplo1. 

Esses métodos tentam estabelecer indicadores monetários para os ativos ambientais de 

forma que permitam demonstrar sua importância para a sociedade. Atualmente, a valoração 

dos bens e serviços ambientais já exerce, em muitos países, um papel relevante no processo 

de tomada de decisão, em nível de projeto e de políticas, bem como na área de avaliação de 

danos ambientais. 

Dentre os métodos de valoração dos ativos ambientais o mais freqüentemente 

utilizado é o denominado Método de Valoração Contingente (MVC), em que se busca 

extrair dos agentes econômicos o valor que eles atribuem aos ativos ambientais. Em um 

                                                 
1 Maiores detalhes sobre os diversos métodos de valoração podem ser obtidos em Mota (1998). 
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trabalho publicado em 2000, Carson enuncia que, até então, mais de dois mil artigos e 

trabalhos foram realizados usando esse procedimento. Esse método foi evidenciado por 

diversos motivos, entre os quais, podemos citar que ele é o único capaz de captar o valor de 

existência2 de um bem público e por ser aplicável a uma ampla variedade de ativos 

ambientais. Além disso, o MVC é o método mais usado por agências federais com 

responsabilidades ambientais e organizações internacionais, Carson (2000). 

O MVC simula um mercado hipotético para captar diretamente uma medida que 

representa a disposição a pagar das pessoas (DAP) para manter ou preservar o bem ou 

serviço ambiental. Essa medida do valor do bem é obtida baseada na variação do nível de 

bem-estar dos agentes econômicos entre duas situações excludentes. Alternativamente, o 

método também pode ser utilizado para obter a disposição a receber das pessoas (DAR), e 

nesse caso é considerada uma situação de compensação pelo dano ambiental. 

O método se baseia em entrevistas pessoais sobre as quais o entrevistado é inquirido 

sobre diversos aspectos sócio-econômicos e sobre a sua posição quanto ao mercado 

hipotético criado: aceitação ou rejeição da proposta de pagar uma determinada quantia para 

manter ou preservar um ativo ambiental. Diversas são as maneiras criadas com o objetivo 

de obter o valor mais real da DAP, como também diversos são os modelos viáveis para 

obter sua estimativa mais verossímil3. 

Apesar do Método de Valoração Contingente ter sido uma das abordagens mais 

utilizadas para a valoração de bens públicos nas últimas décadas, convém observar que 

cada método de valoração apresenta suas limitações4 na obtenção dos diferentes tipos de 

valores do recurso ambiental e devem estar claras as limitações metodológicas, e as 

conclusões restritas às informações disponíveis. Por exemplo, uma crítica ao MVC é a sua 

limitação em captar valores ambientais que os indivíduos não entendem ou desconhecem. 

Outra limitação, diz respeito aos vieses do método que afetam a confiabilidade dos 

resultados e que devem ser minimizados com o planejamento do questionário e da amostra. 

                                                 
2 O valor de existência diz respeito ao valor de não uso e está relacionado com a importância dada ao bem por 
pessoas que nunca terão qualquer benefício pelo uso do mesmo.  
3 O capítulo 2 apresentará uma discussão dos detalhes e pormenores do método de valoração contingente. 
4 Aqui, entende-se por limitações do método de valoração contingente, os vieses possíveis de ocorrer no 
planejamento e levantamento amostral. 
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 Conforme está explicitado na literatura sobre o assunto, os bons resultados colhidos 

no Método em discussão reside na estruturação adequada de sua aplicação. Neste sentido, 

vale a pena ressaltar o fato que uma comissão formada por especialistas em Economia, 

presidida por dois prêmios Nobel, Kenneth Arrow e Robert Solow, apresentou um guia 

técnico de aplicação para garantir a máxima confiabilidade e validade do método.  Esse 

trabalho ficou conhecido como painel do NOAA - National Oceanic and Atmospheric 

Administration, Arrow et al. (1993). 

Entre as recomendações resultantes do painel NOAA, consta a utilização de 

questões do tipo referendo, aplicadas à disposição a pagar e não à disposição a receber. Nas 

questões do tipo referendo, o entrevistado é interrogado se aceita pagar um determinado 

valor oferecido, previamente estabelecido na pesquisa, para manter um determinado bem 

público. O modelo referendo para obtenção do valor econômico em pesquisas de valoração 

contingente tem tido grande apelo desde que foi popularizado por Hanemann (1984, 1989). 

Uma vez obtidas as informações necessárias, deve-se adotar um modelo adequado a 

ser estimado. Vários modelos econométricos (paramétricos, semiparamétricos e não 

paramétricos) foram sugeridos na literatura para estimar a disposição a pagar, entre os 

quais, os modelos logit e probit são os mais tradicionais. 

Nos trabalhos recentes sobre o MVC, a palavra chave para os modelos 

econométricos para estimar a DAP é flexibilidade. Por esse motivo, diversos trabalhos 

foram desenvolvidos buscando aperfeiçoar o processo de modelagem através da 

incorporação de técnicas que permitam captar o processo de tomada de decisão do 

consumidor. Os modelos recentes, que foram propostos como alternativa, em geral, buscam 

flexibilizar o processo de modelagem para atender as restrições do método5. 

Particularmente, quanto à implementação do modelo referendo, Haab e McConnell 

(1998) especificam dois estágios no processo de modelagem econométrica: estimação dos 

parâmetros e cálculo da disposição a pagar, que é quando os parâmetros estimados são 

combinados com os dados para produzir a DAP média. Eles citam algumas dificuldades 

                                                 
5 Como exemlo, veja: Haab e McConnel (1998), Belluzzo (2002), Cooper (2002), e Araña e León (2005). 
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que podem ser encontradas na aplicação do modelo referendo, entre as quais, é ressaltada a 

dificuldade encontrada no cálculo da disposição a pagar, ao invés de na estimação dos 

parâmetros.  

Segundo Haab e McConnell (1998), inovações ad hoc na estimação de modelos de 

valoração contingente do tipo referendo têm levado à obtenção de medidas da disposição a 

pagar inconsistentes com as preferências do consumidor e não limitadas, tendo em vista que 

a DAP é uma medida não negativa e limitada superiormente pela renda. Eles propõem um 

conjunto de critérios que garantem uma medida DAP limitada. 

Entre os resultados insatisfatórios a que tem levado a uma variedade de medidas ad 

hoc podemos citar os seguintes: 

- alguns pesquisadores têm truncado a DAP estimada no lance máximo - Bishop e 

Heberlein (1979); Sellar, Stol e Chavas (1985); Bowker e Stoll (1988); Duffield e 

Patterson (1991); 

- outros optam por realizar a truncagem no valor zero - Brown, Champ, Bishop e 

McCollum (1996) estimam a distribuição logit mas truncam a DAP em zero e no 

nível superior onde a probabilidade de DAP ser maior que o limite é 0,01. Nesses 

casos, o estágio de cálculo é inconsistente com a estimação, tendo em vista que os 

autores truncam a distribuição da disposição a pagar arbitrariamente. 

 

Segundo Haab e McConnell (1998), a truncagem da distribuição da disposição a 

pagar cria novos problemas: a escolha do ponto de truncagem superior é arbitrária e 

diferentes pontos de truncagem podem alterar significativamente a DAP média. A 

truncagem no ponto zero faz a média aumentar junto com a dispersão da disposição a 

pagar. Mas a complicação mais desagradável está na inconsistência entre a distribuição 

usada na estimação e a usada para o cálculo da disposição a pagar. Se a DAP é conhecida, 

juntamente com seus limites inferior e superior, os quais são mais estreitos que os usados 

na estimação, então o modelo inicial é mal especificado e as estimativas dos parâmetros são 
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ineficientes, falhando em usar toda a informação disponível e inconsistente em usar uma 

distribuição da disposição a pagar imprópria. 

Uma forma de tratar o conflito entre distribuições é usar a informação sobre a 

amplitude da disposição a pagar no processo de estimação, considerando que os valores que 

a DAP assume são não negativos e limitados pela renda. Sabe-se também que, em geral, a 

variável renda apresenta assimetria, a qual será mais forte, quanto maior for a desigualdade 

salarial no país ou região. Segundo Kanninen (1995), "o pesquisador deveria experimentar 

formas funcionais alternativas para a distribuição da disposição a pagar. A existência de 

caudas superiores grossas sugere que o uso de uma distribuição assimétrica poderia ser 

menos sensível às ofertas de lance nas caudas". Como a disposição a pagar representa 

apenas uma pequena parcela da renda, pode-se esperar que uma distribuição da DAP 

assimétrica seja perfeitamente viável. 

Uma forma de acomodar a possibilidade de uma distribuição assimétrica para a 

DAP seria incorporar na sua estimação, uma distribuição de probabilidade também 

assimétrica. Várias sugestões foram feitas na literatura6 como a Weibull, exponencial, 

pinched log-logística, entre outras. Contudo, apenas a distribuição beta permite incorporar 

diversas formas de assimetria.  

A distribuição de probabilidade beta7 é bastante útil para modelar dados que 

representam proporções e pertencem ao intervalo aberto (0,1). Além disso, sua flexibilidade 

permite assumir diferentes formas dependendo do valor de seus parâmetros. Assim, é 

natural pensar na distribuição de probabilidade beta como adequada para estimar a DAP, 

pois a sua flexibilidade generaliza a modelagem de diversas formas simétricas e 

assimétricas.  

Haab e McConnel (1998) propuseram usar a distribuição beta para modelar a DAP, 

mas sua utilização não ocorreu de forma ótima, pois na época não havia um modelo 

completamente desenvolvido que relacionasse diretamente a média da resposta com as 

variáveis explicativas do fenômeno em estudo. Com os recentes avanços da teoria 

                                                 
6 ver Kerr, G. N. (1996) 
7 Mais detalhes sobre a distribuição beta no capítulo 4. 



 

 

18 

estatística sobre o modelo de regressão beta, abriu-se a possibilidade para uma utilização 

mais aperfeiçoada da referida distribuição de probabilidade. 

Em um artigo recente, Ferrari e Cribari (2004) sugerem um novo modelo para 

variáveis restritas ao intervalo unitário (0<y<1), baseado na distribuição de probabilidade 

beta que procura utilizar sua flexibilidade para modelar proporções, pois sua função de 

densidade pode assumir diferentes formas. Assim, a versatilidade do modelo de regressão 

beta também pode ser utilizada na obtenção de uma estimativa da DAP, com o objetivo de 

avaliar uma possível obtenção de estimativas mais aperfeiçoadas. 

Levando-se em consideração as colocações precedentes, esse trabalho se 

concentrará sobre os modelos econométricos e se propõe a utilizar um novo modelo 

econométrico como alternativa para o método de valoração contingente, ao estimar a DAP. 

A preocupação central será com a relação entre a teoria microeconômica e os 

procedimentos econométricos apropriados aos modelos econômicos em análise. Pretende-

se que uma modelagem adequada e melhor ajustada aos dados permita incorporar as 

características do processo de tomada de decisão do indivíduo durante as entrevistas nos 

modelos econométricos em estudo.  

A contribuição ao método de valoração contingente em se introduzir um novo 

modelo econométrico para estimar a DAP reside na seguinte idéia: considerando-se que o 

levantamento amostral ocorreu da melhor forma possível, seguindo as recomendações 

ótimas do MVC (estabelecidas no painel NOAA) e tentando minimizar ao máximo suas 

limitações, pretende-se a partir disso, captar toda a informação relevante e útil na amostra 

para estimação dos parâmetros do modelo. Portanto, espera-se que um modelo mais flexível 

permita captar melhor as “nuances” dos dados amostrais e obter uma estimativa mais 

aperfeiçoada dos parâmetros do modelo.  

A utilização de um modelo alternativo para estimar a DAP poderá proporcionar um 

melhor ajuste dos dados e a obtenção de informações que outros modelos, com 

características diferentes, não assimilavam. Uma modelagem através do modelo de 

regressão beta pode proporcionar uma melhor representação da forma da distribuição da 

DAP, e por conseguinte, proporcionar a obtenção de uma estimativa mais aperfeiçoada da 
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disposição a pagar. Ou seja, obtendo-se um melhor ajuste dos dados, espera-se obter uma 

estimativa mais aperfeiçoada da DAP. 

Para se ter uma idéia do que representa uma distorção no resultado da DAP, tome-se 

o trabalho de Brookshire et al. (1982), (apud Cummings et al. (1986)), sobre a qualidade do 

ar. Os autores estimaram um valor mensal da DAP de US$ 14,54 por residência, o que 

daria um valor anual de US$174,48. Assim sendo, para uma cidade de porte médio com 

cerca de 300 mil domicílios particulares, por exemplo, teríamos um valor anual de US$ 

52.344.000,00 para o recurso ambiental. Imaginando um erro de cerca de 10% causado pelo 

viés do método ou pelo procedimento econométrico (ou ambos), resultaria num impacto de 

US$ 5.234.400,00 para mais ou para menos, o que representa uma quantia bastante 

considerável. 

No Brasil, diversos trabalhos foram desenvolvidos baseados no Método de 

Valoração Contingente. A grande maioria utiliza modelos econométricos tradicionais como 

o modelo logístico e probit. Um exemplo recente, é a valoração do parque “Chico Mendes”, 

situado em Rio Branco – Acre, feito por Silva e Lima (2004). O modelo logístico estimou 

um valor médio anual da disposição a pagar de R$ 23.946.380,00. Em estudos similares, 

Belluzzo (1995) estimou os benefícios oriundos da despoluição do rio Tietê em R$ 900 

milhões; Pessoa & Ramos (1998) valorou os ativos ambientais no Estado de Roraima; e 

Araújo (2002) estimou o valor do Jardim Botânico na cidade João Pessoa. 

Tendo em vista o acima exposto, o interesse aqui será incorporar à literatura sobre 

avaliação contingente o uso de modelos mais flexíveis, particularmente o modelo de 

regressão beta, e verificar a extensão da melhoria que pode ser obtida com a sua utilização. 

Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho é buscar o aperfeiçoamento do processo de 

estimação da disposição a pagar através da utilização do modelo de regressão beta e 

comparar sua performance com os modelos binários tradicionais.  
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1.1. Organização da Tese 

 

O presente trabalho de tese está dividido em seis capítulos, além deste. No segundo 

capítulo, é apresentada a descrição do método de valoração contingente com seus 

pormenores no que diz respeito a sua fundamentação na teoria econômica. 

No terceiro capítulo é apresentada à metodologia utilizada no planejamento da 

pesquisa e as diversas abordagens econométricas apropriadas à estrutura teórica dos 

modelos de análise. 

No quarto capítulo é apresentada a definição do modelo de regressão beta proposto 

por Ferrari e Cribari-Neto (2004), e sua utilidade para o método de valoração contingente. 

Serão apresentadas também algumas características adicionais do modelo que proporcionam 

vantagens (comparativas) relativas aos outros modelos; algumas funções de ligação; a 

função escore e a matriz de informação; a estimação dos parâmetros de regressão; testes de 

hipóteses; intervalos de confiança e algumas medidas de diagnóstico.  

No capítulo 5 são apresentadas duas aplicações do modelo: uma delas utilizará como 

base de dados a informação coletada através de 1851 questionários aplicados à população da 

cidade do Recife, numa tentativa de se valorar uma área de manguezal na zona sul do 

Recife, sobre a qual existe um Projeto de construção de rodovia, e a outra busca valorar uma 

área de floresta no norte da Suécia (Li e Mattsson, 1995). 

Por fim, no sexto capítulo são apresentadas às conclusões de todos os resultados 

obtidos e a importância deles como contribuição para o avanço nas pesquisas para estimação 

da disposição a pagar, via método de valoração contingente. 
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CAPÍTULO 2 

O MÉTODO DE VALORAÇÃO CONTINGENTE 

 

 

2.1. Introdução 

 

A valoração de bens que não apresentam sinais de mercado é fundamental para a 

avaliação econômica de tomada de decisões políticas quanto à provisão desses bens, não 

apenas através da bem conhecida análise de custo-benefício, mas também para outros tipos 

de consideração, tais como indenizações por danos ambientais ou referência para 

determinação de tarifas sobre os serviços dos bens. O método mais utilizado neste processo 

é o método conhecido como de valoração contingente, que busca estimar o valor 

econômico dos ativos ambientais através de pesquisas de campo, onde os indivíduos são 

questionados a respeito de suas disposições a pagar diante de alterações na disponibilidade 

ou na qualidade de recursos ambientais. Assim, o método implica na criação de mercados 

hipotéticos onde os bens serão transacionados. 

A partir de pesquisas amostrais em que são utilizados questionários 

convenientemente estruturados, infere-se a disposição dos entrevistados a pagar por 

determinado bem ou projetos. O primeiro estudo propondo a utilização de entrevistas 

diretas com o objetivo de estimar o valor de um recurso natural foi realizado por Ciriacy-

Wantrup (1947). No entanto, o método de valoração contingente (MVC) foi implementado 

inicialmente por Davis (1963), apud Belluzzo Jr. (1995), num trabalho relacionando 

economia e recreação. Durante a década de 1980 houve um grande desenvolvimento da 

técnica em nível teórico e empírico, tornando-a bastante utilizada pelos economistas para 

avaliar os benefícios dos mais variados bens e serviços ambientais.  
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A idéia básica do MVC é que as pessoas têm diferentes graus de preferência ou 

gostos por diferentes bens ou serviços e isso se manifesta quando elas vão ao mercado e 

pagam quantias específicas por eles. Isto é, ao adquiri-los, elas expressam sua disposição a 

pagar (DAP) por esses bens ou serviços. O MVC visa estimar a DAP a partir da obtenção 

das preferências do consumidor através de entrevistas pessoais. Assim, o método de 

valoração contingente procura obter informações diretamente dos indivíduos não 

envolvendo qualquer consideração sobre o comportamento observável destes indivíduos em 

outros mercados. 

O primeiro passo em um estudo de valoração contingente é descrever para o 

entrevistado o bem a ser valorado e o mercado hipotético no qual o bem será transacionado. 

Para resumir o procedimento, citamos as seis fases distintas envolvendo a aplicação do 

MVC. Segundo Bateman e Turner (1992), a primeira fase envolve a preparação dos 

procedimentos a serem aplicados. Nessa etapa são definidas questões importantes como: 

1) levantamento do mercado hipotético (definir se usa a DAP ou DAR);  

2) definição dos estilos de questionários (questões abertas, “pegar” ou “largar”, etc); 

3) levantamento de informações sobre o bem em questão (características, uso, 

impactos, etc); 

4) e definição da forma de pagamento (taxas de entrada, tarifas, etc).  

A segunda fase corresponde ao levantamento de dados propriamente dito, obtendo 

respostas para as perguntas do questionário. Na fase seguinte, calcula-se a média da DAP. 

As estimativas propriamente ditas são realizadas na quarta fase, através da estimativa de 

uma curva de propostas que permite a investigação dos determinantes da DAP.  

Na quinta fase será feita a agregação, quando o valor econômico total é estimado a 

partir do valor médio. Finalmente, na sexta fase é feita uma apreciação do método 

(avaliação), visando verificar sua precisão e aceitabilidade. 
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Um exemplo clássico da aplicação do MVC que teve destaque mundial e 

impulsionou o desenvolvimento do método ocorreu na avaliação dos prejuízos causados 

pelo vazamento de 260 mil barris de petróleo do navio Exxon Valdez no Alaska, em 1989. 

Dos debates sobre o acidente e a aplicação do método para captar o valor dos ativos 

ambientais, resultou o painel do NOAA (Arrow et al., 1993) que apresentou um guia 

técnico de aplicação para garantir a confiabilidade do MVC. 

Sobre o mecanismo de obtenção da disposição máxima a pagar do consumidor por 

um bem público qualquer, dois formatos de questões foram confrontados inicialmente: o 

formato de questões abertas e o de escolha discreta ou referendo.  

O formato de questões abertas consiste em perguntar diretamente ao entrevistado 

Qual o valor máximo que você estaria disposto a pagar pelo bem x? No entanto, a 

utilização de questões abertas está sujeita a diversos problemas que se refletem na grande 

proporção de respostas de protesto como valores altos ou zero nas respostas obtidas. Na 

realidade, parece ser difícil ao entrevistado tirar um valor do ar para representar o preço do 

bem em questão. Além disso, a incidência de votos de protesto comprova a existência de 

comportamento estratégico por parte de alguns entrevistados. 

Esta dificuldade com as questões abertas levou à proposição de diversos 

mecanismos alternativos para a obtenção de um valor do entrevistado, todos com o objetivo 

de facilitar a resposta sem que isso leve a introdução de vieses. Entre os mecanismos de 

elicitação para obter a DAP do consumidor, além da técnica de perguntas abertas, podem 

ser citadas: 

a) técnica de bidding game;  

b) modelo de referendo; 

c) modelo de referendo com repetição (follow-up);  

d) contingente classificatório (ranking);  

e) atividade contingente, entre outros.  

O formato mais popular é o de perguntas discretas ou de referendo. Esse mecanismo 

foi introduzido por Bishop e Herbelein (1979), e simplesmente pergunta se o entrevistado 
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aceita pagar um valor previamente definido pelo bem em análise. Esse formato de questões 

abertas tem a vantagem de ser mais fácil para o entrevistado responder, pois é mais 

parecido com o mecanismo que se observa nos mercado reais, onde os bens possuem seus 

preços definidos e os consumidores comparam sua disposição a pagar com o preço do bem 

para definir se aceitam ou não pagar o valor definido. Outro fator positivo no mecanismo 

referendo é a minimização da incidência de votos de protesto. 

Após a formalização do método referendo por Hanemann (1984), diversos trabalhos 

se seguiram, que em linhas gerais tinham três objetivos básicos descritos a seguir: 

• Avaliar a possibilidade de minimizar os possíveis vieses do método;  

• Comparar os diversos formatos (ou mecanismos) de perguntas para obtenção 

da disposição a pagar; 

• Avaliar a forma mais adequada de gerar lances dos valores a serem 

oferecidos durante a entrevista.  

Essas três linhas de pesquisa buscam aperfeiçoar o método no sentido de encontrar o 

planejamento ótimo para implementação do método de valoração contingente. No entanto 

muitas vezes os resultados eram discordantes e mais adequados a uma determinada situação 

estudada. Contudo, em linhas gerais, tem-se que as recomendações do painel NOAA são 

satisfatórias para implementação do método com um nível de qualidade satisfatório. 

Quanto à definição do valor oferecido pelo bem, diversos métodos já foram 

utilizados com algumas variações, mas em geral considera-se a divisão de um intervalo de 

valores possíveis para a disposição máxima a pagar8 num certo número de valores, que são 

apresentados aleatoriamente aos consumidores (apenas um valor em cada entrevista). Neste 

caso, ao contrário dos jogos de leilão, o consumidor não tem uma segunda ou terceira 

chance de encontrar um valor adequado. 

Sobre a obtenção dos valores a serem oferecidos nas entrevistas, o mais comum é 

gerar valores aleatórios de uma distribuição uniforme ou obter uma amostra de um conjunto 

                                                 
8 Esse intervalo de valores possíveis para a disposição máxima a pagar pode ser obtido com base em uma 
amostra piloto. 
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de valores previamente estabelecidos. Cooper (1993) apresentou um procedimento para 

gerar lances que encontra os valores a serem oferecidos, bem como o tamanho de amostra 

correspondente para cada lance através de um procedimento iterativo para selecionar o 

planejamento da pesquisa que minimiza o erro médio quadrático da medida de bem estar. 

Sobre a amplitude de valores, surgiu a questão da inclusão ou não de valores nas 

caudas da distribuição da DAP e também sobre os valores que serão utilizados para cobrir a 

amplitude do intervalo, tanto em termos de valores específicos como de quantidade de 

valores. Alberini e Carson (1993) e Cameron e Hubert (1991) constataram que uma seleção 

cuidadosa dos valores apresentados pode resultar em ganhos consideráveis de eficiência das 

estimativas, além de reduzir significativamente o tamanho das amostras requeridas para 

obter os níveis de eficiência desejados.  

Cooper e Loomis (1992) mostram empiricamente que as estimativas da disposição a 

pagar dependem sistematicamente da amplitude do vetor de lances usado. Além disso, a 

inclusão ou não de valores nas caudas da distribuição da DAP tem grandes efeitos sobre as 

estimativas, de tal modo que é necessário incluir valores na cauda da distribuição para que 

se obtenham estimativas não viesadas da disposição a pagar média.  

No entanto, valores muito extremos podem prejudicar o ajustamento dos dados e 

provocar resíduos de grande magnitude. Alberini (1995) chega a resultados que apontam na 

direção oposta ao trabalho de Cooper e Loomis (1992). Ela constata que o poder dos testes 

é significativamente ampliado se for utilizado um número moderado de valores, não 

localizados nas caudas da distribuição.  

Por outro lado, Kanninen (1995) conclui que o intervalo de valores utilizados tem 

influência mínima sobre as estimativas da DAP. Logo, dadas as evidências contraditórias 

apresentadas, pode-se concluir que não há consenso acerca do intervalo de valores a serem 

incluídos nos questionários. 

Elnagheeb e Jordan (1993) compararam três abordagens que geram lances para 

referendo de valoração contingente. Para isso, foram construídos dois modelos de 

Montecarlo para a disposição a pagar. As abordagens foram propostas por Boyle et al. 
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(1988), Cooper (1993) e uma terceira abordagem ad hoc definida pelos autores. Como 

resultado eles observam que a abordagem proposta de Boyle et al. (1988) apresentou 

melhor desempenho para estimar a DAP, enquanto que as outras abordagens foram mais 

eficientes na estimativa da variabilidade do modelo. 

Outro mecanismo muito utilizado considera os valores gerados através de uma 

distribuição uniforme. Creel (1998) argumenta que a utilização da distribuição uniforme 

possibilita minimizar os efeitos de possíveis erros de especificação do modelo 

econométrico. 

Sobre o mecanismo de obtenção da disposição máxima a pagar do consumidor 

observa-se que o referendo de escolha dicotômica também é passível de críticas como: a 

necessidade de amostras muito maiores que os outros mecanismos para os mesmos níveis 

de significância; a possibilidade de que escolha do intervalo de valores gere vieses e 

possam influenciar as estimativas da DAP; a construção de modelos adequados para a 

análise de questões de referendo, principalmente com relação às hipóteses necessárias 

quanto às formas funcionais, seja da função utilidade indireta, seja da função dispêndio. 

Outras variações do método de valoração contingente foram propostas como o 

mecanismo contingente classificatório no qual é apresentado um conjunto de alternativas e 

o entrevistado coloca em ordem de preferência. 

Questões de referendo com follow-up foi outro tipo de mecanismo proposto por 

Carson, Hanemann e Mitchel (1986), com a idéia de melhorar o mecanismo referendo 

convencional oferecendo um segundo valor de maneira similar aos jogos de leilão, mas 

agora selecionado aleatoriamente. Bateman et al. (1995) apresentaram comparações entre 

diferentes formas de eliciação e os efeitos de truncamentos nos estudos de valoração 

contingente. 

A partir de meados da década de 90 surgiram novas abordagens de trabalhos 

buscando aperfeiçoar as estimativas da disposição a pagar através da incorporação de 

características do processo de decisão do consumidor ao modelo econométrico.  
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Li e Mattsson (1995) estenderam o trabalho desenvolvido por Hanemann (1984) e 

Cameron (1988) pela introdução de incerteza na preferência dos entrevistados através de 

uma questão adicional para avaliar o grau de confiança na resposta da questão de escolha 

dicotômica. Eles assumiram que os entrevistados possuíam conhecimento incompleto sobre 

o verdadeiro valor do ativo ambiental. Assim foi elaborada uma medida de confiança para 

cada resposta de referendo com o objetivo de caracterizar o grau de incerteza das 

preferências. Com essa medida foi desenvolvido um modelo estrutural aperfeiçoado para 

derivar estimativas do valor do bem. Esse trabalho foi o primeiro a procurar aperfeiçoar a 

estimação da DAP a partir da incorporação no modelo econométrico das características do 

processo de decisão do consumidor. 

Em linhas gerais, esses trabalhos procuram modelos que satisfaçam as 

características inerentes ao processo de estimar o valor de um bem que não possui 

sinalização de preço, através de entrevistas diretas. Portanto, esses modelos deveriam ser 

flexíveis para satisfazer as características da variável representativa da disposição a pagar. 

Essa busca de flexibilização dos modelos econométricos utilizados junto ao método de 

valoração contingente levou a incorporação de modelagens não paramétricas e 

semiparamétricas. 
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2.2. O Método de Valoração Contingente e a Teoria Econômica 

 

O valor econômico de um bem que não possui mercado definido, como o caso dos 

ativos ambientais, pode ser avaliado através da variação de bem-estar que sua provisão 

produz nos indivíduos. Entre as medidas propostas na literatura para medir a variação de 

bem estar, as mais freqüentemente utilizadas são: a medida marshalliana, ou excedente do 

consumidor, e as medidas hicksianas representadas pela variação equivalente e variação 

compensadora.  

Como uma aproximação inicial do valor do bem é possível utilizar o conceito de 

excedente do consumidor como um indicador de bem-estar, por essa medida ser muito 

difundida. O excedente do consumidor é definido como a diferença entre o preço que o 

consumidor está disposto a pagar pela provisão do bem e o preço que realmente é pago. No 

entanto, essa medida apresenta limitações devido ao fato que, na prática, quando há 

alterações simultâneas em vários preços, a ordem das mudanças de preços altera o valor 

atribuído aos bens9. 

As medidas hicksianas são os indicadores de variação de bem-estar efetivamente 

utilizadas no método de valoração contingente e serão apresentadas a seguir no contexto do 

MVC. A apresentação realizada é apenas conceitual com o objetivo de relacionar as 

medidas de variação compensadora e equivalente com as perguntas-chave na aplicação do 

método. 

 

                                                 
9 O excedente do consumidor é útil como medida de bem estar quando as preferências são quase-lineares. 
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2.2.1. Fundamentos Microeconômicos: Variação Compensadora e Variação Equivalente10

  

 

O método de valoração contingente baseia-se na teoria da utilidade do consumidor, 

que estima as mudanças de bem-estar em termos monetários associando as mudanças do 

nível de preços com as mudanças nas quantidades consumidas. Este método permite que se 

estime o valor econômico de bens e serviços baseado na disposição máxima a pagar ou a 

receber como a medida monetária das mudanças no bem-estar das pessoas.  

O cálculo do valor econômico a partir de funções de utilidade pode ser feito através 

dos conceitos de disposição a pagar (DAP) e disposição a receber (DAR) que estão 

relacionados com as medidas de compensação hicksianas, mais conhecidas como variação 

equivalente (VE) e variação compensadora (VC).  

A variação compensadora pode ser definida como a quantia pela qual se deve 

aumentar (ou reduzir) a renda de um indivíduo para que após uma mudança dos preços ele 

esteja apenas tão bem quanto na situação inicial, antes da mudança de preços. Assim, a 

variação na renda do indivíduo irá deixá-lo no mesmo nível de utilidade inicial. No 

contexto do método de valoração contingente, o conceito de variação compensadora trata o 

consumidor como se ele devesse estar disposto a aceitar um certo valor em dinheiro para 

concordar com uma determinada situação, após a mudança de preços, ou disposto a pagar 

para obter uma situação preferida àquela após a mudança dos preços. 

A variação equivalente pode ser definida como a variação na renda do indivíduo que 

teria o mesmo efeito sobre o nível de utilidade que uma mudança de preço. Assim, a 

variação na renda do indivíduo irá deixá-lo no nível de utilidade subseqüente após a 

mudança de preços. No contexto do método de valoração contingente, a variação 

equivalente trata o consumidor como se ele devesse estar disposto a pagar um certo 

                                                 
10 Esta seção é baseada em Varian (1992), Mas-Collel, A. , Whisnton, M.D. e Green, J. R. (1995), e Belluzzo 
(1995). 
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montante para evitar uma situação dominada pela inicial ou disposto a aceitar para 

renunciar a uma situação preferida à inicial. 

Em algumas situações pode ser conveniente usar certas medidas monetárias da 

utilidade. Um exemplo seria perguntar quanto um consumidor estaria disposto a receber 

para compensá-lo em uma variação nos seus padrões de consumo, de modo que ele fique 

tão bem quanto estava antes da variação nos preços. Esse tipo de medida avalia uma 

variação na utilidade, mas realiza esta medição em termos monetários. Assim, o quanto de 

renda que o consumidor estaria disposto a receber, depois da variação de preços, para 

deixá-lo com o mesmo nível de satisfação é a chamada variação compensadora de renda. A 

variação compensadora informa quanto de renda deve ser dado para o agente para 

compensá-lo pela variação no preço do bem. 

Outra forma de medir em termos monetários o impacto de uma variação de preço 

consiste em perguntar ao consumidor o quanto ele estaria disposto a pagar antes da variação 

de preços para deixá-lo tão bem quanto estaria depois da variação de preço é a denominada 

variação equivalente da renda. Essa é a variação na renda que equivale à variação no preço 

em termos de variação na utilidade. O gráfico 1 a seguir exibe a variação compensadora e a 

variação equivalente na renda para uma situação na qual o preço do bem 1 sofre uma 

majoração, enquanto que a renda e o preço do segundo bem permanecem constantes. 

 

  
Gráfico 1 - Variação Compensadora e Variação Equivalente 
Fonte: Varian (1994). 
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As questões fundamentais do método de valoração contingente são formuladas a 

partir da interpretação de como os consumidores são tratados nos conceitos de variação 

equivalente e compensadora. As variações compensadora e equivalente estão interligadas 

com as variações de utilidade, e também com preferências, disposição a pagar e disposição 

a receber da população. Assim, estimando-se uma função de utilidade que descreva o 

comportamento de alguma escolha, pode-se utilizar essa função para analisar mudanças nos 

preços e nos níveis de consumo.  

O questionário a ser aplicado no levantamento amostral deve envolver questões 

sócio-econômicas (como renda, escolaridade, etc.), grau de interesse por questões 

ambientais, credibilidade na implementação do projeto, etc. Nos estudos realizados com 

modelos de valoração através do método referendo, cada indivíduo é inquirido a responder 

se estaria disposto a pagar uma quantia predeterminada para implementação de um projeto 

a respeito de um bem público. As perguntas-chave na aplicação do método de valoração 

contingente são: 

 

• qual o valor máximo que o indivíduo está disposto a pagar para alcançar um 

ganho ou evitar uma perda?; 

• qual o valor mínimo que o indivíduo está disposto a receber para aceitar uma 

perda ou desistir de um ganho? 

 

A primeira pergunta está relacionada com a disposição máxima a pagar do 

indivíduo (DAP) e a segunda com a disposição mínima a receber do indivíduo (DAR). 

Neste trabalho, a captação da DAP será feita a partir de uma escolha dicotômica na qual o 

indivíduo revela sua preferência, e a seguir é inquirido sobre sua disposição máxima a 

pagar. 

Após a aplicação dos questionários, os resultados são tabulados e submetidos a uma 

análise econométrica. Cabe agora demonstrar a fundamentação teórica do método, ou seja, 
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como as informações sobre as preferências dos consumidores, condensadas numa variável 

binária podem ser traduzidas num valor para o bem público em questão, de maneira 

compatível com a teoria econômica. 

 Com base na amostra obtida em um levantamento amostral, será construído um 

modelo econométrico para explicar a escolha do entrevistado pelo ativo ambiental, em 

função de fatores de interesse, como: renda familiar, escolaridade, DAP, etc. A partir do 

modelo binário estimado, deseja-se obter a proporção de pessoas que aceitam pagar o valor 

oferecido nas entrevistas. Com base nessa estimativa, será obtida a DAP pelo parque que 

irá representar seu valor monetário no mercado hipotético criado. 

Apesar da estimação da disposição a pagar ser obtida a partir da aplicação de um 

modelo binário, os resultados obtidos na modelagem dizem respeito às probabilidades 

associadas à aceitação ou rejeição de contribuir para provisão do bem em questão, no caso, 

um ativo ambiental. A estimação da medida de valor monetário (DAP) está associada à 

variação do nível de bem estar do indivíduo e deve seguir procedimentos adicionais 

baseados na teoria microeconômica para validar os resultados. Esses procedimentos foram 

formalizados inicialmente por Hanemann (1984) e posteriormente, Cameron (1988). 

Ambos trabalhos serão descritos na seção a seguir. 

 

2.3. Formalização dos Modelos e Procedimentos Econométricos 

 

A técnica referendo para elicitação do valor econômico de um bem foi introduzida 

inicialmente por Bishop e Herbelein (1979) para valorar licenças para caçar gansos em 

Wisconsin. Neste trabalho, os autores apresentaram a idéia da técnica, mas ficou uma 

lacuna sobre a fundamentação teórica para a análise de dados referendo. A formalização 

econômica é necessária para dar uma base teórica de acordo com a teoria do consumidor 

para interpretação do modelo baseado em dados de escolha dicotômica ou binários. 

Basicamente, temos duas abordagens principais para o embasamento teórico do 

modelo de valoração contingente com dados de referendo, denominadas abordagem de 
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Hanemann (1984, 1989) e abordagem de Cameron (1985, 1986). Ambas abordagens 

consideram que os entrevistados revelam suas preferências e procuram maximizar sua 

utilidade ao comparar duas situações propostas: com ou sem a disponibilidade do bem em 

questão. Isso ocorre conforme o comportamento do consumidor na teoria microeconômica. 

Sendo assim, há duas maneiras possíveis de modelar as questões de referendo: 

• Através do problema primal de maximização da utilidade (abordagem de 

Hanemann);  

• Através do problema dual de minimização do dispêndio (abordagem de Cameron). 

A abordagem de Hanemann é baseada no princípio de maximização da utilidade e 

determina a fundamentação teórica do método com base no modelo de utilidade aleatória 

(random utility model), que considera a incorporação de um termo aleatório a função de 

utilidade do consumidor, e a justificativa para isso é que apesar do consumidor conhecer 

bem sua função de utilidade, ela é composta por elementos não observáveis para o 

pesquisador. Esses elementos não observáveis são considerados estocásticos. 

A abordagem de Hanemann foi seguida pelos trabalhos de Sellar, Stoll e Chavas 

(1985) e Sellar, Chavas e Stoll (1986). Nesses trabalhos os autores apresentam a 

especificação formal do modelo logit para estimação de demanda de bens que não possuem 

mercado definido. A Teoria econômica é usada para mostrar as condições que devem ser 

satisfeitas pela forma funcional logit para produzir estimativas de medidas de mudança de 

bem-estar válidas. É apresentada também uma análise das características da curva de 

demanda Hicksiana que resultam das formas funcionais utilizadas no modelo. 

A abordagem de Cameron foi desenvolvida em dois trabalhos: Cameron e James 

(1987) e Cameron (1988). Cameron e James (1987) sugerem uma interpretação alternativa 

das respostas binárias que permite a obtenção de resultados compatíveis com a teoria do 

consumidor baseado na minimização do dispêndio. Cameron (1988) apresentou uma 

adaptação para um termo aleatório logístico que facilitou a implementação computacional 

de seu modelo.    
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Estas duas abordagens foram inicialmente consideradas como concorrentes, até que 

McConnel (1990) demonstrou que excluindo os termos aleatórios elas são duais. Levando 

em conta que a diferença entre estas duas abordagens repousa sobre a forma pela qual os 

erros aleatórios são introduzidos no modelo, McConnel (1990) analisou as características 

deterministas de cada uma das abordagens das quais derivou as condições sob as quais as 

abordagens são equivalentes.  

Nas seções a seguir serão apresentadas, em linhas gerais, as abordagens de 

Hanemann e Cameron, juntamente com a derivação dos respectivos modelos baseados nas 

funções de utilidade e de dispêndio. O objetivo é apenas apresentar as idéias dos modelos 

econômicos, tendo em vista que o cerne do trabalho são os modelos econométricos. A 

notação utilizada será baseada no trabalho de McConnel (1990).  

  

 

2.3.1. Abordagem de Hanemann11 

 

A abordagem de Hanemann foi a primeira a buscar a formalização do método de 

valoração contingente relacionando-o com a teoria microeconômica. Sua abordagem foi 

elaborada com base na idéia de transformar as respostas sim/não do referendo em uma 

medida da mudança de nível de bem estar. Para isso, é necessário considerar que as 

respostas resultam de um processo de maximização de utilidade, tal como exige a teoria do 

consumidor. Esse processo de maximização da utilidade é iniciado a partir do momento em 

que o entrevistado revela suas preferências ao responder a pergunta fundamental do 

método, que pode ser definida nas formas descritas a seguir: 

• “Você aceitaria pagar um valor de R$ t para alcançar um ganho ou evitar 

uma perda?”; 

• “Você aceitaria receber um valor de R$ t para aceitar uma perda ou desistir 

de um ganho?”. 
                                                 
11 Essa seção é baseada em Hanemann (1984, 1989) 
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A interpretação das respostas depende da pergunta colocada e nosso enfoque será 

baseado na primeira pergunta. Supomos então que respostas do tipo sim ou não sejam 

descritas por uma função resposta que depende de algumas variáveis sócio-econômicas e do 

conhecimento do entrevistado a respeito do bem.  

A função resposta deve satisfazer as propriedades de uma função de utilidade de 

acordo com a teoria neoclássica para a obtenção da maximização da utilidade. Para definir 

a função resposta associada à questão será considerado que o indivíduo compara o nível de 

utilidade para uma resposta sim com o nível de utilidade de uma resposta não e escolhe a 

alternativa que lhe forneça o maior nível de utilidade.  Assim, a função resposta depende do 

nível de utilidade em cada uma das situações colocadas ao indivíduo na questão.  

Sobre a parte estocástica do modelo a hipótese central na construção da estrutura 

estocástica do modelo estatístico de escolha binária na abordagem de Hanemann é que os 

indivíduos procuram maximizar sua utilidade que é bem conhecida por eles próprios, mas 

que, no entanto não é completamente conhecida pelo pesquisador e por esse motivo é 

introduzido um termo aleatório que apresenta natureza estocástica. 

 Assim, esse componente estocástico é introduzido diretamente na função utilidade, 

fazendo com que o nível de utilidade em cada uma das duas situações a que se refere a 

questão, 0u  e 1u  (com ou sem acesso ao ativo ambiental), também sejam variáveis 

aleatórias, com alguma distribuição paramétrica de probabilidades e com médias v(0,y) e 

v(l,y-t), que dependem das variáveis observáveis, ou seja 

( , )j ju v j y ε= + . 

Suponha que os consumidores decidem acerca da utilização de um ativo ambiental 

através do critério de maximização de sua utilidade, definida como: 

,( , ; ) ijju v j y tj s ε≡ − +  

onde:  j=0 ou 1, representa a utilização ou não do ativo ambiental;  
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y representa a renda do consumidor; 

t é o valor monetário da utilização do recurso natural (DAP); 

s é o vetor de atributos que influência na decisão do consumidor; 

ijε  é formado por componentes não observáveis que são estocásticos e influenciam a função 

de utilidade do consumidor. 

O indivíduo compara o nível de utilidade para uma resposta sim com o nível de 

utilidade para uma resposta não e escolhe a alternativa que lhe proporcione o maior nível de 

utilidade. A variável latente é a diferença de utilidades, ou seja, o indivíduo responde "sim" 

se v ε∆ ≥  e "não" caso contrário, levando à construção de um modelo econométrico onde 

se considera a probabilidade de uma resposta "sim" ou "não" determinada pela função 

diferença de utilidades.  

Dessa forma, o consumidor decidirá fazer uso do recurso em questão se: 

1 0

0 1

(1, ; ) (0, ; )
(1, ; ) (0, ; )

i i

i i

v y t s v y s

v v y t s v y s

ε ε
ε ε ε−

− + ≥ +
∆ = − − ≥ =

, 

que representa a aceitação do consumidor em pagar t pelo ativo ambiental.  

Logo, sob o ponto de vista do pesquisador, a resposta do indivíduo será uma 

variável aleatória com distribuição de probabilidade dada por: 

0

( ) ( )
( ) 1

p P sim P v

q P não P

ε= = ∆ >
= = −

 

Como o caráter aleatório é dado por �, lembrando que 1 0ε ε ε= − , faz-se Fε (.) ser a 

função densidade acumulada de � , de modo que podemos reescrever a equação acima 

como: 

( )p F vε= ∆  
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onde,   v∆   representa a  função diferença de utilidades apresentada acima. 

Se  optarmos   pelo  modelo  probit Fε  será  a da  distribuição  Normal, enquanto 

que para o modelo Logit teremos: 

( ) 1
( ) 1 vp F v eε

−−∆= ∆ = + . 

Na abordagem de Hanemann (1984, 1989), a forma funcional a ser especificada é a 

de v∆ . No entanto, para o modelo de resposta binária ser interpretado de forma compatível 

com o princípio de maximização de utilidades, os argumentos de Fε (.) devem expressar a 

forma de diferença entre utilidades. Hanemann (1984) considera essa condição em analogia 

as condições de integrabilidade na teoria da demanda. Ela proporciona um procedimento 

prático para especificar a forma funcional do modelo estatístico, que começa pela 

especificação da função utilidade e em seguida calcula-se a forma funcional de v∆ . No seu 

trabalho, Hanemann (1984) deriva algumas condições para a especificação da forma 

funcional a ser estimada e apresenta a interpretação dos coeficientes estimados. 

Considere, por exemplo as seguintes formas funcionais propostas por Hanemann 

(1984): 

( , ) ,    0, 0,1jv j y y jα β β= + > =  

( , ) log ,    0, 0,1jv j y y jα β β= + > =  

Aplicando-se a definição de Função Diferença de Utilidades vem 

( )1 0v t

v t

α α β
α β

∆ = − −
∆ = −

 

( ) ( )
( )

1 0

1 0

log 1v t y

v t y

v t y

α α β
α α β

α β

∆ = − + +

∆ ≅ − +
∆ ≅ +
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respectivamente que são as formas funcionais de v∆  apropriadas para a estimação, já que 

estão fundamentadas em funções utilidade que possuem as propriedades teóricas 

desejáveis.  

Continuando a descrição do procedimento  proposto por Hanemann, é fácil perceber 

que, uma vez especificada a equação v∆  através do procedimento descrito acima, a 

estimação é trivial, já que o valor de referência zero leva a um modelo logit ou probit 

convencional, do tipo estimado pela maioria dos pacotes econométricos. 

No entanto, os resultados obtidos na estimação representarão apenas as 

probabilidades associadas às respostas "sim" ou "não", dependendo da construção do 

modelo, e não à pretendida medida monetária da mudança no nível de bem-estar. Então é 

preciso estabelecer ainda um procedimento para obtê-la a partir da função distribuição de 

probabilidade acumulada estimada. 

Considerando a função de distribuição de probabilidade logística e a forma 

funcional ( , ) ,    0, 0,1jv j y y jα β β= + > = , de modo que v tα β∆ = − , então as 

probabilidades p e q são definidas por: 

( )

( )

1 1
( )

1 1
1 1

1 ( )
1 1

v t

v t

p P v
e e

q P v
e e

α β

α β

ε

ε

−∆ − −

∆ −

= ∆ ≥ = =
+ +

= − ∆ ≥ = =
+ +

. 

Hanemann (1984 e 1989) sugere a utilização de duas medidas para a estimação da 

disposição a pagar representativa d: a média e a mediana obtidas a partir do modelo 

estimado.  

( )0 1
média

t

mediana

dt
d

e

d

α β

α
β

∞

− +=
+

= −

�
. 
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Hanemann (1989) apresenta uma discussão detalhada sobre a escolha da medida 

estatística adequada para representar a disposição a pagar. Ele argumenta que o montante 

que torna o indivíduo indiferente entre aceitar ou não o valor oferecido pode ser entendido 

como aquele que faz com que a chance de uma resposta “sim” seja exatamente igual a 

chance de uma resposta “não”, no caso representado pela mediana. Além disso, a mediana é 

uma medida de tendência central robusta que não é tão sensível quanto a média à inclusão 

de outliers. 

No entanto, Johansson et al (1989) argumenta que o conceito implícito na utilização 

da mediana não leva a alocações eficientes no sentido de Pareto. Além disso, a média é a 

medida adequada quando o objetivo é a agregação em um valor representativo da 

disposição a pagar. Em linhas gerais pode-se observar que a média é mais adequada para 

dados que apresentam simetria, enquanto que a mediana é adequada para dados 

assimétricos. 

 

2.3.2. Abordagem de Cameron12 

 

A abordagem de Cameron foi a segunda formalização econômica proposta para o 

método de valoração contingente com questões do tipo referendo. Cameron interpreta as 

respostas obtidas segundo a ótica do problema dual de minimização de dispêndio, ao invés 

de funções utilidade indireta. Ela considera que a variável latente13 representa a variação 

equivalente ou compensadora, a qual será comparada com o valor oferecido para que o 

consumidor tome sua decisão, de modo que as respostas "sim" indicam que a variação 

compensadora, por exemplo, é maior que o valor oferecido na entrevista. 

Tendo em vista que a interpretação econômica é elaborada a partir da questão 

formulada, considere a seguinte questão: “Você aceitaria pagar um valor de R$ t para 

                                                 
12 Essa seção é baseada em Cameron (1988). 
13 A variável latente ou não observada na abordagem de Hanemann é representada pela disposição a pagar e 
medida através da variação na utilidade do consumidor. 
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alcançar um ganho ou evitar uma perda?”. Observa-se que a interpretação da resposta de 

escolha dicotômica sim/não pode ser avaliada através do problema de minimização de 

dispêndio. Assim, supõe-se que ao responder o indivíduo calcula sua disposição a pagar 

com base em sua função de utilidade, comparando-o com o valor oferecido no enunciado 

da questão. 

O modelo de Cameron possibilita utilizar as informações sobre a verdadeira 

disposição a pagar ou a aceitar, obtidas diretamente do valor oferecido que é conhecido, 

levando a um modelo logit para dados censurados (censored logit) ao invés de um modelo 

logit convencional como o implicado pelo valor de referência zero no modelo de 

Hanemann.  

Na abordagem de Cameron considera-se que a Função Variação inclui um termo 

aleatório logístico aditivo geral. Deste modo, a especificação de uma forma funcional 

simples para esta função permite derivar facilmente o erro padrão da disposição a pagar, 

não importando quão complexa seja função utilidade implicada por esta função, pois elas 

não são necessárias em momento algum, possibilitando assim a determinação dos intervalos 

de confiança. 

A formalização do modelo de Cameron pode ser feita como segue: 

Seja jjj um η+)(  o montante de gastos necessário para o indivíduo alcançar o nível 

de utilidade atual )( 1u , onde jη  é um termo aleatório com média zero, com j=0 para a 

situação sem acesso e j=1 para a situação com acesso ao bem. Logo uma resposta sim 

implica que: 

.)()( 011011 ηη −+−≥ umumt  

Definindo a função )()((.) 1011 umums −=  podemos reescrever a função como 

,(.) η+≥ st  onde .01 ηηη −=  Neste caso, portanto, a função resposta é dada pela função 

s(.), que será denominada aqui de função variação, segundo McConnel (1990). Tal 

interpretação das respostas às questões de referendo é exatamente a de Cameron (1987, 
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1988), sendo que a função variação é equivalente à função valoração (valuation function) a 

que se refere Cameron. 

O procedimento econométrico derivado do modelo de Cameron é bem menos 

intuitivo do que o procedimento baseado na abordagem de Hanemann. Talvez esta seja a 

principal razão pela qual a abordagem de Hanemann tem sido a mais utilizada na maioria 

das aplicações ao redor do mundo nos últimos anos.  

Seguindo a notação de Cameron e James (1987), a interpretação das respostas 

obtidas nas questões de referendo faz com que a variável dependente contínua e não-

observável seja a própria verdadeira disposição a pagar dos indivíduos, a ser denotada por 

Yt, daqui por diante. 

Assumindo-se então que a distribuição  Yt, condicional a um vetor de variáveis 

explicativas, xt, é do tipo logística, com média ´( , )t tg x xβ β= , o modelo estatístico 

apropriado pode ser escrito como 

ttt uxY +′= β , 

onde Yt, não é observado, mas é manifestado através de uma variável discreta indicadora, It. 

É justamente a definição desta variável indicadora que diferencia o método proposto por 

Cameron. 

Para efeito de visualização da importância da utilização da informação contida no 

valor de referência t na definição de It, considere inicialmente um modelo logit tradicional, 

com valor de referência zero. Neste caso a variável indicadora é tal que 

�
�
� >

=
contrário. caso     ,0

0      ,1 t
t

Yse
I

 

Assumindo ainda que ut, é distribuído de acordo com uma distribuição logística com 

média 0 e desvio padrão b, então 
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onde:  3k b π=  é um parâmetro de dispersão; 

/ kγ β= ; 

 e ψ   representa uma variável aleatória logística padronizada com média zero e 

desvio padrão / 3b π= .  

Lembrando que a distribuição densidade acumulada de uma variável aleatória 

qualquer, z, para a distribuição logística é 

1}1{1)( −+−= zezF  

de modo que a função de verossimilhança, em logarítimos, pode ser escrita como: 

( ){ }
1

log log 1 1 log 1
n

x x x
t t

t

L I e I e eγ γ γ− − −

=

� � � �= − + + − +� 	 � 	
  

ou após algumas simplificações 

( )( ){ }
1

log 1 log 1
n

x
t t

t

L I x e γγ −

=

� �= − − − +� 	
  

Observa-se que neste caso, não é possível estimar β  e k separadamente, já que eles 

aparecem sempre na forma de quociente / kβ . Logo este modelo só pode ser analisado em 

termos das probabilidades estimadas para efeito de obtenção de uma medida monetária da 

disposição máxima a pagar, pois a impossibilidade de obter os valores de β  e k 

separadamente impede que a função g(.) seja recuperada. 

Considerando agora a utilização da informação contida em t, It será dado por 
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de modo que 
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O modelo assim formulado é, na verdade, nada mais do que um tipo de Regressão 

Logística Censurada. 

Agora, função de verossimilhança pode ser escrita, em logaritimos, como 

 

[ ] ( ) [ ]{ }
1

log log 1 exp(( ) / ) 1 log exp(( ) / ) [1 exp(( ) / )]
n

t t
t

L I t x k I t x k t x kγ γ γ
=

= − + − + − − + −
 , 

que simplificada ficará 

( ) [ ] [ ]{ }
1

log 1 log exp(( ) / ) log 1 exp(( ) / )
n

t
t

L I t x k t x kγ γ
=

= − − − + −
  

Neste caso, a presença de t, permite a identificação de k, de modo que é possível 

isolar � e, portanto, recuperar a função g(.) implícita na estimação. Desse modo, o 

procedimento de estimação, resume-se a maximização da log-verossimilhança. 

O procedimento de estimação resume-se então à maximização da log-

verossimilhança, o que pode ser feito por qualquer programa para otimização de função 

arbitrárias. Tal maximização levará a estimativas individuais de � e k, bem com seus erros 

padrão assintóticos, qualquer que seja a forma funcional assumida para g(.). 

O valor monetário da disposição máxima a pagar é obtido diretamente da função 

g(.). Na verdade, há duas opções: obter a disposição a pagar estimada para cada ponto da 
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amostra e utilizar a média destes valores, ou substituir os valores médios das variáveis 

explicativas diretamente em g(.), obtendo-se assim a disposição a pagar na média da 

amostra. 

Note-se que, ao contrário do caso de Hanemann, a obtenção de estimativas ponto a 

ponto através das observações oferece a possibilidade de se obter o desvio destes valores, 

que podem ser utilizados para a construção de intervalos de confiança para a disposição a 

pagar estimada. 

Cameron apresenta ainda o desempenho destes dois procedimentos, refazendo a 

estimação de algumas aplicações realizadas em estudos anteriores, especificamente as de 

Cameron e James (1987), Bishop e Heberlein (1979), Hanemann (1984) e Sellar, et al. 

(1985, 1986). 
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CAPÍTULO 3 

ABORDAGENS ECONOMÉTRICAS PARA O MÉTODO DE VALORAÇÃO 
CONTINGENTE 

 

3.1 Introdução 

 

Os modelos econométricos possibilitam a estimação da disposição a pagar média ou 

mediana baseada nas informações obtidas na amostra. Essa medida é derivada a partir da 

detecção de uma mudança de bem estar relativa à provisão do bem ou projeto avaliado. 

Segundo Belluzzo (1999), diversos desenvolvimentos recentes em modelagem procuram 

aplicar procedimentos econométricos mais sofisticados com o objetivo de permitir a 

introdução de diferentes hipóteses sobre o processo de decisão dos indivíduos que deve 

refletir o comportamento do consumidor. 

Um modelo inadequado aos dados pode criar vieses estatísticos e, dependendo da 

magnitude do viés, o mesmo pode induzir a resultados que refletem um comportamento não 

real do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, ao obter uma DAP negativa. Além disso, 

inferências baseadas em modelos inadequados podem induzir a resultados errôneos na 

realização dos testes sobre os parâmetros. 

Atualmente, há diversos modelos econométricos, que são alternativos aos modelos 

clássicos, para a estimação da disposição a pagar utilizando dados provenientes do método 

de valoração contingente. Seria interessante que, de posse dos dados amostrais, o 

pesquisador estime vários desses modelos com o intuito de verificar qual o mais adequado a 

sua estrutura de dados. Para realizar essa pesquisa seria muito útil uma ferramenta 

computacional que permitisse a modelagem, tanto dos modelos clássicos, quanto os mais 

sofisticados. Assim, ele poderia realizar comparações dos diversos modelos com facilidade 

e praticidade. 
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Outro item a ser considerado diz respeito às recomendações do painel NOAA que 

podem ser consideradas como regras que visam garantir a confiabilidade e validade dos 

resultados. Neste trabalho, é suposto que os critérios ótimos para implementação do método 

de valoração contingente foram seguidos conforme enumerados no painel, de modo que, 

espera-se que o levantamento amostral tenha minimizado os problemas de vieses 

relacionados ao método de valoração contingente. 

Sendo assim, não é objetivo do trabalho contribuir para reduzir as limitações do 

método (relativo aos seus possíveis vieses), mas sim procurar utilizar toda a informação 

disponível obtida no levantamento de dados, de forma ótima, para obter a estimação da 

disposição a pagar. Isso pode ser obtido a partir da incorporação ao processo de 

modelagem, de características inerentes ao processo de decisão do consumidor. Assim, é 

importante que o modelo seja flexível e capaz de se adequar às características referidas. 

 O interesse na avaliação da utilização desses modelos mais recentes visa 

aperfeiçoar a estimativa do valor da DAP e isso tem gerado diversos trabalhos comparando 

diferentes abordagens, como exemplo: Li e Mattsson (1995), que introduzem incerteza no 

processo de decisão, enquanto Haab e McConnell (1997) consideram a imposição de 

limites à disposição a pagar estimada, e Belluzzo (2004) que avalia o modelo de regressão 

quantílica binária e o compara com os modelos tradicionais, no tocante à sua estrutura de 

heterogeneidade. 

No trabalho em questão, procura-se introduzir o modelo de regressão beta (Ferrari e 

Cribari-Neto, (2004)) como uma alternativa paramétrica flexível para estimação da DAP. A 

idéia que está por trás é a de que, geralmente, a disposição máxima a pagar do indivíduo 

representa apenas uma pequena parcela da renda do indivíduo, a qual possui distribuição 

assimétrica à direita e, portanto, a distribuição da DAP também apresenta alguma forma de 

assimetria (Tafner et al., 2003). Como a regressão beta possui bastante flexibilidade para 

assimilar diversas formas assimétricas, espera-se que sua modelagem proporcione uma boa 

adequacidade aos dados.  

No caso particular da utilização do modelo beta ao problema de valorar bens para os 

quais não existe um mercado estabelecido, a variável resposta é definida como a proporção 
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da renda que o entrevistado está disposto a pagar para obter um ganho ou evitar uma perda. 

O indivíduo é entrevistado e inquirido sobre a sua disposição a pagar para obter um ganho 

ou evitar uma perda relativa a um projeto que é considerado um bem público. 

Portanto, a utilização do modelo beta é viável tanto considerando a utilização de 

dados tipo referendo14, quanto para questões abertas, onde o entrevistado é inquirido 

diretamente sobre sua disposição a pagar. Quando são utilizados dados de referendo, a 

variável resposta é a proporção entre o valor oferecido e a renda do entrevistado, e para 

perguntas abertas, a resposta é a proporção entre a disposição a pagar do entrevistado e sua 

renda. Neste trabalho, optou-se pela utilização da abordagem referendo que é a mais 

utilizada na prática, possibilitando dessa forma comparações com trabalhos anteriores. No 

delineamento da pesquisa amostral o entrevistado é inquirido inicialmente sobre sua 

disposição máxima a pagar e posteriormente verificou-se se o mesmo aceita pagar um 

determinado valor previamente definido gerado a partir de uma distribuição de 

probabilidade uniforme.  

Como o lance oferecido na entrevista pode provocar o viés conhecido como viés do 

ponto inicial15. O planejamento da pesquisa foi escolhido visando evitar esse tipo de viés e 

também para avaliar futuramente o modelo beta através das técnicas de questões abertas e 

referendo de escolha dicotômica.  

 

3.2. Disposição a Pagar Negativa: Isso é Correto? 

 

O modelo referendo padrão para valoração contingente, tal como foi formalizado 

por Hanemann (1984 e 1989), pode ser interpretado como a diferença de uma função 

utilidade indireta. Esse modelo utiliza a função utilidade aleatória desenvolvido por 

McFadden (1974). Considere  1( )U y vo−  a função de utilidade associada com uma resposta 

                                                 
14 A abordagem referendo tornou-se popular desde sua formalização no trabalho de Hanemann (1984, 1989) e 
permite ao entrevistado decidir se aceitar pagar um valor previamente determinado por um bem. 
15 Viés devido ao fato do entrevistado poder ser influenciado pela sugestão inicial nos questionários do tipo 
jogos de leilão (bidding games). 
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afirmativa sobre a aceitação de pagar o valor oferecido, e 0 ( )U y com uma resposta 

negativa, onde y é a renda do entrevistado e vo é o valor ou lance oferecido durante a 

entrevista que representa a quantia a ser paga pelo projeto. 

O problema da disposição a pagar negativa é causado pela inconsistência entre as 

etapas de estimação do modelo e cálculo da disposição a pagar, e decorre da distribuição da 

DAP incluída na fase de estimação. Segundo Haab e McConnell (1998), intuição é 

freqüentemente aplicada à fase de cálculo, mas ignorada na fase de estimação. Parece 

razoável esperar que a distribuição de disposição a pagar satisfaça certos critérios mínimos 

que são consistentes com as preferências do consumidor e suas restrições orçamentárias nas 

fases de estimação e cálculo.  

O modelo de utilidade aleatória com erro irrestrito que foi estimado centenas de 

vezes não é um modelo adequado para valoração contingente com escolhas de referendo. 

Para ilustrar, note que no modelo de diferença de utilidade aleatória padrão, uma resposta 

sim acontece se: 

1 1 0 0

1 0 0 1

( ) ( )

( ) ( )

U y vo U y

U y vo U y

ε ε
ε ε ε

− + > +
− − > − ≡

,  

e ε1 e ε0 são os termos de erro. Os erros têm amplitude irrestrita e estão em qualquer lugar 

de positivo a menos infinito tipicamente.  

Quando U é composto de uma parte linear determinística e um erro aleatório 

irrestrito como ( )j j j j jU y yα β ε= + +  para j=0,1, onde: y1=y-vo e y0=y, temos que a 

diferença de utilidades é dada por 

1 0 1 0U voα α β ε ε∆ = − − + − . 

Após a estimação dos coeficientes, a DAP estimada é dada pela E(vo) definida a 

seguir: 
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� ( )1
( )dap E vo E

αα ε
β β

= = + =  , 

onde �=�1-�0 e �=�1-�0. 

 Quando � tem distribuição simétrica com média zero como a normal ou logística, a 

amplitude de variação da DAP é a reta real, pois � é ilimitado. Nada garante que E(dap) 

seja positiva e de fato, para alguns valores particulares dos preditores, ela é freqüentemente 

negativa. Para a maior parte dos bens públicos, uma disposição a pagar negativa não é 

correta porque o bem pode simplesmente ser ignorado pelo entrevistado se ele não 

proporciona um acréscimo de utilidade16. Conseqüentemente, podemos esperar que 

 1 1 0 0( ) ( )U y U yε ε+ ≥ +  

seja válido para todos os participantes na pesquisa, reconhecendo que uma igualdade 

pudesse valer para aqueles que são indiferentes projeto. A restrição implicada por esta 

desigualdade difere, dependendo da forma da função de utilidade U. Por exemplo, no 

modelo linear onde yyU βα += 11 )( , esta restrição fica αε ≤ , onde 01 ααα −≡  e a 

probabilidade de um sim ou não poderia ser modelada condicionalmente sob essa restrição.  

A falha do modelo de diferença de utilidade padrão é que ele permite uma 

diminuição na utilidade do consumo até mesmo se o bem for grátis e livre para dispor. Por 

causa do termo de erro irrestrito, o modelo de diferença de utilidade aleatória pode predizer 

uma diminuição de utilidade e, portanto, uma DAP negativa. Mesmo havendo situações nas 

quais a utilidade poderia diminuir para alguns entrevistados, estes são não usuais e 

poderiam ser modelados explicitamente. Se uma DAP negativa é permitida no modelo de 

diferença de utilidade aleatória, então uma aplicação do conceito de dualidade implicaria 

que o correspondente modelo de diferença de dispêndio também permitiria uma DAP 

negativa. Contudo, um modelo de diferença de dispêndio aleatório que satisfaz os critérios 

de consistência não permitirá uma disposição a pagar negativa.  

                                                 
16 É reconhecido que existem bens públicos que podem causar diminuições da utilidade para uma parte da 
população. Entretanto, no caso onde a provisão do bem não provê nenhuma externalidade negativa, um 
modelo que permite uma DAP negativa é incoerente. 
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Segundo Haab e McConell (1998), a solução para este problema é abandonar a 

interpretação do modelo utilidade aleatória para estimar a disposição a pagar. De uma 

maneira prática, as dificuldades descritas acima podem ser reduzidas quando a diferença de 

função de utilidade padrão é eliminada. Porém, há um problema obscuro com a abordagem 

de utilidade aleatória em muitas aplicações práticas de valoração contingente. Em geral, nas 

aplicações do modelo de utilidade aleatória em valoração contingente para bens em 

recreação ou transporte apresentam uma visão parecida. Ainda que na maioria das 

aplicações do método de valoração contingente, exista uma preferência clara para uma 

alternativa, os entrevistados podem apenas ser indiferentes à imposição de um custo 

monetário para a alternativa superior ou um subsídio para alternativa inferior.  

A incerteza das preferências é encontrada no modelo de utilidade aleatória, mas está 

realmente ausente do processo de valoração contingente típico. A parte não observada das 

preferências nunca deve ser tal que a alternativa inferior é escolhida. Isto implica uma 

restrição sobre a distribuição do termo de erro. Sem esta restrição, falha a dualidade entre o 

modelo de diferença de utilidade aleatória padrão e o modelo da disposição a pagar 

aleatório.  



 

 

51 

3.3. Imposição de Limites Sobre a DAP17 

 

Entre as abordagens propostas visando o aperfeiçoamento das técnicas 

econométricas utilizadas na implementação do método de valoração contingente, o trabalho 

de Haab e McConnell (1998) foi de grande importância, devido ao fato do mesmo 

fundamentar as bases e os critérios mínimos para estimação da disposição a pagar. No seu 

trabalho, eles formalizaram os critérios mínimos para evitar uma medida de bem estar 

negativa. Esses critérios devem ser seguidos para a obtenção de uma estimativa mais 

eficiente, independente de que a técnica a ser utilizada na modelagem seja paramétrica, 

semiparamétrica ou não paramétrica. 

No modelo referendo, o valor pontual da DAP do entrevistado não é coletado 

diretamente, por razões metodológicas. Pergunta-se apenas se o mesmo está disposto a 

pagar um certo valor, previamente definido no planejamento da pesquisa, pela realização do 

projeto em questão. Esse método de obtenção da DAP é o mais freqüentemente usado 

desde que foi formalizado por Hanemann (1984).  

Portanto, na construção dos modelos econométricos usuais, a DAP é tratada como 

uma variável aleatória não observável. Porém, nada impede que o entrevistado seja 

inquirido sobre a sua disposição máxima a pagar pelo bem. Isso pode ser feito até como 

uma forma de avaliar os dois critérios para obtenção da DAP e suas utilizações junto aos 

novos modelos. Além dessas duas abordagens metodológicas para obtenção da DAP, outras 

foram propostas como jogos de leilão e referendo com follow-up.18 

Tradicionalmente, os dados de referendo eram tratados através de modelos  binários 

como o modelo logístico e o modelo probit. Devido às características desses modelos, 

surgiram algumas inovações na estimação de modelos de valoração contingente do tipo 

                                                 
17 Esta seção é baseada em Haab e McConell (1998). 
18 Mais detalhes sobre os diversos mecanismos para obtenção do valor da DAP podem ser obtidos em 
Belluzzo (1995).  
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referendo que conduziram a medidas da disposição a pagar (DAP) que são incoerentes com 

as preferências do consumidor e não limitadas nos extremos: superior e inferior.  

O fato é que, os modelos referendo de valoração contingente com função de 

utilidade linear e erro aditivo têm causado problemas devido ao fato de apresentarem a 

possibilidade de uma predição negativa da disposição a pagar. Quando os erros do modelo 

são ilimitados, como no probit e logit, a DAP será também ilimitada. Para evitar problemas 

desse tipo, os pesquisadores em geral optavam por truncar a DAP, após o processo de 

estimação do modelo econométrico. 

Como exemplos de trabalhos que resultaram em violações de pressupostos da teoria 

do consumidor podem ser citados os seguintes: Por exemplo, em uma ocasião, 

investigadores truncaram DAP estimada no lance máximo (Bishop e Heberlein 1979; 

Sellar, Stoll, e Chavas 1985; Bowker e Stoll 1988; Duffield e Patterson 1991). A truncagem 

também aconteceria em zero. Em um recente exemplo. Brown, Champ, Bishop, e 

McCollum (1996) estimam uma distribuição logit, mas truncam a disposição a pagar em 

zero no limite inferior e em um nível superior onde a probabilidade da disposição a pagar 

ser maior que o limite é igual a 0.01 (também veja Boyle e Bishop 1988). 

Haab e McConnel (1998) detectaram que as dificuldades encontradas na aplicação 

do modelo de referendo surgem no cálculo da DAP, em lugar de aparecer na estimação dos 

parâmetros. Conseqüentemente, é útil distinguir dois estágios de modelagem: o estágio de 

estimação, quando os parâmetros são estimados, e a estágio de cálculo, quando são os 

parâmetros da fase de estimação são combinados com os dados para produzir DAP média. 

Em cada um dos casos citados, o estágio de cálculo é inconsistente com o estágio de 

estimação. Eles levantam uma questão complicada de por que esta informação de 

truncagem é usada no estágio de cálculo, mas não durante a estimação.  

A truncagem da distribuição da DAP na fase de cálculo cria seus próprios 

problemas. A escolha do ponto de truncagem superior é arbitrária e diferentes pontos de 

truncagem podem alterar significativamente a DAP média. A truncagem em zero faz a 

média aumentar com a dispersão da DAP. Mas uma implicação mais problemática de 

truncar disposição a pagar no estágio de cálculo é originada pela inconsistência entre a 
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distribuição usada para estimação e a usada para calcular DAP. Se a distribuição da DAP é 

conhecida por ter limites inferiores e superiores que são mais estreitos do que os incluídos 

na estimação, então o modelo inicial é mal especificado e as estimativas dos parâmetros são 

ineficientes, falhando em não usar toda a informação disponível e inconsistente ao assumir 

uma distribuição errada da DAP. 

Boyle, Welsh, e Bishop (1988), Duffield e Patterson (1991), e Ready e Hu (1995) 

estimaram modelos truncados em zero no estágio de estimação. Isto cria outro problema 

porque modelos que são truncados em zero, ou que têm uma variação não negativa, tende a 

ter caudas pesadas. Uma característica indicadora destes modelos é que a DAP média 

estimada é uma função crescente da variância. Além disso, quando combinado com a 

amplitude da disposição a pagar que se estende de zero a infinito, caudas pesadas podem 

render meios sumamente altos para disposição a pagar. O modelo estimado por Ready e Hu 

(1995) além de limitado inferiormente, é também truncado superiormente. 

Um caminho óbvio para controlar o conflito entre as distribuições é usar a 

informação sobre a variação da DAP no processo de estimação. Cameron (1987) sugere que 

a não negatividade possa ser tratada pela estimação de uma função DAP log-normal. Isto 

tem sido acompanhado pela definição da distribuição em termos da disposição a pagar e 

truncagem da distribuição em zero. Haab e McConnell (1998) propuseram um conjunto de 

critérios que garantem uma medida da disposição a pagar limitada. Os critérios propostos 

rejeitam o modelo de utilidade aleatória tradicional com termo de erro irrestrito em favor do 

Modelo DAP aleatória com limites sobre a DAP.  
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3.3.1. Critérios Mínimos Para Validade de Um Modelo Para DAP 

 

Os modelos econométricos para estimação da disposição máxima a pagar devem 

considerar a hipótese de que a DAP é uma variável aleatória não negativa e limitada 

superiormente. Segundo Haab e McConnell (1998), os critérios mínimos que os modelos 

devem satisfazer e que são indispensáveis para sua validação são: 

1. O modelo deve considerar que a disposição a pagar de cada indivíduo é um valor 

não negativo e limitado superiormente pela sua renda. Na realidade, a definição da 

renda como um limite superior da DAP é na verdade um limite pouco restritivo, 

pois a DAP é uma pequena parcela da renda daqueles que estão dispostos a pagar. 

Isto garantirá que: 

• A expectativa de disposição a pagar será não negativa para a amostra. Se a 

distribuição de disposição a pagar é não negativa, então a média também 

será não negativa. Porém, o inverso não é verdade. Um modelo que calcula 

uma DAP não negativa não significa necessariamente que segue as 

restrições teóricas.  

• Esperanças condicionais da disposição a pagar também serão não negativas. 

Enquanto essa condição é necessária para que a distribuição tenha suporte 

não negativo, ela não é verdadeira para todas as distribuições que têm média 

condicional não negativa; 

2. As estimativas amostrais da disposição a pagar, estimativas da média, mediana, 

média condicionadas e outras medidas devem ser consistentes com os limites da 

DAP. Para isso, os estágios de estimação e cálculo devem ser realizados sem 

nenhuma truncagem arbitrária. Até mesmo quando a truncagem tem pequeno 

impacto na estimativa de bem-estar, sua natureza arbitrária pode provocar suspeitas 

sobre os resultados; 

3. As hipóteses distribucionais do modelo devem ser consistentemente definidas de 

forma a não causar incompatibilidades entre o método de estimação. Deve haver 
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consistência entre a distribuição aleatória usada na estimação e a distribuição usada 

no estágio de cálculo. Quando a restrição que a DAP é não negativa é usada no 

cálculo, mas não na estimação, as estimativas dos parâmetros são no mínimo 

ineficientes e muito provavelmente inconsistente, tendo em vista que a informação 

sobre a distribuição da disposição a pagar era conhecida, mas não foi usada na 

estimação. A distribuição estimada é mal especificada. 

Deve-se ressaltar que os modelos que não atendem os critérios acima geram 

estimativas viesadas e ineficientes do valor da DAP. Entre os modelos paramétricos que 

satisfazem os critérios mínimos, o modelo de regressão beta pode ser considerado um bom 

candidato para estimar a DAP, devido à flexibilidade inerente a sua distribuição de 

probabilidade. No entanto, é necessário requerer que os limites da DAP sejam consistentes 

com a teoria. Assim feito, pode-se considerar que a regressão beta é um modelo mais 

aperfeiçoado, no sentido de ser mais adequado aos dados e captar melhor suas “nuances”, 

tendo em vista que o mesmo modela diversas formas de assimetria. 

 

3.4. Alguns Modelos Econométricos 

 

Neste trabalho estamos diretamente interessados nos modelos econométricos 

utilizados para estimar a DAP. A preocupação central é com modelos que satisfazem os 

critérios sugeridos e que permitem inferências baseadas nas estimativas dos parâmetros. O 

modo mais direto de especificar um modelo que alcance estes critérios é fixar uma função 

aleatória da disposição a pagar, com a distribuição inicial de DAP que tem razoáveis 

parâmetros econômicos como seu suporte. Nossos critérios requerem que o suporte não 

esteja fora do intervalo de zero a renda. As distribuições que são não negativas, como a 

lognormal ou a loglogit (onde o log da DAP segue uma distribuição normal ou logit, 

respectivamente) satisfazem a restrição do limite inferior, mas violam a restrição do limite 

superior, e pode ser necessário uma truncagem para estimar valores aceitáveis para DAP.  
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No processo de implementação do modelo é utilizada a ferramenta computacional 

R, que apresenta a particularidade de ter diversos modelos econométricos implementados, 

inclusive modelos mais recentes e sofisticados, sendo necessário apenas adequar algumas 

rotinas as características particulares do método de valoração contingente. 

A seguir serão apresentados sumariamente alguns modelos econométricos que são 

utilizados para estimar a DAP, e posteriormente, o modelo de regressão beta será 

apresentado mais detalhadamente. 

 

3.4.1. Modelo Logístico 

 O modelo de regressão logística é um modelo clássico largamente conhecido para 

modelar variáveis binárias e é o modelo mais freqüentemente utilizado no método de 

valoração contingente. Na construção do modelo econométrico a disposição a pagar é 

considerada como uma variável aleatória não observável para estimação da disposição a 

pagar e o que é registrado no levantamento amostral é uma variável binária Y que registra a 

aceitação ou rejeição do entrevistado em pagar um valor oferecido, previamente 

estabelecido na pesquisa. 

 No modelo logit, o critério analisado é a razão de chances entre as freqüências 

esperadas para a variável dependentes, definido como )1( p
p

q
p

−= , onde p e q 

representam as probabilidades de o indivíduo aceitar pagar o valor oferecido e rejeitar 

pagar o valor oferecido, respectivamente. O modelo é definido como: 

nn xx
p

p βββ +++=��
�


��
�

�

−
�1101

ln , 

onde x1,...,xn são as variáveis explicativas que estão relacionadas linearmente com os 

parâmetros nβββ ,,, 10 � . 
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 A partir do modelo definido acima, obtêm-se as probabilidades esperadas de aceitar 

e rejeitar a pagar o valor oferecido respectivamente: 

X

X

e
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==
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1
1

)0(
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1

)1(
 

 A estimação do modelo logit através do método de máxima verossimilhança é 

obtida a partir da maximização da função de verossimilhança a seguir: 
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3.4.2. Modelo Probit 

O desenvolvimento do modelo probit é idêntico ao modelo logit, onde a função de 

tranformação agora será a função de distribuição normal padrão. Assim, temos que as 

probabilidades esperadas de aceitar e rejeitar a pagar o valor oferecido são dadas 

respectivamente por:  

( )
( )β
β

ii

ii

XyP

XyP

Φ−==
Φ==
1)0(

)1(
, 

onde Φ  representa a função de distribuição acumulada da normal padrão; X1,...,Xn são as 

variáveis explicativas; nβββ ,,, 10 �  os parâmetros a serem estimados. 

 Da mesma forma, o modelo pode ser estimado pelo método de máxima 

versossimilhança, a partir da maximização da verossimilhança a seguir: 
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3.4.3. Modelo Pinched Logit 

 O modelo Pinched Logit, Ready e Hu (1995), é um caso particular do modelo logit 

que considera a seguinte função de probabilidade acumulada: 
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onde:  VO é o valor oferecido ao entrevistado;  
VOβ é o coeficiente do log neperiano do valor oferecido;  

e X1,...,Xn são as variáveis explicativas que estão relacionadas linearmente com os 
parâmetros nβββ ,,, 10 � . 

   

3.4.4. Modelo Truncated Logprobit 

 O modelo Truncated Logprobit é um caso particular do modelo logit que considera 

a seguinte função de probabilidade acumulada: 
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onde Φ  representa a função de distribuição acumulada da normal padrão; e X1,...,Xn são as 

variáveis explicativas que estão relacionadas linearmente com os parâmetros nβββ ,,, 10 � . 

 Os modelos Pinched Logit e Truncated Logprobit descritos acima atendem as 

suposições para estimação da disposição a pagar, no entanto, os mesmos não são 

considerados flexíveis, pois representam versões truncadas dos modelos logit e probit. Isto 
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significa que se os dados apresentarem heterogeneidade e/ou heterocedasticidade há a 

possibilidade dos modelos apresentarem dificuldade relativa a vieses. Na seção a seguir 

será apresentada uma abordagem paramétrica flexível que busca evitar essa dificuldade. 

 

3.5. Uma Abordagem Paramétrica Flexível 

 

A busca por modelos flexíveis para valoração contingente é uma realidade. Esse 

interesse crescente pode ser observado nos diversos tipos de abordagem: paramétrica, 

semiparamétrica e não paramétrica. No entanto, o interesse pelos modelos paramétricos 

flexíveis não é surpreendente e representa uma alternativa para evitar os potenciais vieses 

associados com especificações incorretas de formas funcionais e distribuições que 

geralmente ocorrem nas abordagens paramétricas. 

Haab e McConnel (1998) propõem utilizar a distribuição beta para estimação. 

Devido a sua flexibilidade, a distribuição de probabilidade beta é uma boa alternativa aos 

modelos padrão utilizados no MVC. Ela Tem zero como limite inferior e um parâmetro 

como um limite superior. Em geral, é utilizada a distribuição beta padrão que é uma 

ferramenta útil para modelar dados no intervalo (0,1) como taxas e proporções. 

O modelo de regressão beta apresenta diferentes especificações. A especificação 

proposta por Haab e McConnel (1998) considera que os parâmetros da distribuição beta é 

função dos parâmetros e covariáveis da regressão, o que representa um inconveniente em 

termos práticos, pois o mesmo não apresenta uma interpretação direta. O fato é que até o 

período do artigo não havia um modelo com erro beta que considerasse a média da resposta 

em termos dos parâmetros e covariáveis da regressão. Um modelo desse tipo surgiu no 

trabalho de Ferrari e Cribari-Neto (2004), e o mesmo proporciona uma mais fácil 

interpretação do que os modelos beta anteriores. 
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Segundo Raydonal, Cribari-Neto e Vasconcelos (2005), a especificação definida em 

Ferrari e Cribari-Neto (2004)19 apresenta as vantagens comparativas relacionadas a seguir: 

1. A especificação do modelo beta de Ferrari e Cribari-Neto (2004) indexa a 

distribuição beta a partir da média da variável resposta usando um preditor 

linear e uma função de ligação; 

2. A especificação usada é bastante similar a bem conhecida classe de modelos 

lineares generalizados; 

3. O modelo proposto utiliza uma função de ligação geral relacionando a média 

da resposta ao preditor linear; 

4. Ferrari e Cribari-Neto (2004) apresentam além do modelo beta, estimativas 

pontuais e intervalares, testes de hipóteses e medidas de diagnóstico, que 

constituem um conjunto de ferramentas completo para inferência; 

5. Apesar de recente, o modelo de regressão beta proposto por Ferrari e 

Cribari-Neto (2004), já dispõe de rotinas computacionais implementadas no 

software livre R que permitem sua fácil utilização sem necessidade de 

implementação de programas. Alguns trabalhos recentes apresentam rotinas 

para implementação do modelo beta nos softwares Ox, SPSS e SAS. Neste 

trabalho será utilizado o software R. 

 O modelo de regressão beta é definido por: 

 
1

( ) ,  1, ,   e  1, , ,
k

t ti i t
i

g x i k t nµ β η
=

= = = = …
 �  

onde ( )T
kβββ ,,1 �=  é um vetor de parâmetros desconhecidos a serem estimados, 

( )tkt
T
t xxx ,,1 �=  representa os valores de k variáveis explicativas que são assumidas fixas 

e desconhecidas e g(.) é uma função de ligação estritamente monótona e duplamente 

diferenciável que transforma valores do intervalo (0,1) no conjunto dos reais. 

 A utilização do modelo beta junto ao método de valoração contingente é definida a 

partir de uma variável resposta contínua no intervalo (0,1) que representa a proporção da 

                                                 
19 O modelo de regressão beta de Ferrari e Cribari-Neto(2004) será apresentado com detalhes no capítulo 4. 
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renda que o indivíduo está disposto a dispender com o bem público. Essa proporção pode 

ser definida tanto pela abordagem referendo, usando o quociente lance oferecido pela 

renda, como também através de questões abertas, usando a disposição máxima a pagar do 

indivíduo pelo bem no numerador do quociente. 

 Ao usar a abordagem referendo, as preferências do consumidor são reveladas 

quando o entrevistado responde sim ou não ao valor do lance oferecido pelo bem. O 

modelo beta pode ser especificado como b = �.y , onde � representa a proporção da renda 

que pertence ao intervalo aberto (0,1) e y é a renda do entrevistado. No modelo de 

regressão beta definido acima, a E(Y)=p/(p+q) de modo que a esperança da DAP é dada 

pelo produto entre a proporção estimada e a renda. Como a proporção está definida em 

função de um conjunto de variáveis explicativas, então podemos esperar que a proporção da 

renda não é a mesma para todos os indivíduos na amostra, pois depende das características 

particulares de cada um. Sendo assim, esse modelo não apresenta a suposição restritiva de 

que a proporção da renda é constante, pois isso causaria problemas para bens que 

apresentem proporção crescente com a renda. 

 Assim, o modelo de regressão beta representa uma abordagem paramétrica viável 

com as vantagens da abordagem paramétrica adicionados da flexibilidade de sua 

distribuição. Possui uma interpretação econômica similar a abordagem referendo de 

Hanemann (1984, 1989) e permite estimar DAP de forma consistente com os critérios 

mínimos definidos por Haab e McConnell (1998), nos estágios de estimação e cálculo da 

DAP. 
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3.6. Comparação entre Abordagens Econométricas para Estimação da DAP 

 

A utilização de estruturas paramétricas rígidas associadas ao método de valoração 

contingente pode levar a vieses nas estimativas de medidas de bem estar devido a erros de 

especificação. Os modelos paramétricos tradicionais não atendem completamente as 

suposições relacionadas à distribuição da disposição a pagar. Por esse motivo, a partir da 

década de 90, é crescente o interesse por modelos flexíveis que permitissem a incorporação 

das características relacionadas ao processo de decisão do consumidor. 

Para a modelagem econométrica do método de valoração contingente, pode-se 

observar na literatura diversas abordagens: paramétricas, não paramétricas e 

semiparamétricas. Essas abordagens foram sendo incorporadas ao MVC pela necessidade 

de resolver problemas aos quais, os modelos paramétricos tradicionais como o logit e 

probit, não estavam proporcionando soluções coerentes.  

Os modelos logit e probit, que tiveram uma larga utilização na modelagem de dados 

de referendo, apresentam uma distribuição do erro ilimitada inferiormente e superiormente, 

e, portanto, não atendem as suposições da distribuição da disposição a pagar. Esses 

modelos provocavam resultados incoerentes com a teoria econômica como uma medida da 

disposição a pagar negativa, por exemplo. Falhas na representação da distribuição empírica 

dos dados conduziam a vieses e resultados inconsistentes. 

Horowitz (1993) encontrou que os vieses decorrentes de erros de especificação em 

modelos de escolha dicotômica são menos graves quando a forma da distribuição 

disposição a pagar assumida é compatível com sua forma verdadeira. No entanto, se o erro 

de especificação está associado a uma forma inadequada, é provável que os vieses tenham 

uma magnitude considerável. Por isso, a importância de utilizar um modelo flexível que 

assuma diversas formas de assimetria deve ser levada em consideração no momento da 

modelagem da disposição a pagar. 

Para evitar problemas como uma medida da disposição a pagar negativa, os 

pesquisadores optavam por truncar a DAP na fase de cálculo da medida, o que introduzia 
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uma interferência arbitrária no resultado, tendo em vista que diferentes pontos de 

truncagem geravam diferentes resultados da disposição a pagar média ou mediana. 

Na tentativa de evitar tais resultados errôneos foram propostas novas abordagens 

que atendessem as suposições da distribuição da disposição a pagar. Inicialmente foram 

propostos os modelos não paramétricos, os quais representam um extremo de flexibilidade 

na modelagem, tendo em vista que os dados amostrais são responsáveis pela modelagem de 

sua própria forma, pois nenhuma suposição sobre a distribuição é necessária.  

Entre as versões mais simples dos modelos não paramétricos, o Turnbull (Carson et 

al. 1992, 1994; Haab e McConnell 1997) e o modelo de Kriström (1990) são os mais 

atraentes. O modelo não paramétrico limita suas inferências sobre disposição a pagar dentro 

da variação das ofertas dadas pelos entrevistados. Por exemplo, Kriström (1990) usa o 

ponto central da diferença entre dois lances consecutivos vezes a proporção de respostas 

"sim" naquela amplitude como uma estimativa da disposição a pagar para aquela porção de 

entrevistados. Carson et al. (1992, 1994) planejaram uma estimativa do limite inferior da 

disposição a pagar média baseada na proporção de respostas sim e não.  

As principais vantagens dos estimadores não paramétricos para respostas discretas 

são que: nenhuma suposição sobre a distribuição é necessária e sua simplicidade e 

facilidade de implementação. No entanto, abordagens não paramétricas são talvez mais 

úteis quando o propósito é estimar uma disposição a pagar média da amostra.  

A desvantagem principal para a abordagem não paramétrica está na dificuldade em 

fazer inferências baseadas sobre os parâmetros. Esses testes em extensão podem ser levados 

a cabo se a amostra for grande o bastante para dividir, permitindo estimar dois modelos. 

Mas quando são desejados testes mais sofisticados ou mais flexíveis que envolvem 

estrutura econômica, a abordagem não paramétrica deixa a desejar.  

Modelos semiparamétricos permitem suposições mais flexíveis relativo à verdadeira 

distribuição e permite a incorporação de variáveis explicativas além do valor oferecido ao 

entrevistado. Eles oferecem um grau de intermediário de flexibilidade na modelagem da 

disposição a pagar e proporcionam uma estrutura para a parte determinística da disposição 
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a pagar, permitindo que o investigador estime efeitos das co-variáveis sobre a disposição a 

pagar enquanto faz apenas suposições gerais sobre a forma da aleatoriedade no modelo. 

 MacNair (1997) disponibiliza uma visão geral de estimação semiparamétrica de 

modelos de referendo, mas não limita a disposição a pagar inferior ou superiormente. Chen 

e Randall (1997) aplicam estimação semiparamétrica a modelos de referendo e restringe 

disposição a pagar para ser não negativa. O suporte para o estimador semiparamétrico é 

obtido através da comparação entre os resultados para um modelo paramétrico com uma 

distribuição exponencial assumida. Entretanto, os modelos paramétricos que não possuem 

um limite superior para a disposição a pagar são freqüentemente inexatos.  

Usando um modelo semiparamétrico que limita a disposição a pagar entre zero e 

renda, An (1996) proporciona evidência que o modelo paramétrico Weibull para a 

disposição a pagar apresenta um desempenho relativamente bom em comparação ao 

modelo semiparamétrico mais flexível. 

Cooper (2002) introduz um modelo semiparamétrico completamente flexível para 

estimar uma medida da disposição a pagar limitada entre zero e a renda do entrevistado e 

discute como obter a estimativa da mediana usando essa abordagem. 

Trabalhos mais recentes, como o de Araña e Leon (2005) avaliou o desempenho da 

distribuição de mistura de distribuições normais para dados de valoração contingente. A 

modelagem de mistura proporciona uma representação da heterogeneidade individual pela 

combinação sobre os parâmetros da média e variância. O modelo provê uma representação 

apropriada sob a hipótese de heterocedasticidade e heterogeneidade na amostra. Eles 

observaram que o modelo de mistura de normais reduz o viés e melhora desempenho com 

respeito a um modelo semiparamétrico alternativo, particularmente quando a amostra é 

caracterizada por preferências heterogêneas. 

Ainda que os modelos semiparamétricos sejam mais flexíveis do que as abordagens 

paramétricas e podem resultar em melhor performance diante de dados reais, eles ainda 

requerem estimação da distribuição do erro, como notado por Lewbel e McFadden (1997), 

e algumas suposições sobre a distribuição acumulada ou a função de ligação. Além disso, 
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eles não podem proporcionar inferência exata para a probabilidade de predição de uma 

resposta afirmativa para um dado valor condicional sobre uma observação particular das 

covariáveis. 

Os modelos paramétricos provêem a flexibilidade para testar hipóteses sobre 

estrutura econômica. Na ausência de tais modelos, os investigadores perdem uma fonte 

vital de suporte para valoração contingente. 

 

3.7. Valoração de Bens Excludentes 

 

Um ponto a ser ressaltado aqui é a situação que ocorre quando temos a opção de 

escolher entre dois bens que são mutuamente excludentes, como por exemplo, quando a 

escolha por um bem determina a destruição ou a não possibilidade de utilização do outro 

bem. Em casos desse tipo, observa-se que os bens a serem valorados estão relacionados e 

seria importante considerar os bens conjuntamente no processo de valoração. Agindo dessa 

forma, a população teria a oportunidade de demonstrar sua opção por um determinado bem 

e expressar o valor que atribui ao mesmo.  

A valoração dos bens separadamente é uma alternativa que pode implicar numa 

perda de informação pelo fato do entrevistado não considerar os bens em conjunto, ou 

mesmo considerando-os em conjunto, haveria uma diminuição no tamanho da amostra 

quando da modelagem dos dados separadamente. 

Caso fossem tratados em conjunto, como seria de interesse pelo fato de estarem 

correlacionados, um modelo paramétrico viável seria o modelo logit multinomial. Mas esse 

modelo, além de necessitar de um grande número de observações apresenta a característica 

de possuir uma distribuição com extremos ilimitados. O modelo de regressão beta utiliza 

uma abordagem diferente e que ao mesmo tempo apresenta a característica de interesse de 

ter os limites da DAP de acordo com o comportamento do consumidor. 
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A utilização do modelo de regressão beta pode ser adaptada para essa situação. Isso 

pode ser feito ao criar uma variável categórica (ou dummy, se forem apenas dois bens) que 

representa a escolha do consumidor por cada tipo de bem apresentado. Em seguida, o 

entrevistado é inquirido se estaria disposto a pagar um determinado valor para manter ou 

preservar o bem por ele escolhido. No modelo de regressão beta essas duas variáveis serão 

explicativas e a variável resposta é representada pela proporção da renda que o entrevistado 

está disposto a pagar para manter ou preservar o bem, ou viabilizar a realização do projeto 

de sua preferência. Essa abordagem através de uma binária pode ser usada como uma forma 

de detectar uma suposta bimodalidade nos dados. 

Ao invés de a variável "preferência do consumidor pelo bem" ser a variável resposta 

como em um modelo multinomial, no modelo de regressão beta ela seria considerada como 

variável explicativa. Agindo dessa forma, a metodologia proposta incorreria numa 

economia considerável de trabalho no levantamento de dados, pela diminuição no tamanho 

de amostra necessário para valorar os diversos bens. 

Assim, além da flexibilidade da distribuição beta em modelar diversas formas de 

assimetria, e de os limites serem coerentes com a teoria do consumidor, o modelo de 

regressão beta apresenta a praticidade de poder modelar mais de um bem simultaneamente, 

sem necessitar de um tamanho de amostra maior, nem impor restrições ao tamanho de 

amostra para cada bem. 

A seguir, será apresentado o modelo de regressão beta, proposto por Ferrari e 

Cribari-Neto (2004). Este modelo é utilizado para situações em que a variável de interesse é 

contínua e restrita ao intervalo unitário aberto (0,1) e se encontra relacionada a outras 

variáveis numa estrutura de regressão. Em seu desenvolvimento, é apresentado, além do 

modelo de regressão beta, algumas funções de ligação, a função escore e matriz de 

informação, a estimação dos parâmetros de regressão, testes de hipóteses, intervalos de 

confiança e algumas medidas de diagnóstico. 
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CAPÍTULO 4 

MODELO DE REGRESSÃO BETA20 

 

4.1. Definição 

 

O modelo de regressão beta (Ferrari e Cribari-Neto, 2004) é adequado para 

situações em que a variável resposta é medida de forma contínua no intervalo unitário 

como, por exemplo, taxas e proporções. A distribuição de probabilidade beta é muito 

flexível para modelar proporções, pois sua densidade pode assumir diferentes formas 

dependendo dos valores dos dois parâmetros que indexam a distribuição de probabilidade 

beta.  

A idéia ao se utilizar o modelo de regressão beta junto ao método de valoração 

contingente busca justamente utilizar a versatilidade da distribuição beta em modelar uma 

variedade de incertezas21. Além disso, o modelo satisfaz aos critérios mínimos necessários 

para estimar a disposição a pagar. Desta forma, espera-se obter ajustes de dados mais 

aperfeiçoados e, portanto, uma estimativa da disposição máxima a pagar mais aperfeiçoada 

também. Assim, o modelo de regressão beta torna-se uma alternativa viável para a 

valoração de bens via método de valoração contingente. No caso particular da utilização do 

modelo para valorar bens que não possuem um mercado estabelecido, a variável 

dependente é definida como a proporção da renda que o entrevistado está disposto a pagar 

para obter um ganho ou evitar uma perda relativa ao bem a ser valorado. 

Antes de apresentar o modelo beta, será feita uma breve descrição da distribuição de 

probabilidade beta. A função de densidade da distribuição beta é indexada por dois 

parâmetros estruturais: p e q. Devido a sua flexibilidade e por assumir diversas formas de 

distribuições de acordo com os valores assumidos pelos parâmetros, muitas vezes a 

mesma é considerada como uma família de distribuições de probabilidade. Nesse 

                                                 
20 Este capítulo foi baseado e fortemente influenciado pelo artigo de Ferrari e Cribari-Neto (2004). 
21 Como é o caso da variável resposta proporção da renda que o entrevistado está disposto a pagar, que 
apresenta forte assimetria e pertence ao intervalo zero – um. 
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sentido, a família de distribuição beta é composta de todas as distribuições com função de 

densidade de probabilidade da forma: 

1 1( )
( , , ) (1 ) ,   0 1,   0,   0,

( ) ( )
p qp q

f y p q y y y p q
p q

− −Γ += − < < > >
Γ Γ

 (4.1) 

onde: Γ (p) é a função gama avaliada no ponto p definida como dyeyp yp −∞ −
�=Γ
0

1)( . 

A família de distribuição beta será denotada por ),(~ qpBetay . Sua média e 

variância dependem apenas de seus parâmetros e são dadas respectivamente por: 

 /( )p p qµ = +  (4.2) 

e 

 2var( ) /(( ) ( 1))y pq p q p q= + + +  (4.3) 

Os parâmetros estruturais p e q não apresentam uma interpretação direta como 

escala e locação. A razão p/q determina a forma da distribuição. Para a distribuição beta 

padronizada (que assume valores no intervalo aberto (0,1)), se p=q a distribuição é 

simétrica. Se p=q=1/2 a distribuição beta se reduz à chamada “distribuição arco seno” e, 

quando p=q=1, temos a distribuição uniforme. Se p é maior do que q, a distribuição é 

assimétrica à esquerda. Quando p é menor do q então a distribuição é assimétrica à direita.  

Uma relação interessante da distribuição beta é que se ),(~ qpBetay , então 

),(~1 pqBetay− . Sua função de distribuição acumulada é dada por:  
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O gráfico a seguir ilustra a flexibilidade da distribuição beta através de diversas 

formas obtidas pela da combinação de valores para os parâmetros p e q. Os gráficos 2 (a) e 

(b) apresentam as funções densidades de probabilidades que são simétricas (p = q), sendo 

unimodal em (a) e de formato U (p, q < 1) em (b). Os gráficos 2 (c), (d) e (e) apresentam 

funções densidades de probabilidades assimétricas (p�q). O formato U é caracterizado 

novamente em (c), enquanto que em (d) e (e) temos a representação unimodal de assimetria 
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à direita e à esquerda, respectivamente. Finalmente, no gráfico 2(f) temos a densidade de 

formato J invertido; aqui (p-1)(q-1) < 0. 

 

Gráfico 2 - Densidades beta para diferentes combinações de (p,q) 

Fonte: Ferrari e Cribari-Neto (2004). 

 

Considerando-se uma amostra aleatória tamanho n da variável aleatória y com 

densidade beta, obtêm-se a função de verossimilhança para o vetor de parâmetros �=(p,q): 
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Maximizando a log-verossimilhança em relação a cada parâmetro obtêm-se as 

equações de máxima verossimilhança, que não podem ser solucionadas diretamente, pois as 

mesmas não apresentam soluções analíticas explicitas. Dessa forma, os estimadores de 

máxima verossimilhança para os parâmetros da distribuição beta são obtidos através de 

método iterativo. Observa-se também que os estimadores de máxima verossimilhança são 

assintoticamente não viciados e consistentes e dependem dos dados apenas através da 

estatística suficiente ( )( )∏∏ ==
−n

t t

n

t t yy
11

1, . 

Após a apresentação das propriedades e características da distribuição beta, o 

modelo de regressão associado a esta distribuição é apresentado. Apesar da distribuição 

beta e outros tipos de modelos beta serem utilizados já há algum tempo em algumas áreas 

do conhecimento (como em engenharia, por exemplo), o modelo beta proposto por Ferrari e 

Cribari-Neto apresenta algumas características interessantes que serão descritas a seguir. 

Como citado anteriormente, o modelo beta é útil para situações em que a variável 

resposta se encontra no intervalo aberto (0,1) e está relacionada a outras variáveis através 

de uma estrutura de regressão. Particularmente, quando a variável resposta é uma 

proporção, podemos observar que essas medidas geralmente exibem assimetria, e 

conseqüentemente, inferências baseadas na suposição de normalidade podem induzir a 

erros. Daí a necessidade de um modelo de regressão que incorporasse essa característica. A 

distribuição beta seria uma candidata natural para modelar uma variável resposta desse tipo, 

tendo em vista que a mesma assume diversas formas de assimetria.  

No entanto, a função de densidade beta é indexada por dois parâmetros (p e q) e sua 

forma cria uma dificuldade para estabelecer um modelo de regressão nos moldes 

tradicionais, pois os modelos de regressão em geral procuram estimar a média da variável 

resposta em função de um conjunto de variáveis explicativas. Como a média não é um 

parâmetro da distribuição beta, Ferrari e Cribari-Neto utilizaram uma parametrização da lei 

beta que é indexada pela média µ  e um parâmetro de dispersão φ .  

 Seja )/( qpp +=µ  e qp +=φ , de modo que µφ=p  e φµ)1( −=q . Segue 

de (4.2) e (4.3) que 

µ=)(yE  



 

 

71 

e 

( )
φ
µ

+
=

1
)var(

V
y , 

onde, ( ) ( )µµµ −= 1V , tal que � é a média da variável resposta e φ  pode ser interpretado 

como um parâmetro de precisão no sentido que, para � fixado, quanto maior o valor de φ , 

menor será a variância de y. A densidade de y pode ser escrita na nova parametrização 

como 

( ) ( )
( ) ( )( ) ( )( ) ,10  ,1

1
,; 111 <<−

−ΓΓ
Γ= −−− yyyyf φµµφ

φµµφ
φφµ          

(4.4) 

onde 10 << µ  e φ >0.  

 O Gráfico 2 a seguir ilustra a flexibilidade da distribuição beta reparametrizada para 

diferentes combinações de valores dos parâmetros ( µ , φ ). Em particular, ela pode ser 

simétrica (quando µ  = 0,5), ou assimétrica (quando ≠µ 0,5). Além disso, a dispersão da 

distribuição, para µ  fixado, decresce quando φ  cresce.  

Outro fato interessante é que ela pode apresentar densidade com o formato de J e 

também na forma de J invertido. Apesar de não mostrada no gráfico, a densidade beta pode 

apresentar ainda, a forma da distribuição uniforme padrão e o formato de U assimétrico e 

não assimétrico.  

O modelo considera que a variável resposta está restrita ao intervalo unitário (0,1). 

No entanto, o modelo proposto é utilizado em situações mais gerais, em que a resposta é 

restrita ao intervalo (a,b), onde a<b. Neste caso, modela-se (y-a)/(b-a) ao invés de modelar 

y diretamente.  
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Gráfico 3: Densidades beta para diferentes combinações de ( µ , φ ). 

Fonte: Ferrari e Cribari-Neto (2004). 

 

Sejam y1,y2,...,yn variáveis aleatórias independentes, em cada yt t=1,...n, tem a 

densidade beta com média tµ  e parâmetro de precisão desconhecido φ .  

O modelo de regressão beta é definido como: 

 
1

( ) ,
k

t ti i t
i

g xµ β η
=

= =
  (4.5) 
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onde ( )T
kβββ ,,1 �=  é um vetor de parâmetros desconhecidos a serem estimados, 

( )tkt
T
t xxx ,,1 �=  representa os valores de k variáveis explicativas que são assumidas fixas 

e desconhecidas e g(.) é uma função estritamente monótona e duplamente diferenciável que 

transforma valores do intervalo (0,1) na reta dos reais, denominada função de ligação. Note 

que a variância de y é uma função de µ  e, como conseqüência do modelo, dos valores das 

variáveis explicativas. Logo, variáveis respostas de variâncias não constantes são 

naturalmente acomodadas no modelo, sendo o mesmo apto a modelar variáveis com 

diferentes formas de heterocedasticidade. 

 

4.1.1. Funções de Ligação 

 

Existem algumas possíveis escolhas para função de ligação g(.). Por exemplo, 

podemos utilizar a especificação logito ( ){ }µµµ −= 1log)(g , a função probit 

( )µµ 1)( −Φ=g , onde �(.) é a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória 

normal padrão, a ligação complemento log-log ( ){ }µµ −−= 1loglog)(g , a ligação log-log 

( ){ }µµ loglog)( −−=g , entre outras. Todas essas quatro funções de ligação são contínuas e 

estritamente crescentes em (0,1). Uma comparação dessas funções de ligação é feita por 

McCullagh e Nelder (1989). Mais detalhes sobre outras transformações, ver Atkinson 

(1985). 

Utilizando a função de ligação logito em  (4.5) temos 

 ( ) log ,  1, ,
1

t
t t

t

g x t n
µµ β

µ
� 

= = =� �−� �
�

�

. 

O modelo pode ser escrito como  

 ( )exp
1

t
t

t

x
µ β

µ
=

−

�

, 

ou ainda como 
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( )

( )
exp

1 exp
t

t
t

x

x

β
µ

β
=

+

�

� . (4.6) 

A equação (4.6) é a função inversa de g(�t). Aqui os parâmetros de regressão 

apresentam uma importante interpretação. Suponha que o valor da i-ésima variável 

regressora é aumentado por c unidades e todas as outras variáveis independentes 

permanecem inalteradas. Seja *µ  a média de y sob este novo valor das covariadas, uma vez 

que µ  denota a média de y sob o valor original das covariadas. Temos então que 

( ) ( )( )ktktit xcxx βββ
µ

µ +++++=
−

�� 111*

*

exp
1

, 

e agora pode-se verificar que 

)1/(
)*1/(*

)exp(
µµ
µµβ

−
−=ic , 

isto é, )exp( icβ  representa a razão de chances (odds ratio).  

Considerando a resposta como a proporção da renda gasta com um determinado 

bem ambiental, defina a chance de o entrevistado contribuir para o bem como sendo a 

proporção da renda que o entrevistado está disposto a gastar com o referido bem e a 

proporção da renda disponível para gastar com todos os outros bens. Como ilustração, se 

em média o entrevistado está disposto a pagar 10% com o bem em questão, então a chance 

de gastar uma quantia pelo ativo ambiental é 1/9. Assim sendo, quanto maior for essa 

chance, maior será a disposição do entrevistado em contribuir de alguma forma para o bem 

em questão. 

 

4.1.2. Função Escore e Matriz de Informação 

 

Esta seção apresenta a função escore e a matriz de informação de Fisher para o vetor 

de parâmetros � e também para o parâmetro de precisão ø. O logaritmo natural da função de 

verossimilhança baseada em uma amostra de n observações independentes é 
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 ( ) ( )1
, ,

n

t tt
l lβ φ µ φ

=
=
 , (4.7) 

onde 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ){ } ( )tttttttt yyl −−−+−+−Γ−Γ−Γ= 1log11log11logloglog, φµφµφµφµφφµ
, 

com  ( )tt g ηµ 1−=  como definido em (4.5). A função escore é obtida derivando o logaritmo 

da função de verossimilhança com respeito aos parâmetros desconhecidos. Segue que, para 

i = 1,..., k, 

 
( ) ( )

1

, ,n t t t t
t

i t t i

l lβ φ µ φ µ η
β µ η β=

∂ ∂ ∂ ∂=
∂ ∂ ∂ ∂
 , (4.8) 

onde 

( ) tiitttt xg =∂∂′=∂∂ βηµηµ     e   1  

 
( ) ( ) ( )( ){ },

log 1
1

t t t
t t

t t

l y
y

µ φ
φ ψ µ φ ψ µ φ

µ
∂ � �

= − − −� �∂ −� 	
, (4.9) 

em que �(.) é a função digama, definida como 

 ( ) ( ) ( )
( )

log
,  0.

d

d

λ λ
ψ λ λ

λ λ
′Γ Γ

= = >
Γ

 (4.10) 

 

Definindo ( ){ }ttt yyy −= 1log*  e ( ) ( )( )φµψφµψµ ttt −−= 1* , temos que 

( ) [ ]**,
tt

t

tt y
l µφ

µ
φµ −=

∂
∂

, 

 
( )

( )
* *

1

, 1
.

n

t t tit
i t

l
y x

g

β φ
φ µ

β µ=

∂
� �= −� 	 ′∂ 
  (4.11) 

 

Na forma matricial, a função escore para � pode ser expressa como: 

 ( ) ( )* *, ,TU X T yβ β φ φ µ= −  (4.12) 
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de modo que X é uma matriz (n x k) cuja t-ésima linha é T
tx , 

( ) ( ){ }nggdiagT µµ ′′= 1,,1 1 � , ( ) ( )Tn

T

nyyy **
1

***
1

* ,,  e  ,, µµµ �� == . 

Continuando, a derivada da log-verossimilhança em relação ao parâmetro de 

precisão φ  é dada por 

 
( ) ( )

1

, ,
,

n t t

t

l lβ φ µ φ
φ φ=

∂ ∂
=

∂ ∂
  (4.13) 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ),
log 1 log 1 1 .

1
t t t

t t t t t
t

l y
y

y

µ φ
µ ψ µ φ ψ µ φ ψ µ φ ψ φ

φ
∂ � �

= − + − + − − − +� �∂ −� 	
 (4.14) 

Finalmente, a função escore é dada por 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ){ }* *
1

, log 1 1 .
n

t t t t tt
U y yφ β φ µ µ ψ µ φ ψ φ

=
= − + − − − +
  (4.15) 

 

O próximo passo é obter a matriz de informação de Fisher para ( )φβ , . De (4.8), as 

derivadas de 2ª.ordem de l ( )φβ ,  com respeito a �i e �j são dadas por 

 

( ) ( )

( ) ( )

2

1

2

21

, ,

, ,
.

n t t t t t
tit

i j t t t t i

n t t t tt t t
ti tjt

t t t t t t

l l
x

l l
x x

β φ µ φ µ µ η
β β µ µ η η β

µ φ µ φµ µ µ
µ η µ µ η η

=

=

� ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂= � �∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂� �

� �∂ ∂ � ∂ ∂ ∂∂� �= +� �� �∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂� �� �� �






 (4.16) 

Como ( ) 0, =∂∂ tttlE µφµ , temos 

( ) ( )
tjti

t

tn

t
t

tt

ji

xx
l

E
l

E
2

1 2

22 ,,
��
�


��
�

�

∂
∂

��
�


��
�

�

∂
∂=

�
�

�



�
�

�

�

∂∂
∂


 = η
µ

µ
φµ

ββ
φβ

. 

Agora de (4.9) temos  

( ) ( ) ( )( ){ },1
, 2

2

2

φµψφµψφ
µ

φµ
tt

t

ttl −′+′−=
∂

∂
 

em que �´ é a função trigama definida como 



 

 

77 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

`22

22

log
,  0,

d d

d d

λ λ λψ λ λ
ψ λ λ

λ λ λ

′′ ′� �Γ Γ − ΓΓ � 	′ = = = >
� �Γ� 	

 (4.17) 

e assim 

( )

 =

−=
�
�

�



�
�

�

�

∂∂
∂ n

t tjtit
ji

t xxw
l

E
1

2 , φ
ββ

φβ
 

( ) ( )( ){ } ( ){ }2

1
1

t
ttt

g
w

µ
φµψφµψφ

′
−′+′= . 

Em forma matricial temos: 

( ) { }
2

11

,
,  com , , .

nt T
nT t

l
E X WX W diag w w

β φ
φ

β β =

� ∂
= − =� �� �∂ ∂� �


 �  

De (4.11), a derivada de 2ª. ordem de ( )φβ ,l  com respeito a �i e ø pode ser escrita 

como 

( ) ( ) ( ) ti
t

n

t
t

tt
i

x
g

y
l

µφ
µφµ

φβ
φβ

′�
	

�
�
�

�

∂
∂−−=

∂∂
∂


 =

1,
1

*
**

2

. 

Como ( ) **
ttyE µ=  e ( ) ( )( )( )tttt

t µφµψµφµψ
φ
µ −−′−′=

∂
∂

11
*

, chegamos a 

( )
( ) ti

t

n

t t
i

x
g

c
l

E
µφβ

φβ
′

−=��
�


��
�

�

∂∂
∂


 =

1,
1

2

 

em que ( ) ( )( )( ){ }tttttc µφµψµφµψφ −−′−′= 11 . Em notação matricial temos, 

( )
TcX

l
E T

i

−=��
�


��
�

�

∂∂
∂

φβ
φβ ,2

, 

com ( )T
nccc ,,1 �= . 

Finalmente temos que ( ) 22 , φφβ ∂∂ l  pode ser obtido diferenciando a expressão em 

(4.13) com respeito a ø, ou seja,  
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( ) ( )

( ) ( )( )( ) ( )[ ].11

,,

1

22

1 2

2

2

2







=

=

′−−−′+′=

∂
∂=

∂
∂

n

t tttt

n

t
ttll

φψµφµψµφµψ

φ
φµ

φ
φβ

 

Seja ( ) ( )( )( ) ( )φψµφµψµφµψ ′−−−′+′= 22 11 tttttd . Logo, 

( )

 =

=��
�


��
�

�

∂
∂ n

t td
l

E
12

2 ,
φ

φβ
, 

que, em notação matricial, pode ser escrita como  

( )
)(

,
2

2

Dtr
l

E −=��
�


��
�

�

∂
∂

φ
φβ

, 

em que ( )ndddiagD ,,1 �=  e tr(D) indica o traço da matriz D. Finalmente, a matriz de 

informação de Fisher é dada por 

 ( ), .
( )

T T

T

K K X WX X Tc
K K

K K X Tc tr D
ββ βφ

φβ φφ

φβ φ
�  � 

= = =� � � �
� �� �

 (4.18) 

Note que os parâmetros � e ø não são ortogonais, ao contrário do que é observado 

na classe de modelos lineares generalizados (McCullagh e Nelder, 1989). 

Sob condições gerais de regularidade (Sen e Singer, 1993), quando o tamanho da 

amostra é grande, 

�
�
�


�
�
�

�
��
�


��
�

�
Ν≈��

�


�
�
�

� −
+

1
1 ,ˆ

ˆ
Kk φ

β
φ
β

, 

aproximadamente, em que β̂  e φ̂  são os estimadores de máxima verossimilhança de � e ø, 

respectivamente. Assim é útil obter uma expressão para K-1 que pode ser utilizada para 

obter os erros padrões assintóticos para as estimativas de máxima verossimilhança. 

Utilizando expressões padrões para inversas de matrizes subdivididas (ver Rao, (1973)), 

obtêm-se 

 ( )1 1 , ,
K K

K K
K K

ββ βφ

φβ φφβ φ− − � 
= = � �

� �
 (4.19) 
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em que 

( ) ( )
��

�
�
�

��

�
�
�

+=
−

−

γφφ
ββ

1
11 WXXXTTccX

IWXXK
TTTT

K
T , 

com  

( ) TcXWXXXTcDtr TTTT 11)(
−−−= φφ , 

( ) ( ) TcXWXXKK TTT 11 −−==
γφ

φββφ , 

e 

 1−= γφφK , 

onde IK é a matriz identidade de ordem k. 

 

4.2. Estimação dos Parâmetros 
 

Os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros φβ  e  são obtidos das 

equações, 0),( =φββU  e 0),( =φβφU , não apresentando uma solução analítica em forma 

fechada. Assim, será necessário obter os estimadores através de maximização numérica 

do logaritmo da função de verossimilhança, utilizando um algoritmo de otimização não 

linear, tal como o algoritmo de Newton-Raphson ou escore de Fisher. Outra alternativa é 

utilizar o algoritmo quasi-Newton, conhecido como método BFGS, sendo esse o 

procedimento iterativo utilizado no pacote incorporado ao R: betareg. 

Os algoritmos iterativos em geral baseiam-se na classe de métodos gradiente que 

buscam maximizar uma determinada função (no nosso caso, a função de 

logverossimilhança, l=lnL(�)) e encontrar seu valor ótimo � a partir do seguinte 

esquema tttt ∆+=+ λθθ 1 , onde t representa a iteração, � o vetor direcional (px1) e 	 o 

tamanho do passo. Em cada iteração, �t = Mt ft , onde é Mt uma matriz positiva definida e 

ft é o gradiente da função. 
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O algoritmo de Newton-Raphson funciona bem em alguns casos e utiliza o 

seguinte processo iterativo 

tttt fH 1
1

−
+ −= θθ  

onde 

( ) ( )
θθ
θθ

′∂∂
∂== l

HH
2

, 

isto é, H é a matriz hessiana, Mt= 1−
tH  e �t=1 para todo t. A obtenção da inversa da matriz 

hessiana H é a parte mais trabalhosa do processo e que deixa mais lento seu 

processamento. 

No caso da estimação dos parâmetros φβ  e  do modelo de regressão beta, 

considere ( )TT φβθ ,= , o vetor de parâmetros e ( ) ( ) ( )( )TTTT UUU φβφβθ φβ ,,,= , o vetor 

das funções escore de dimensão (k+1)x1. O processo é iniciado expandindo-se a função 

escore U(�) em torno do valor inicial �(0), tal que 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )000 θθθθθ −′+≅ UUU , 

onde U´(�) representa a derivada de 1ª. ordem com respeito a �T. Fazendo U(�)=0 e 

repetindo o procedimento acima, chega-se ao seguinte processo iterativo 

 ( ) ( ) ( )( ){ } ( )( )1
1 ,  0,1, .m m m mU U mθ θ θ θ

−
+ ′≅ − = �  (4.20) 

O método de Newton-Raphson apresenta problemas de convergência quando a 

função a ser maximizada não é aproximadamente quadrática ou quando o valor inicial se 

encontra muito distante do ponto ótimo, pois quando isso ocorre, há a possibilidade de 

violação da suposição de que a matriz Mt seja positiva definida. 

O método BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno) pertence à classe de 

algoritmos denominados quasi-Newton e baseia-se no princípio do método de Newton-

Raphson, diferenciando-se pelo fato de utilizar uma seqüência de matrizes simétricas e 

positivas definidas no lugar da matriz hessiana. O BFGS é mais eficiente, pois elimina a 

necessidade do cálculo de segundas derivadas e da inversão da matriz hessiana. 
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A seqüência de matrizes B(m) é construída iterativamente com o objetivo de servir 

como aproximação para a matriz hessiana –H-1. A forma recursiva do método é dada por 

( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( ) ( )

( ) ( )( )
( )( ) ( )

,,1,0  ,1
�=+−=+ m

sy

yy

sBs

BssB
BB

mTm

Tmm

mmTm

mTmmm
mm  

em que ( ) ( ) ( )mmms θθ −= +1  e ( ) ( )( ) ( )( )mmm UUy θθ −= +1 . O máximo é obtido pela seguinte 

fórmula de recorrência 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ,,1,0 ,1
�=−≅+ mUB mmmmm θαθθ  

em que ( )mα  é um escalar determinado por algum procedimento de busca linear a partir de 

�
(m) na direção ( ) ( )( )mm UB θ−  de forma que ( )( )myf θ;  cresça nessa direção. Em geral, a 

matriz identidade de ordem k+1 é utilizada como matriz inicial do processo. 

O algoritmo BFGS está implementado no software R através da função “optim” 

para realizar otimização não linear, e é o método utilizado no processo de maximização 

da verossimilhança no modelo de regressão beta. 

Os algoritmos de otimização requerem a especificação de valores iniciais a serem 

utilizados no esquema iterativo. Os três procedimentos iterativos são sensíveis à estimativa 

inicial 0θ . Ferrari e Cribrari-Neto (2004) sugerem utilizar como uma estimativa para o 

ponto inicial de β  a estimativa de mínimos quadrados ordinários desse vetor de 

parâmetros, obtida de uma regressão linear da resposta transformada g ( y 1 ) ,  . . . , g(yn) 

em X, isto é, (XTrX)-1XTz, em que z = ( g ( y 1 ) .  . . , g ( y n ) ] T  .  Em relação ao parâmetro de 

precisão, eles sugerem um valor inicial para φ  baseado no fato de que 

))/(1-(1  )Var(y t φµµ += tt , o qual implica que ( ) ( ) .1var1 −−= ttt yµµφ  Note que 

( ){ } ( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2varvarvar ttttttt gygygyg µµµµ ′=′−+≈ , 

isto é, ( ) ( ){ } ( ){ }2varvar ttt gygy µ′≈ . Portanto, o valor inicial sugerido é 

( ) ( )
1

11
1 2

0 −−= 
 =

n

t
t

tt

n σ
µµφ �

��

, 
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em que tµ�  é obtido aplicando g-1(.) para o t-ésimo valor ajustado da regressão linear de 

g(y1),...,g(yn) em X, isto é, 

( )( ) ( ) ( ){ }[ ]2211  e t
T

t
TTT

tt gkneezXXXxg µσµ ����� ′−== −− . 

Aqui, ( ) zXXXXze TT 1−−=�  é o vetor de resíduos de mínimos quadrados 

ordinários de uma regressão linear com a variável resposta transformada. Em geral, esses 

valores iniciais proporcionam resultados satisfatórios. 
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4.3. Testes de Hipóteses 

 

Ferrari e Cribari-Neto apresentaram os testes da razão de verossimilhanças, escore 

e Wald no contexto do modelo de regressão beta, que serão apresentados a seguir. Além 

dos testes, eles apresentaram também intervalos de confiança para algumas quantidades de 

interesse. 

É possível realizar testes assintóticos para fazer inferência sob os parâmetros 

desconhecidos. Considere, por exemplo, o teste da hipótese nula ( )0
110 : ββ =H  versus a 

hipótese alternativa ( )0
111 : ββ ≠H , em que ( )T

mβββ ,,11 �=  e ( ) ( ) ( )( )Tm
00

1
0

1 ,, βββ �= para  

m < k e ( )0
1β  dado. A estatística da razão de verossimilhanças é 

( ) ( ){ }φβφβ ~
,

~ˆ,ˆ 21 llw −= , 

em que ( )φβ ,l  é o logaritmo natural da função de verossimilhança e ( )TT φβ ~
,

~
é o 

estimador de máxima verossimilhança restrito de ( )TT φβ , obtido pela imposição da 

hipótese nula. Sob condições gerais de regularidade e sob H0, 2
1

D
mw χ→ , w1 converge 

em distribuição para 2
mχ . Dessa forma o teste pode ser avaliado usando valores críticos 

aproximados da distribuição 2
mχ . 

Para descrever o teste escore de ( )0
110 : ββ =H  versus a hipótese alternativa 

( )0
111 : ββ ≠H , considere U1�  um vetor coluna m dimensional contendo os primeiros m 

elementos da função escore de � e β
11K  a matriz m×m formada das m primeiras linhas e as 

m primeiras colunas da matriz de K-1. Pode-se mostrar, usando (4.12), que 

( )**
11 µφβ −= yTXU T , em que X é particionada como [X1;X2] seguindo a partição de �. A 

estatística escore de Rao pode ser escrita como 

β
ββ

β 11112
~~~

UKUw T=  
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em que o til indica que as quantidades estão sendo avaliadas no estimador de máxima 

verossimilhança restrito. Sob condições gerais de regularidade e sob H0, w2 converge em 

distribuição para 2
mχ , .2

2 m
Dw χ→   

Da mesma forma que os testes anteriores, podemos utilizar o teste de Wald para 

realizar inferências assintótica acerca do vetor de parâmetros �. A estatística do teste 
( )0

110 : ββ =H  versus a hipótese alternativa ( )0
111 : ββ ≠H  é  

( )( ) ( )( )0
1111

0
112

ˆˆˆ ββββ ββ −−= Kw
T

, 

em que ββ
11K̂  é igual a ββ

11K  avaliado no estimador de máxima verossimilhança irrestrito, e 

1β̂  é o estimador de máxima verossimilhança de �1. Sob condições gerais de regularidade e 

sob H0, .2
2 m

Dw χ→  Em particular, para testar a significância do i-ésimo parâmetro 

regressor (�i), i = 1,..., k, podemos utilizar a raiz quadrada sinalizada da estatística de Wald, 

isto é, ( )ii se ββ ˆˆ , em que se( iβ̂ ) é o erro padrão assintótico do estimador de máxima 

verossimilhança de �i obtido da inversa da matriz de informação de Fisher avaliada nos 

estimadores de máxima verossimilhança. A distribuição nula limite da estatística do teste é 

normal padrão. 

Adicionalmente aos testes, podemos construir intervalos de confiança para algumas 

quantidades de interesse. Um intervalo de confiança de aproximadamente (1 -�) × 100% 

para �i, i = 1,..., k e 0 < � < 1/2, tem limites dados por 

( ) ( )ii se βαβ ˆ21ˆ 1 −Φ± − . 

Similarmente, um intervalo de confiança assintótico (1 -�) × 100% para ø tem 

limites 

( ) ( )1ˆ ˆ1 2 seφ α φ−± Φ −  

em que ( ) 21ˆˆ −= γφse . Adicionalmente, um intervalo de confiança de aproximadamente (1 -

�) × 100% para a razão de chances exp(c �i), quando a ligação logit é utilizada é dado por 

 ( ) ( )( ){ } ( ) ( )( ){ }1 1ˆ ˆ ˆ ˆexp 1 2 ,      exp 1 2 .i i i ic se c seβ α β β α β− −� �− Φ − + Φ −
� �� 	

 (4.21) 
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Finalmente, um intervalo de confiança de aproximadamente (1 -�) × 100% para 
, a 

média da variável resposta, para um dado vetor de valores de covariadas x, pode ser 

calculado como  

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ1 2 ,      1 2 ,i ig se g seη α η η α η− − − −� �− Φ − + Φ −� 	  (4.22) 

em que βη ˆˆ Tx=  e ( ) ( )xxse T βη ˆcovˆ =  é obtida da inversa da matriz de informação de 

Fisher avaliada nas estimativas de máxima verossimilhança excluindo a linha e a coluna da 

matriz correspondente ao parâmetro de dispersão. Os intervalos acima são válidos apenas 

para funções de ligações estritamente crescentes. 
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4.4. Técnicas de Diagnóstico 
 

Uma etapa importante na análise de um ajuste de regressão é a verificação de 

possíveis afastamentos das suposições feitas para o modelo, especialmente para a parte 

aleatória (yt) e pelo componente sistemático ( tη ), bem como a existência de observações 

extremas com alguma interferência desproporcional nos resultados do ajuste. Tal etapa, 

conhecida como análise de diagnóstico, tem longa história, e iniciou-se com a análise de 

resíduos para detectar a presença de pontos extremos e avaliar a adequação da 

distribuição proposta para a variável resposta. Uma referência importante nesse tópico é o 

artigo de Cox e Snell (1968) em que é apresentada uma forma bastante geral de definir 

resíduos usada até os dias atuais.  

Inicialmente, serão apresentadas três medidas globais de qualidade do ajuste do 

modelo e ferramentas gráficas para a detecção de desvios do modelo postulado e 

observações influentes. Posteriormente, serão apresentados como medidas de análise de 

influência, a alavanca generalizada proposta por Wei, Hu e Fung (1998) e a distância 

de Cook (Cook, 1977). 

Em princípio, uma medida global da qualidade do ajuste pode ser obtida através 

do cálculo do "pseudo" R2 definido como o quadrado do coeficiente de correlação amostral 

entre g (y) e η̂ . Note que O < R2 < l e quanto mais próximo de l for o seu valor, melhor 

será o ajuste.  

Mittlböck e Schemper (1996) revisaram algumas medidas da qualidade do ajuste 

em modelos de regressão logísticos. Utilizaremos duas dessas medidas aqui. A primeira, 

ainda baseada no pseudo R2, é o quadrado do coeficiente de correlação amostral entre y e 

( ))ˆ(ˆ 1 ηµ −g , que denominaremos por R2
*. Essa medida apresenta resultados satisfatórios 

nos estudos realizados por Mittlböck e Schemper (1996). A segunda medida é baseada 

numa razão de verossimilhanças sendo definida como 

[ ] n

LR LLR
/2

0
2 ˆ/1−=  
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em que L0 e  L̂  denotam, respectivamente, as verossimilhanças maximizadas no 

modelo nulo (sem covariáveis) e no modelo sob pesquisa. 

 

Resíduo Componente do Desvio 

 

A análise residual procura identificar observações atípicas e/ou erros de 

especificação do modelo. A análise pode ser baseada nos resíduos ordinários ou nas suas 

variantes padronizadas e ou no desvio residual (deviance). Ferrari e Cribari-Neto (2004) 

apresentaram a definição dessas medidas no contexto do modelo de regressão beta. 

Ferrari e Cribari-Neto (2004) propõem uma medida global de qualidade do ajuste, 

baseada no fato de que a discrepância de um ajuste pode ser medida como duas vezes a 

diferença entre o máximo do logaritmo da verossimilhança do modelo saturado e o do 

modelo sob pesquisa (modelo postulado). Esta medida foi originalmente proposta por 

Nelder e Wedderburn (1972) no contexto dos modelos lineares generalizados. Seja 

( ) ( ) ( ){ }
 =
−= n

t tttt llyD
1

,,~2,; φµφµφµ  

em que tµ~  é solução de 0=∂∂ ttl µ , isto é, ( ) 0** =− tty µφ . Quando φ  é grande, 

( ){ }ttt µµµ −≈ 1log* (ver 3.18), e então segue que tt y≈µ̂ . Para φ  conhecido, podemos 

definir uma medida de discrepância como ( )φµ ,;yD  em que µ  é o estimador de máxima 

verossimilhança de 
 sob o modelo sendo pesquisado. Quando φ  é desconhecido, uma 

aproximação para essa quantidade é ( )φµ ˆ,ˆ;yD , denominada usualmente de desvio do 

modelo sob pesquisa. Note que ( ) ( )
 =
= n

t
d

tryD
1

2ˆ,ˆ; φµ , em que 

( ) ( ) ( ){ }1 2

1
ˆ ˆˆ ˆsinal 2  , ,

nd
t t t t t t tt

r y l lµ µ φ µ φ
=

= − −
 � . 

Note que a t-ésima observação contribui com a quantidade ( )2d
tr  para o desvio e 

uma observação com um valor absoluto grande de d
tr  pode ser vista como discrepante. 

O resíduo ordinário padronizado é definido como 
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( )t

tt
t

y

y
r

râv

µ̂−=  

em que ( )βµ ˆˆ 1 T
tt xg −=   e ( ) ( ){ } ( )φµµ ˆ1ˆ1ˆrâv +−= ttty . Um gráfico desses resíduos contra a 

ordem das observações (t) não deveria mostrar nenhuma tendência. Através desse gráfico é 

possível verificar se existem pontos suspeitos de serem aberrantes. Um outro gráfico 

importante é o de rt contra tη̂ que é utilizado para verificar se a função de ligação está mal 

especificada caso este gráfico apresente alguma tendência. 

 

4.5. Gráficos de Probabilidade Meio-Normal com Envelopes 
 

Como a distribuição dos resíduos não é conhecida, gráficos de probabilidade 

meio-normal com envelopes simulados são ferramentas de diagnóstico muito úteis 

(Atkinson (1985); Neter et al. (1996)). A idéia é acrescentar ao gráfico meio-normal usual 

um envelope simulado que pode ser usado para decidir se as respostas observadas são 

consistentes com o modelo ajustado. Apresentamos a seguir os passos para a construção 

do gráfico meio-normal com envelope simulado: 

1. ajuste o modelo e gere uma amostra simulada de n observações independentes 

utilizando o modelo ajustado como se este fosse o modelo verdadeiro; 

2. ajuste o modelo para a amostra gerada, e calcule os valores absolutos ordenados 

da medida de diagnóstico de interesse; 

3. repita os passos (1) e (2) k vezes; 

4. considere os n grupos de k estatísticas de ordem; para cada grupo, calcule suas 

respectivas médias, valores mínimos e máximos; e  

5. construa o gráfico desses valores e da medida de diagnóstico ordenada da 

amostra original contra os escores meio-normais 1−Φ ((t + n— l/8)/(2n + 1/2)), em que 

(.)Φ  é a função de distribuição acumulada da distribuição normal. 

Os valores mínimos e máximos das k estatísticas de ordem produzem o envelope.    

A sugestão de Atkinson (1985, p. 36) é usar k = 19. Desse modo, a probabilidade do 
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maior resíduo de um envelope particular exceder o limite superior fica sendo 

aproximadamente igual a 1/20 = 0,05. As correspondentes observações dos resíduos 

absolutos que se encontram fora dos limites fornecidos pelo envelope simulado, merecem 

uma pesquisa adicional. Tendências não aleatórias dos resíduos dentro do envelope gerado 

podem indicar especificação incorreta da distribuição dos dados, da parte sistemática do 

modelo ou da função de ligação. 

 

 

4.5.1. Leverage Generalizado 
 

Leverage é um componente chave na análise de influência em modelos de regressão. 

Usualmente, é medido pelos elementos hij da matriz H que é conhecida como matriz de 

projeção ou "matriz chapéu" (ver, por exemplo, Chatterjee e Hadi, 1986; Cook e 

Weisberg, 1982, pg. 15, 142) e é usado para avaliar a importância individual de cada 

observação no próprio valor ajustado. Na regressão linear múltipla, por exemplo, é 

muito razoável utilizar hii como uma medida da influência da i-ésima observação sobre o 

próprio valor ajustado. Supondo que todos os pontos exerçam a mesma influência sobre 

os valores ajustados, pode-se esperar que hii  esteja próximo de tr(H)/n = k/n. Uma 

sugestão é examinar aqueles pontos tais que hii > 2k/n, que são conhecidos como pontos 

de alavanca ou de leverage grandes. Recentemente, Wei, Hu e Fung (1998) 

generalizaram a definição de pontos de alavanca para modelos bastante gerais cuja 

variável resposta seja contínua. Nessa generalização incluem-se outros métodos de 

estimação, além de máxima verossimilhança, e outros enfoques tais como enfoque 

Bayesiano. 
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4.5.2. Influência 
 

Um outro tópico importante na análise de diagnóstico é a detecção de observações 

influentes, isto é, pontos que exercem um peso desproporcional nas estimativas dos 

parâmetros do modelo. Uma medida de influência de cada observação nas estimativas dos 

parâmetros de regressão é a distância de Cook (Cook (1977)) dada por 

( ) ( ))()(
1 ˆˆˆˆ

t
TT

t WXXk ββββ −−−  

em que )(
ˆ

tβ ,  é a estimativa do parâmetro sem a i-ésima observação. Essa quantidade 

mede a distância quadrática entre β̂  e )(
ˆ

tβ . Para evitar ajustar o modelo n + l vezes, 

utilizamos a aproximação usual para a distância de Cook dada por: 

2

2

)1( tt

ttt
t hk

rh
C

−
=  

que combina alavanca (leverage) e resíduos. Portanto Ct será grande quando o t-ésimo ponto 

fornecer rt grande ou quando htt for próximo de um. Uma prática comum é construir um 

gráfico de Ct contra a ordem das observações (t) para detectar pontos suspeitos de serem 

influentes. 

 

4.6. Critérios para Seleção de Modelos 
 

Para efeito de seleção de modelos, pretende-se inicialmente utilizar os critérios 

clássicos como: o coeficiente de determinação pseudo R2 )( 2
pR 22, o quadrado médio 

residual (QMRES), o critério de seleção de Akaike (AIC), o critério de informação 

bayesiano (BIC), e a deviance (D(y,�))23, definidos a seguir: 

                                                 
22 O coeficiente de determinação pseudo R2

p apesar de ser muito usado em estudos de regressão, não é 
considerado uma boa estratégia, pois não apresenta bom desempenho sob certas circunstâncias.  
23 Ver Cordeiro (1986). 
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n é o número de observações e k é o número de parâmetros do modelo; 

pn ll ˆ e ˆ  representam os máximos da log-verossimilhança do modelo saturado e do 

modelo sob investigação respectivamente. 

A realização de uma análise residual é importante, visando detectar: a adequacidade 

da suposição para a distribuição populacional Y; outliers; correlação serial; e 

heterocedasticidade. 

Outro critério utilizado na comparação dos resultados dos modelos é baseado no 

trabalho de Clinch e Murphy (2001). Os autores consideram que as externalidades 

manifestam custos para uns e benefícios para outros. Assim, eles ponderam a importância 

de explorar medidas de bem estar apropriadas para avaliar as perdas e ganhos percebidos 

entre os agentes econômicos, e mostram como obter, analisar e comparar essas medidas.  

A disposição máxima a pagar, que representa a medida de bem-estar devido à 

provisão do bem, pode ser obtida através da média e/ou mediana da distribuição de 

probabilidade acumulada da função estimada. Essas medidas apresentarão maior distinção 

tanto quanto for a assimetria do modelo de regressão beta estimado. A mediana apresenta a 

vantagem de ser menos sensível a presença de outliers, no entanto, segundo Johanson et al 

(1989), apud Belluzzo Jr. (1995), em termos de agregação, a média deve ser a medida 

escolhida mesmo na presença de outliers porque a mediana não corresponde à alocação 

ótima de Pareto. Os autores chamam a atenção para o fato de que o conceito implícito na 

utilização da mediana, 50% a favor e 50% contra, não levam a alocações eficientes de 

Pareto. No entanto, a mediana é a medida mais freqüentemente utilizada nas aplicações do 
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método de valoração contingente. No contexto do modelo de regressão beta, como o 

mesmo não possui uma forma fechada, a estimação da DAP média ou mediana pode ser 

feita pela obtenção dos valores estimados das observações amostrais. 

 

 

4.7. Critérios para Comparação de Modelos 
 

Para efeito de comparação de desempenho entre os modelos econométricos 

utilizados no MVC, a abordagem clássica inicial é realizada a partir da comparação entre os 

efeitos marginais preditos de cada modelo. Entretanto, tendo em vista que cada modelo 

apresenta um conjunto de parâmetros estimados diferentes, pois são derivados a partir de 

diferentes especificações, e portanto, comparações diretas das estimativas dos parâmetros 

não é possível. 

Além disso, quando comparamos o modelo de regressão beta com os modelos 

clássicos utilizados no MVC, surge a dificuldade decorrente do fato de que as variáveis 

respostas dos modelos são distintas: a variável resposta do modelo beta representa uma 

proporção, enquanto que nos modelos clássicos utilizados com a abordagem referendo a 

variável resposta é uma variável binária ou dummy. 

A alternativa de abordagem viável para comparar modelos tão distintos baseia-se no 

cálculo da medida de bem estar que representa disposição a pagar, como a DAP média e 

condicional para diferentes níveis de renda, educação e decisão do entrevistado. 

No caso de valoração de mais de um bem, a comparação entre o valor dos bens pode 

ser considerada através da inserção de variáveis dummies representando os bens a serem 

valorados. Com esse artifício de modelagem é possível obter o valor dos bens 

considerando-os simultaneamente, como é a forma adequada de fazer, principalmente 

quando os bens estão relacionados, por exemplo, através da propriedade de 

excludabilidade. Procedendo dessa maneira, é possível obter o valor de mais de um bem 

através de um único modelo, o que implicaria numa economia considerável de trabalho ao 

evitar a necessidade de ajuste de um modelo específico para cada bem. Além disso, mesmo 

quando os bens não estão relacionados, observa-se que seria interessante seguir esse 
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critério, tendo em vista que, a fonte de renda do entrevistado é única e parcelas dessa renda 

serão alocadas para sua cesta de bens. 

O capítulo a seguir apresentará duas aplicações empíricas das técnicas em estudo: A 

primeira aplicação refere-se a uma base de dados sobre valoração de uma floresta localizada 

na Suécia. Essa base de dados já foi analisada mais de uma vez por Li e Mattson (1995) e 

posteriormente por Belluzzo (2002). A segunda base de dados refere-se ao problema inicial 

que motivou esse trabalho: valorar uma área de mangue localizada na região urbana do 

Recife. 
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CAPÍTULO 5 

APLICAÇÕES DO MODELO DE REGRESSÃO BETA 

 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo, serão apresentadas duas aplicações do modelo referendo de 

valoração contingente usando a regressão beta para estimar a disposição a pagar. A 

primeira base de dados refere-se à valoração de uma floresta no norte da Suécia como um 

ambiente para atividades de lazer, Li e Mattsson (1995). Esse conjunto de dados tem sido 

analisado em diversos trabalhos através dos modelos tradicionais e por abordagens 

semiparamétricas24. A segunda base de dados utilizada representa informações sobre o 

mangue de Recife –PE que vem sofrendo sérias depreciações durante anos e sobre a qual 

existe um projeto para construção de uma rodovia25.  

Seria interessante realizar comparações de alguns modelos paramétricos para o caso 

de uma situação concreta. Nesse sentido, usaremos como exemplo prático do método de 

valoração contingente o problema inicial que motivou esse trabalho: valorar uma área de 

mangue localizada na região urbana do Recife. Detalhes sobre o plano amostral utilizado na 

pesquisa são apresentados no anexo II. 

Todos os modelos foram estimados através da técnica de referendo para obtenção 

do valor econômico do bem. Serão apresentados a descrição das bases de dados e os 

resultados obtidos na sua modelagem. Pôde-se verificar através dos exemplos práticos, que 

as comparações do modelo beta com os modelos binários tradicionais apresentaram 

resultados satisfatórios, para as aplicações empíricas realizadas. 

                                                 
24 Li (1996) e Belluzzo (2002). 
25 A rodovia seria construída para desafogar uma área de trânsito congestionado e que vem causando bastante 
incômodo a população. 
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5.2. Suporte Computacional 

 

A estimação dos modelos propostos foram realizadas no ambiente de programação, 

análise de dados e gráficos R em sua versão 2.2.1 para o sistema operacional Windows XP 

e que se encontra disponível gratuitamente no endereço http://www.r-project.org. O R é 

uma plataforma computacional considerada numericamente confiável pela comunidade 

científica e pode ser utilizada até para aplicações críticas. Ela é semelhante à plataforma 

comercial S-Plus, sendo ambas baseadas na linguagem de programação S, que foi 

desenvolvida por John Chambers e colaboradores.  

Algumas técnicas por serem novas e/ou sofisticadas não estão completamente 

implementadas nos softwares econométricos e estatísticos, necessitando, portanto de 

programação para implementação dos modelos. No entanto, uma virtude do R, é que, além 

de ser um software livre, o mesmo é uma plataforma muito utilizada no meio acadêmico e 

existe uma grande variedade de módulos desenvolvidos para as mais diversas aplicações, 

de modo que, modelos recentemente publicados já encontram disponibilizadas rotinas de 

implementação no R. O repositório oficial destes pacotes é http://www.cran.org. 

Uma observação cabível ao processo de estimação é que, apesar do método de 

valoração contingente ser o método de valoração mais utilizado nas ultimas décadas, não há 

um pacote computacional específico que permita ao pesquisador ajustar os diversos 

modelos viáveis aos dados e escolher o mais adequado a sua situação. Isso representa uma 

limitação à aplicação do método, principalmente com respeito à implementação de modelos 

mais sofisticados.  

Um pacote deste tipo seria um forte impulso para incrementar o número de 

aplicações do método em problemas de valoração de bens públicos, principalmente para 

usuários não especializados, possibilitando ao mesmo, sofisticar a aplicação do método 

com os modelos econométricos mais recentes. A utilização dos diversos módulos 

disponíveis no R é uma alternativa viável para suprir essa lacuna, sendo necessário alguns 

ajustes para adequá-los ao método de valoração contingente. 
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5.3. Valoração Ambiental de uma Floresta no Norte da Suécia 
 
 

O primeiro conjunto de dados utilizado para ilustrar o modelo proposto é o mesmo 

usado em Li e Mattsson (1995) e Li (1996). De acordo com Li e Mattsson (1995), a 

pesquisa foi dirigida para obter o valor de uma floresta como um ambiente para atividades 

de lazer tais como caminhadas, acampamento, observar animais selvagens, e colheita de 

cogumelos e frutos. A pesquisa foi implementada pelo correio no verão de 1992, com um 

total de 800 questionários que foram enviados para os moradores do país, dos quais, 436 

foram retornados. Depois de excluídas algumas observações com itens de não resposta e 

várias omissões, a amostra final incluiu 334 observações. 

As variáveis pesquisadas foram número de visitas a floresta por ano, renda líquida 

familiar medida em SEK26 por ano, anos de estudo, interação renda e educação. Os valores 

dos lances oferecidos correspondem ao valor para pagamento anual. A questão de 

valoração foi formulada da seguinte maneira: você estaria disposto a pagar uma quantia 

anual de x SEK para continuar a visitar, usar e experimentar o ambiente florestal como 

você usualmente faz?, neste caso x é um valor que varia entre os entrevistados. Após uma 

resposta sim ou não para essa questão, uma nova questão é colocada para avaliar o grau de 

segurança que o entrevistado tem na resposta anterior: Quanto de certeza você está de sua 

resposta prévia numa escala de 0 a 100%? 

Para facilitar a comparação das estimativas dos parâmetros foi assumida a mesma 

função de valoração de Li e Mattsson (1995). A Tabela 1 apresenta a distribuição das 

respostas observadas (sim e não) segundo o nível de confiança nas respostas. 

 

                                                 
26 Unidade monetária sueca. 
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Tabela 1 
Níveis de confiança segundo respostas observadas (Valores relativos em parênteses) 

Nível de Confiança na Resposta Resposta 

Discreta <50% �50% e <100% =100% Total 

Sim 24 (13.8) 89(51.1) 61(35.1) 174(100.0) 

Não 17(10.6) 117(73.1) 26(16.3) 160(100.0) 

Total 41 206 87 334 
         Fonte: Li e Mattsson (1995). 

A Tabela 2 apresenta os parâmetros da função de valoração estimada para os 

modelos implementados por Li e Mattsson (1995). O modelo convencional é o modelo 

probit usual e o modelo aperfeiçoado considera a incorporação da incerteza na estrutura do 

modelo. 

Tabela 2 
Função de Valoração Estimada (Erros padrão em parênteses) 

Estimativas dos parâmetros Variável 
Modelo 

convencional 
Modelo 

aperfeiçoado 
Intercepto -0,7188(2,0099) 0,6284(1,3412) 

Visitas (vst) 0,0047(0,0020) 0,0077(0,0017) 
Educação (Edu) 0,6251(0,1734) 0,4757(0,1172) 

Renda (inc) 0,0336(0,0116) 0,0313(0,0082) 
Renda*Edu -0,0028(0,0010) -0,0024(0,0007) 

               Fonte: Li e Mattsson (1995). 

Nossa abordagem utilizará o modelo de regressão beta seguindo a mesma 

especificação escolhida por Li e Mattsson (1995).  No processo de modelagem foi utilizado 

o valor do lance oferecido para o cálculo da proporção da renda (abordagem referendo). No 

entanto, como há muitos lances extremos gerados nas caudas da distribuição, houve a 

necessidade de alguns ajustes, tendo em vista que houve casos no qual o valor do lance 

proposto era superior a renda do entrevistado. Um lance deste tipo com certeza terá uma 

probabilidade de rejeição igual a 1. 

Foi necessário também categorizar as variáveis: renda do entrevistado e valor do 

lance oferecido, pois quando as mesmas forem incorporadas como variáveis explicativas 
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podem causar problema de multicolinearidade. Além disso, agindo assim corrigimos 

possíveis erros na obtenção da renda do entrevistado, como é comum nessas pesquisas. 

O modelo foi estimado usando a função de ligação logit e como resultado da 

estimação do modelo beta verifica-se que as variáveis renda, lance oferecido e se o 

entrevistado aceita pagar o valor oferecido são significativas ao nível de 5%, menos a 

variável “número de visitas” que é considerada não significativa. Outra variável que não foi 

incluída no modelo foi educação. 

Tabela 3 
Função de Valoração Estimada via Regressão Beta 
Variável Estimativas dos 

parâmetros 
Erro Padrão 

Intercepto -4.43012618  1.230e-01 
Visitas (vst) 0.00005794   4.158e-04 

Renda (média) -0.42868658   8.155e-02 
Renda (alta) -0.83369081   9.890e-02      

Lance (médio) 0.91472977  1.122e-01       
Lance (alto) 2.18189841   1.094e-01 
Aceita Valor -0.17454122 8.243e-02      

                

O pseudo R2 da regressão estimada vale 0,79, indicando um ajuste razoável do 

modelo. O parâmetro de precisão estimado ø é igual a 50,13721 com erro padrão 4,272528. 

A estatística AIC apresentou um valor de -2450,667. A estatística razão de verossimilhança 

foi 356,82 com 6 graus de liberdade, sendo aceita a hipótese de adequacidade do modelo. 

A variável renda categorizada apresenta uma informação importante tendo em vista 

que quando o nível de renda aumenta, a proporção da renda diminui, indicando que em 

geral, a população determina um nível de valor aproximadamente constante pelo bem, não 

se alterando em caso de aumento ou diminuição da renda. Assim o aumento de uma 

unidade na renda provoca alteração no sentido de diminuir a proporção, pois a mesma 

participa no denominador da variável explicativa. Quanto à decisão de aceitar pagar o valor 

oferecido implica em menores valores da proporção da renda. 
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Gráfico 4 - Gráfico de probabilidade meio-normal com envelopes do modelo beta com ligação logit para 
valoração da floresta sueca. 

  

O gráfico de probabilidade meio-normal com envelopes apresentou alguns valores 

extremos que influenciaram significativamente no ajustamento do modelo. Esses valores 

são muito provavelmente decorrentes da inclusão de lances de protesto no conjunto de 

valores ofertados. Alguns lances deste tipo foram excluídos por apresentarem valor superior 

à renda do entrevistado, de modo que a proporção da renda foi maior que 1, o que 

inviabiliza o ajuste do modelo beta. No entanto, ainda restaram muitos valores oferecidos 

altos de modo que a proporção da renda máxima foi igual a 0,53. Esses valores 

considerados em conjunto com a flexibilidade da distribuição beta levaram a valores 
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estimados altos e provocaram resíduos consideráveis. Como usamos dados do trabalho de 

Li e Mattson, optou-se por usar os dados originais sem excluir os valores extremos, para 

fins de comparação com os modelos estimados previamente. A exclusão desses valores 

com certeza provocaria um aumento na qualidade do ajuste. 

Excluindo-se os valores extremos do gráfico acima, pode-se observar que os 

resíduos estão distribuídos aleatoriamente dentro do intervalo -2 e +2. 

No gráfico 5 a seguir, é apresentada a análise gráfica dos resíduos, onde, pode-se 

observar que os pontos extremos gerados por lances de grande magnitude na cauda superior 

produziram estimativas com resíduos de grande magnitude. Sua remoção pode gerar um 

ajuste de melhor qualidade. Geralmente esses lances decorrem de voto de protesto e em 

outras vezes, da formulação de lances extremos oferecidos inadequadamente.  

Um outro tópico importante na análise de diagnóstico é a detecção de observações 

influentes, isto é, pontos que exercem um peso desproporcional nas estimativas dos 

parâmetros do modelo. Uma sugestão que pode ser implementada é examinar aqueles 

pontos tais que hii > 2k/n, que são conhecidos como pontos de alavanca ou de leverage 

grandes. 

Quanto ao valor médio da disposição a pagar, o modelo de Li e Mattsson (1995) 

estimou um valor anual de 7352 SEK. O nosso modelo beta estimou um valor de 4767 SEK 

que é bem inferior ao valor obtido anteriormente. Sobre essa grande diferença no resultado, 

convém observar que a base de dados que nos foi disponibilizada por Li e Mattsson possui 

380 observações, enquanto que a utilizada no trabalho original deles possui apenas 334 

observações, indicando que os autores desprezaram 46 observações que não foram 

identificadas nesse trabalho. 
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Gráfico 5 - Análise Gráfica dos Resíduos do modelo beta com função de ligação logit para valoração da 
floresta sueca 
 

Outro modelo estimado foi o de regressão beta considerando a função de ligação 

probit. Esse modelo foi estimado devido à utilização do modelo probit no trabalho de Li e 

Mattsson (1995). 

Tabela 4 
Função de Valoração Estimada via Regressão Beta usando Ligação Probit 

Variável Estimativas dos 
parâmetros 

Erro Padrão P-Valor 

Intercepto -3,754053610   6,530364e-02   0,000000e+00 
Renda (média) -0,189322326   3,504890e-02    6,602622e-08 

Renda (alta) -0,206589552   5,238688e-02    8,028892e-05 
Log(lance)  0,281580508   7,814278e-03    0,000000e+00 
Educação -0,000097122   1,734342e-05    2,144320e-08 
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Neste modelo todas as variáveis foram altamente significativas, inclusive anos de 

educação, que não tinha sido considerada significativa no modelo anterior.  O pseudo R2 da 

regressão estimada vale 0,91, indicando um bom ajuste do modelo. O parâmetro de 

precisão estimado ø é igual a 90,70 com erro padrão 7,5368. A estatística AIC apresentou 

um valor de -2586,844. A estatística razão de verossimilhança foi 489,0021 com 4 graus de 

liberdade, sendo aceita a hipótese de adequacidade do modelo. 

Na análise residual (gráfico 6), pode-se observar que os desvios residuais 

apresentam os valores mínimo e máximo iguais a -1,74 e 7,61. No entanto, excluindo 

alguns pontos discrepantes, os mesmo se localizam aproximadamente entre -1,75 e +1,75. 

 
 
Gráfico 6 - Análise Gráfica dos Resíduos do modelo beta com ligação probit para valoração da floresta 
sueca. 
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 Quanto valor médio da disposição a pagar estimada, nosso modelo beta estimou um 

valor de 4691 SEK que é bem inferior ao valor obtido anteriormente. Novamente convém 

observar as discrepâncias encontradas na base de dados disponibilizada. 

Futuramente pretende-se incorporar incerteza ao modelo de regressão beta seguindo 

a abordagem de Li e Mattsson (1995). No momento, estimou-se apenas o modelo beta 

simples sem incorporação da incerteza inerente ao processo. A mais importante vantagem 

do procedimento de estimação proposto é a especificação de uma estrutura aleatória mais 

flexível, através de um modelo paramétrico, e que ao mesmo tempo satisfaz os critérios 

mínimos para estimação da DAP.  
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5.4. Valoração de uma Área de Mangue no Recife 
 

O problema a ser considerado na segunda aplicação empírica do modelo beta é dar 

valor monetário a uma área de mangue no Recife-PE, sobre a qual existe um Projeto para 

construção de uma rodovia. No planejamento do experimento, levou-se em consideração 

que temos dois projetos em questão, que representam bens públicos para a população. No 

entanto, os mesmos são mutuamente excludentes e o consumidor entrevistado deve fazer 

sua escolha, decidir pela sua preferência. Ao fazer isso, o mesmo é inquirido sobre sua 

disposição a pagar pelo projeto, e essa questão foi montada através do delineamento 

descrito a seguir. 

O entrevistado foi interrogado sobre sua disposição máxima a pagar, diretamente, 

para evitar a influência que seria causada por um valor oferecido inicialmente. Em seguida, 

o entrevistador ofereceu um valor previamente determinado na pesquisa para o consumidor 

avaliar se esse valor seria aceitável como pagamento pela preservação do bem em questão. 

O consumidor é inquirido se aceita pagar o valor oferecido para implementação do projeto 

que representa um bem público. Essa abordagem proporciona a possibilidade de avaliar o 

método referendo para eliciação do valor econômico do bem com o método de perguntas 

abertas, possibilitando dessa forma a comparação dos dois métodos.  

Para o problema de valoração do mangue em Recife, foi necessária uma amostra 

aleatória com n=1851 observações para estimar a preferência do entrevistado pelo parque 

dos manguezais ou pela rodovia. O tamanho da amostra foi obtido com base em uma 

amostra piloto, considerando como unidade amostral o domicílio na cidade de Recife, a um 

nível de significância de 5%. 

O questionário aplicado no levantamento amostral envolve questões sócio-

econômicas (como renda, escolaridade, etc.), grau de interesse por questões ambientais, 

credibilidade na obra, etc. Uma análise descritiva dos dados permite verificar que do total 

de 1851 observações, 1501 optaram pelo mangue e 318 pela rodovia, sendo o restante 

indiferente. Do total de entrevistados, 710 (cerca de 39%) demonstraram a intenção de não 

contribuir para os projetos em questão. Esse grande número de observações com disposição 

a pagar nula geralmente ocorre nos trabalhos de valoração contingente por diversos motivos 
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entre os quais o de achar que o governo deve prover o bem e em outros casos demonstra um 

comportamento free-rider. 

Para efeito de análise, a variável renda foi categorizada em três grupos, 

representando renda baixa, média e alta respectivamente. Cada um dos grupos apresenta 

aproximadamente 33,3% da freqüência. Quanto à escolaridade, os indivíduos foram 

classificados nos níveis primário, secundário e superior, apresentando uma freqüência 

relativa de 30%, 40,6% e 29,2% respectivamente.  

 

5.4.1. Modelos Estimados 

 

Com base na amostra obtida, foram construídos dois modelos: o primeiro é o 

modelo de regressão logística clássico para explicar a escolha do entrevistado pelo parque 

ou pelo mangue, em função de fatores de interesse, como: renda familiar, escolaridade, 

DAP, etc. A partir do modelo estimado, deseja-se obter a proporção de pessoas que 

optaram pelo parque dos manguezais e com base nessa estimativa, será obtida a DAP pelo 

parque que irá representar seu valor monetário no mercado hipotético criado. 

O segundo modelo estimado usa a abordagem do modelo de regressão beta 

vinculada ao método de valoração contingente. Procura-se estimar a proporção da renda 

que o entrevistado está disposto a despender para o bem em questão em função de variáveis 

explicativas como a renda categorizada, escolaridade e alguma variável que represente o 

conhecimento e a importância do entrevistado pelo bem a ser valorado. A partir do modelo 

estimado, deseja-se obter a disposição a pagar para os níveis de renda, escolaridade e outras 

covariáveis que sejam significativas para explicar o valor do bem. 
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Modelo Logit para os Dados do Mangue 

A estimação da medida de valor monetário (DAP) está associada à variação do nível 

de bem estar do indivíduo e deve seguir procedimentos adicionais baseados na teoria 

microeconômica para validar os resultados.  

Para determinar a DAP pelo parque dos manguezais foi ajustado um modelo logit 

no qual a variável dependente é binária e indica a preferência do entrevistado pelo parque 

ou pela rodovia. As variáveis explicativas incluídas no modelo foram: valor oferecido 

(DAP), renda familiar (categorizada) e escolaridade (categorrizada). As estimativas dos 

parâmetros foram significativas ao nível de 5% de significância. O modelo apresentou R2 

de Cox & Snell igual a 0,148 e R2 de Nagelkerke igual a 0,239. Variáveis como “funções 

do mangue”, que representa o nível de conhecimento do entrevistado sobre o mangue foram 

consideradas não significativas. 

 
Tabela 5 -  Estimativas dos Parâmetros do Modelo de Regressão Logit 

 
Variável B S. E. g.l. P-Valor 

Intercepto ,421 ,159 1 ,008 
renda   2 ,000 

rend(1) -,857 ,197 1 ,000 
rend(2) -1,015 ,177 1 ,000 

escolaridade   2 ,023 
esc(1) ,528 ,215 1 ,014 
esc(2) ,445 ,177 1 ,012 
uso(1) -,518 ,189 1 ,006 

Lance (v.o.) -,193 ,014 1 ,000 
 
 

 

Baseado na literatura econômica, o que se espera dos sinais dos parâmetros do 

modelo é observar que quanto maior a escolaridade, renda, e conhecimento das funções do 

mangue, maior será a disposição do entrevistado em contribuir para sua preservação. 

Espera-se observar também que, o comportamento do entrevistado no tocante ao valor da 

DAP máxima deverá indicar que quanto maior o valor da DAP, menor será a probabilidade 

do entrevistado contribuir. Como citado anteriormente, esse modelo não é o mais adequado 
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para estimar a disposição a pagar, pois o mesmo não satisfaz os critérios mínimos 

necessários para sua estimação. 

 

Modelo de Regressão Beta para os Dados do Mangue 

 

A segunda abordagem usada baseia-se no modelo de regressão beta. Como foi feito 

antes, também foi necessário categorizar as variáveis renda do entrevistado e valor do lance 

oferecido, pois quando as mesmas forem incorporadas como variáveis explicativas podem 

causar problema de multicolinearidade. Além disso, agindo assim corrigimos possíveis 

erros na obtenção da renda do entrevistado, como é comum nessas pesquisas. 

Foram ajustados dois modelos que apresentaram bom desempenho. Os resultados 

são apresentados na Tabela 5 a seguir. Como resultado da estimação do modelo beta 

verifica-se que as variáveis renda, escolaridade, lance oferecido e se o entrevistado aceita 

pagar o valor oferecido são significativas ao nível de 1%, menos as variáveis uso e função 

do mangue que são consideradas não significativas. A variável “uso” indica a preferência 

do consumidor pelo mangue ou rodovia e a variável função do mangue representa uma 

questão sobre o conhecimento do entrevistado sobre as funções do mangue. 

 
Tabela 6 -  Estimativas dos Modelos de Regressão Beta com Ligação Logit 

Modelo I Modelo II Variável 
Estimativa P-Valor Estimativa P-Valor 

Intercepto -3.558356 0.000000 -4.3391975 0.000000 
Renda (2) -0.782766 0.000000 -0.8600524 0.000000 
Renda (3) -1.361584 0.000000 -1.6864872 0.000000 
Escolaridade(2) -0.075035 0.053642 -0.1194667 0.000030 
Escolaridade(3) -0.201605 0.000402 -0.2529922 0.000000 
Uso -0.021274 0.614578 -0.0433111 0.169000 
Funcão Mangue 0.013366 0.082302 0.0049043 0.394000 
DAP (1-sim) -0.623406 0.000000 -0.2442055 0.000000 
Lance (2)   0.9593283 0.000000 
Lance (3)   1.3560105 0.000000 
Parâmetro � 99.0287 s.e.:  3.686007 205.8538 s.e.: 7.377388 
Pseudo R2 0.535011 AIC: -12885.85 0.7569213 AIC: -13977.97 
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Nos modelos estimados, as variáveis: renda, escolaridade e valor do lance oferecido 

na entrevista, foram categorizadas com o objetivo de evitar o problema de 

multicolinearidade. 

Os modelos ficaram razoavelmente bem ajustados aos dados. Para o modelo I, o 

pseudo R2 da regressão estimada vale 0,53, indicando um ajuste regular do modelo. O 

parâmetro de precisão estimado ø é igual a 99,03  com erro padrão 3,68. A estatística AIC 

apresentou um valor de -12885,85. A estatística razão de verossimilhança foi 1070,47 com 

7 graus de liberdade, sendo aceita a hipótese de adequacidade do modelo. 

Para o modelo II, o pseudo R2 da regressão estimada vale 0,76, indicando um bom 

ajuste do modelo. O parâmetro de precisão estimado ø é igual a 205,85 com erro padrão 

7,37. A estatística AIC apresentou um valor de -13977,97. A estatística razão de 

verossimilhança foi 2166,58 com 9 graus de liberdade, sendo aceita a hipótese de 

adequacidade do modelo. 

A variável renda categorizada apresenta um comportamento no qual o valor da DAP 

pelo bem parece ser estacionário, tendo em vista que seus parâmetros apresentam valores 

próximos indicando que em geral, a população determina um nível de valor 

aproximadamente constante pelo bem, não se alterando em caso de aumento ou diminuição 

da renda. Outro ponto a ser observado é que, como conseqüência do resultado descrito 

anteriormente, o grupo de renda inferior apresenta uma alocação da proporção de sua renda 

maior do que os grupos de renda média e alta. 

Os gráficos 7 e 8 de probabilidade meio-normal com envelopes apresentou valores 

extremos que influenciaram significativamente no ajustamento do modelo. A exclusão 

desses valores influentes provocaria um aumento na qualidade do ajuste. Isso pode ser 

observado nos gráficos meio-normal com envelopes para os dois modelos de regressão beta 

estimados. 
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Gráfico 7 - gráfico de probabilidade meio-normal com envelopes do modelo de regressão beta I para o 
mangue de Recife. 
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Gráfico 8 - gráfico de probabilidade meio-normal com envelopes do modelo de regressão beta II para o 

mangue de Recife. 
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Na análise gráfica dos resíduos pode-se observar que pontos extremos produziram 

estimativas com resíduos de grande magnitude. Sua remoção pode gerar um ajuste de 

melhor qualidade. A detecção dessas observações influentes é importante na análise de 

diagnóstico, pois esses pontos exercem um peso desproporcional nas estimativas dos 

parâmetros do modelo. Uma sugestão que pode ser implementada é examinar aqueles 

pontos tais que hii > 2k/n, que são conhecidos como pontos de alavanca ou de leverage 

grandes. Excluindo-se os valores extremos do gráfico acima, pode se observar que os 

resíduos estão distribuídos aleatoriamente dentro do intervalo -2 e +2. Pelos gráficos pode-

se identificar que são cerca de 15 observações desse tipo a serem analisadas. 

As análises gráficas dos modelos de regressão beta ajustados indicam na mesma 

direção de que existem cerca de 15 pontos discrepantes que merecem uma análise posterior 

mais cuidadosa. No entanto, mesmo com essas observações os modelos se ajustam bem aos 

dados.  

Quanto a variável escolaridade, os parâmetros estimados nos dois modelos 

apresentam valores similares e refletem a mesma influência da variável renda, tendo em 

vista que geralmente maiores níveis de escolaridade implicam em maior nível de renda e 

desta forma, apesar do valor absoluto da disposição a contribuir ser um pouco maior, em 

termos relativos a sua renda, a proporção é menor.  

O valor da disposição a pagar média para o modelo de regressão beta é obtido a 

partir da proporção da renda estimada pelo modelo. Observamos que em média, o 

entrevistado está disposto a gastar 0,014 da sua renda para manter o ativo ambiental. O 

valor mediano da proporção da renda está em torno de 0,012, e os valores mínimo e 

máximo são  0,003249 e 0,031140 respectivamente. 

Assim, observamos claramente que os valores estimados estão coerentes com o que 

prenuncia a teoria econômica, pois o consumidor está disposto a gastar apenas uma 

pequena parcela de sua renda, como era esperado, não havendo nenhum valor negativo 

como ocorre em algumas circunstâncias quando são utilizados modelos inadequados. Além 

disso, ao multiplicarmos os valores estimados pela renda do indivíduo obtêm-se os valores 

estimados da disposição a pagar e observa-se que todos valores são não negativos. 
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Gráfico 9 – Análise gráfica dos resíduos do modelo de regressão beta I para o mangue de Recife. 

 
 
Gráfico 10 – Análise gráfica dos resíduos do modelo de regressão beta II para o mangue de Recife. 
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Sobre o valor da disposição a pagar média, observa-se que o modelo logit estimou 

uma média mensal de R$ 3,45 enquanto que os modelos de regressão beta I e II estimaram 

um valor médio de R$ 7,05 e R$ 6,45 respectivamente. Para essa aplicação empírica, os 

resultados indicam uma diferença de aproximadamente 50% entre os valores médios 

estimados dos modelos logit e beta. Acredita-se que o modelo logit apresentou uma sub-

estimativa por ser ilimitado inferiormente. 

 
 
 
5.5. Comentários Finais 

 

Apesar da facilidade da modelagem econométrica dos modelos logit e probit, 

disponíveis em diversos softwares estatísticos e econométricos, e de que um grande número 

de trabalhos têm sido publicados utilizando essa abordagem convém observar a 

incompatibilidade da distribuição de probabilidade que ocorre quando se usa a técnica 

referendo e esses modelos tradicionais. A não adequacidade desses modelos podem resultar 

em medidas de bem estar incoerentes. Por isso, a principal contribuição desse trabalho está 

na divulgação de que essas técnicas são ineficientes e na incorporação de um modelo 

paramétrico flexível, o modelo de regressão beta, para estimação da disposição a pagar, via 

método de valoração contingente, que poderá ser utilizado com facilidade e servirá como 

contribuição para o avanço nas pesquisas. 

Baseado na literatura econômica, o que se espera dos sinais dos parâmetros do 

modelo é observar que quanto maior a escolaridade, renda, e conhecimento das funções do 

mangue, maior será a disposição do entrevistado em contribuir para sua preservação. 

Espera-se observar também que, o comportamento do entrevistado no tocante ao valor da 

DAP máxima deverá indicar que quanto maior o valor da DAP, menor será a probabilidade 

do entrevistado contribuir. 

No entanto, apesar do modelo de regressão beta estimar bem os dados amostrais, o 

mesmo apresenta a característica de ter valores relativos da proporção da renda inferiores 
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para altos níveis de renda. Isso é mais visível ocorre em locais com grande concentração de 

renda. 

Outra opção de implementação do modelo está relacionada à correção de vieses das 

estimativas dos parâmetros para pequenas amostras, as quais já se encontram resultados e 

programas disponíveis. No entanto, isso não foi necessário para os dados do mangue devido 

ao seu tamanho de amostra considerável. 

Como resultado observa-se que boa parte da população optou pelo mangue, em 

detrimento de um bem que lhe proporcionaria um conforto considerável na redução de 

engarrafamento em uma área de trânsito complicada no recife. Isso resulta do embate entre 

preservar a natureza ou optar pelas facilidades do desenvolvimento. Acredito que a 

população vem demonstrando uma preocupação maior com a preservação da natureza, 

considerando que a população deu uma clara demonstração de sua preferência mostrando 

sua opção pela preservação do mangue, da natureza, e principalmente mostrando o 

conhecimento da importância e da necessidade de preservá-la. 

Para o mercado hipotético criado, os resultados obtidos indicam que o parque dos 

manguezais é considerado razoavelmente bem valorado monetariamente e aponta no 

sentido de que a comunidade considera importante sua preservação e disponibilidade em 

detrimento de uma rodovia que beneficiaria consideravelmente a população. Dessa forma, 

impõe-se a necessidade de obter meios alternativos para a construção da rodovia de modo 

que o mangue não sofra deterioração. 

Os resultados da modelagem indicam que o modelo beta apresenta melhor 

desempenho que os modelos tradicionais em resolver o problema pelos seguintes motivos: 

• O modelo satisfaz os critérios mínimos para estimar a disposição a pagar, 

evitando dessa forma uma medida negativa da disposição a pagar. Isso pode 

ser observado pelos valores estimados do modelo; 

• O modelo é flexível permitindo moldar diversas formas de assimetrias ao 

contrário das especificações paramétricas rígidas dos modelos logit e probit. 
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Essa flexibilidade permitiu uma melhor adaptação aos dados e isso se 

refletiu nas medidas obtidas, como no R2 dos modelos, por exemplo; 

• A função de ligação do modelo beta permite a utilização de uma função não 

linear (como a função logit ou probit) conectando a média da variável 

resposta com a parte determinística do modelo. 

Trabalhos futuros podem seguir a linha de investigar a performance do modelo beta 

com os modelos semiparamétricos flexíveis, pois caso haja um desempenho melhor do 

modelo beta, então nesse caso os modelos semiparamétricos ficariam como uma segunda 

alternativa, pois poderemos utilizar todas as vantagens de um modelo paramétrico e 

desfrutar do mesmo nível de flexibilidade. Visando verificar isso é ideal que os dados 

possuam heterogeneidade e heterocedasticidade para que os modelos sejam analisados 

diversas situações. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

O método de valoração contingente com dados de referendo é o mais utilizado para 

medir o valor econômico de bens públicos, particularmente, ativos ambientais. O MVC se 

baseia na variação de bem-estar captada através de entrevistas diretas na qual o consumidor 

é inquirido sobre sua disposição a pagar para preservar o ativo ambiental. O formato de 

escolha dicotômica para a questão apresenta vantagens relativamente ao método de questão 

aberta. A técnica referendo pode ser interpretada no contexto de maximização da utilidade, 

podendo ser modelada estatisticamente através do ajuste de uma função de probabilidade 

para obtenção da estimativa de uma medida de bem estar representada pela média ou 

mediana da disposição a pagar. 

 No entanto, a modelagem através dos modelos binários tradicionais é problemática 

e pode resultar em medidas inconsistentes com o que sugere a teoria econômica, como uma 

disposição a pagar negativa, por exemplo. O problema está na incompatibilidade entre a 

verdadeira distribuição da DAP e a distribuição empírica suposta no modelo: sabe-se que a 

DAP é uma medida não negativa limitada superiormente pela renda e que são utilizadas 

distribuições de probabilidades ilimitadas em sua modelagem.  

Assim, a palavra chave para os modelos econométricos para estimar a DAP através 

do método de valoração contingente é flexibilidade. Por esse motivo, os vários 

desenvolvimentos que ocorreram no método de valoração contingente buscam na realidade 

flexibilizar os modelos econométricos com o objetivo de atender as restrições do método e 

captar as características relativas ao processo de decisão do consumidor.  

Para resolver esse problema, diversas abordagens foram propostas buscando 

modelos mais flexíveis e que atendessem os critérios mínimos para validade da DAP. Entre 

as abordagens propostas na literatura foram citados modelos não paramétricos e 
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semiparamétricos. No entanto, em detrimento da flexibilidade obtida, essas abordagens 

também apresentam desvantagens como a dificuldade na realização de testes sobre os 

parâmetros. 

Neste trabalho foi proposta a utilização de um novo modelo paramétrico junto ao 

método de valoração contingente: o modelo de regressão beta de Ferrari e Cribari-Neto 

(2004). O modelo apresenta a vantagem de ser bastante flexível e satisfaz os critérios 

mínimos para estimação da disposição a pagar de forma coerente com o que prenuncia a 

teoria econômica. Assim, esse modelo não apresenta a falha existente em outros modelos 

paramétricos binários na representação da distribuição empírica, que levava a vieses por 

erro de especificação e resultados inconsistentes.  

A variável dependente representa a proporção da renda utilizada para preservar o 

ativo ambiental. Desse modo, a estrutura do modelo permite que o mesmo seja utilizado 

tanto para o formato de questões abertas quanto para o de escolha discreta, podendo ser 

utilizada como resposta tanto a proporção do valor oferecido como a proporção da 

disposição máxima a pagar. Além disso, adaptações simples podem ser feitas para 

considerar o processo de valoração de mais de um bem com a característica de serem 

excludentes, através da inclusão de variáveis categóricas. Dessa forma, os bens excludentes 

são considerados simultaneamente através de um único modelo, como é mais indicado. 

 No desenvolvimento desse trabalho, foram apresentadas características e 

propriedades do modelo de regressão beta, estimativas pontuais e intervalares, testes de 

hipóteses e medidas de diagnóstico, que constituem um conjunto de ferramentas completo 

para inferência e são úteis para avaliar a adequacidade do modelo. 

Entre as vantagens da especificação do modelo beta definido em Ferrari e Cribari-

Neto (2004) pode-se ressaltar a fácil interpretação que decorre da utilização de uma função 

de ligação geral relacionando a média da resposta em função dos parâmetros e covariáveis. 

Além disso, já existem rotinas computacionais disponíveis implementadas no software livre 

R que permitem sua fácil utilização sem necessidade de implementação de programas.  
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Comparações com os modelos tradicionais foram realizadas para duas bases de 

dados. A primeira base de dados refere-se à valoração uma floresta no norte da Suécia (Li e 

Mattsson, 1995) representa uma base de dados clássica, que já foi utilizada em diversos 

trabalhos e foi utilizada com o objetivo de comparar o desempenho do modelo de regressão 

beta com as abordagens anteriores.  

A segunda base de dados refere-se a um conjunto de dados inéditos que resultou de 

um projeto local sobre uma área de mangue no Recife. O mangue a ser valorado representa 

uma área que vem sendo deteriorada sistematicamente ao longo dos anos e sobre a qual 

existe um projeto para de construção de uma rodovia que desafogaria uma região de 

trânsito intenso.  

Os resultados da modelagem indicam que o modelo beta apresenta melhor 

desempenho que os modelos tradicionais em resolver o problema pelos seguintes motivos: 

• O modelo satisfaz os critérios mínimos para estimar a disposição a pagar, 

evitando dessa forma uma medida negativa da disposição a pagar. Isso pode 

ser observado pelos valores estimados do modelo; 

• O modelo é flexível permitindo moldar diversas formas de assimetrias ao 

contrário das especificações paramétricas rígidas dos modelos logit e probit. 

Essa flexibilidade permitiu uma melhor adaptação aos dados e isso se 

refletiu nas medidas obtidas, como no R2 dos modelos, por exemplo; 

• A função de ligação do modelo beta permite a utilização de uma função não 

linear (como a função logit ou probit) conectando a média da variável 

resposta com a parte determinística do modelo. 

Assim, o modelo de regressão beta representa um aperfeiçoamento do processo de 

estimação da disposição a pagar comparativamente aos modelos tradicionais. Esse melhor 

ajuste se deve principalmente a flexibilidade da distribuição beta em captar diversas formas 

de assimetria. Com isso, o modelo apresenta maior capacidade de se adequar à forma da 

verdadeira distribuição da disposição a pagar. Observa-se que o modelo é útil para ajuste de 

dados que apresentam heterocedasticidade e a utilização de uma variável categórica permite 
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uma melhor captação de dados heterogêneos, isto é, que apresentem bi-modalidade, por 

exemplo. 

Uma recomendação a ser feita no ajuste do modelo é categorizar a variável 

explicativa renda, que é útil para: primeiramente, evitar problemas de multicolinearidade, e 

em segundo plano, para amenizar possíveis erros de medida inerentes ao processo de 

captação da variável renda. 

Quanto aos resultados relativos ao exemplo de aplicação do método de valoração 

contingente sobre a área de mangue em Recife-PE, observa-se a importância dada pela 

população à área de mangue, em detrimento da construção da rodovia e, principalmente, a 

estimação de um valor monetário para a medida de bem estar que representa a disposição a 

pagar média pela área de mangue específica em questão. Os motivos que levaram a uma 

maior valoração do mangue ao invés da rodovia pode ter ocorrido pelo fato que, os 

entrevistados considerem que os impostos cobrados pelo governo deveriam prover bens 

como a rodovia, enquanto que para bens relacionados à natureza, como o mangue, por 

exemplo, há uma concordância maior em dar uma contribuição adicional pela sua 

preservação e possíveis melhorias.  

Assim, qualquer rodovia que venha a ser construída sobre o parque, deteriorando-o, 

deve levar este custo em consideração, além dos custos tradicionais ligados à obra. A 

obtenção deste valor é importante para justificar a construção de uma rodovia suspensa, por 

exemplo, sobre a área de interesse, que, muito embora mais cara sob o ponto de vista 

tradicional, torna-se mais barata por não deteriorar o mangue especificado, e suas funções 

associadas. 

Finalmente, os resultados a que se chegou com este trabalho são importantes em 

diversos aspectos relacionados a seguir: 

• Foi proposta a utilização de um modelo paramétrico que possui diversas 

vantagens e evita problemas que os outros modelos paramétricos 

apresentavam na consolidação da metodologia de valoração; 



 

 

119 

• Foi realizada uma comparação em termos gerais sobre as vantagens e 

desvantagens das abordagens através de modelos paramétricos, 

semiparamétricos e não paramétricos; 

• Aperfeiçoamento do processo de estimação da disposição a pagar através da 

utilização do modelo de regressão beta e posterior comparação de sua 

performance com os modelos binários tradicionais, através um estudo de 

caso para valorar uma área de mangue em Recife-PE sobre a qual existe um 

projeto de construção de uma rodovia; 

• Incorporação à literatura sobre valoração contingente do uso de modelos 

paramétricos flexíveis e verificação da extensão da melhoria que pode ser 

obtida com a sua utilização; 

Trabalhos futuros podem seguir a linha de investigar a performance do modelo beta 

com os modelos semiparamétricos flexíveis, pois caso haja um desempenho melhor do 

modelo beta, então nesse caso os modelos semiparamétricos ficariam como uma segunda 

alternativa, pois poderemos utilizar todas as vantagens de um modelo paramétrico e 

desfrutar do mesmo nível de flexibilidade. Adicionalmente, pode-se pesquisar o lance 

ótimo a ser gerado para implementação do modelo de regressão beta. Assim, seria possível 

avaliar a forma mais adequada de gerar lances dos valores a serem oferecidos durante a 

entrevista. Uma linha de pesquisa alternativa seria incorporar incerteza ao modelo de 

regressão beta seguindo a abordagem de Li e Mattsson (1995). 

Um comentário a ser feito que reflete a importância do trabalho é que um grande 

número de trabalhos sobre valoração de ativos ambientais têm sido realizados e publicados 

utilizando os modelos tradicionais logit e probit. Geralmente, esses modelos são muito 

utilizados pela facilidade e praticidade na estimação dos mesmos, que estão disponíveis em 

diversos softwares estatísticos e econométricos. Convém observar a incompatibilidade 

existente nessa abordagem entre as suposições da disposição a pagar e sua distribuição de 

probabilidade empírica.  

Segundo Horowitz (1993), quando a verdadeira forma da distribuição é similar à 

forma considerada, os erros de especificação são menos graves. No entanto, se as formas 
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são distintas, como por exemplo, quando há heterocedasticidade ou hetererogeneidade, os 

erros são grandes. 

A não adequacidade desses modelos pode resultar em medidas de bem estar 

incoerentes. Por isso, a principal contribuição desse trabalho está na divulgação de que 

essas técnicas são ineficientes e na incorporação de um modelo paramétrico flexível, o 

modelo de regressão beta, para estimação da disposição a pagar, via método de valoração 

contingente, que poderá ser utilizado com facilidade e servirá como contribuição para o 

avanço nas pesquisas sobre o método. 
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Anexo I - Valoração de uma Área de Mangue no Recife: Descrição do Problema 

 

O problema a ser considerado na segunda aplicação empírica do modelo beta é dar 

valor monetário a uma área de mangue no Recife-PE, sobre a qual existe um Projeto para 

construção de uma rodovia. A região, por ser caracterizada como um ativo ambiental, pode 

ser considerada com um bem público e, como tal, não é transacionado no mercado, o que 

impossibilita a verificação direta de seu valor monetário. Para tanto, optou-se por usar o 

método de valoração contingente, que se baseia num levantamento amostral e modelagem 

dos dados com o objetivo de obter a disposição máxima a pagar (DAP) da população para 

manter o ativo ambiental. 

A questão que se levanta na análise das áreas de mangue em localidades urbanas é 

como ponderar sua conservação com a crescente urbanização das cidades. Uma forma de 

tratar o assunto é avaliar o valor que a população atribui para o mangue, de modo que esse 

valor possa ser considerado pelos agentes econômicos no processo de tomada de decisão. 

Entende-se que o recurso ambiental tenha valor de uso direto (o caranguejo) e indireto (o 

controle das marés); valor de opção (seu valor de preservação para as gerações futuras) e 

valor intrínseco (seu valor de existência por si mesmo). 

A cidade do Recife cresceu, desde os seus primórdios, sobre os mangues. Com o 

processo de urbanização, observou-se o aterramento de grande parte dos mangues 

recifenses. Até hoje o processo continua, restando poucas faixas de mangue e estas, em 

grande parte das vezes, encontram-se em processo de degradação; ou em decorrência do 

lixo ali depositado ou da moradia improvisada da população pobre da cidade. Além, 

certamente, da pressão para aterramento exercida pelas grandes empresas de construção de 

imóveis residenciais da cidade (Carvalho, 2000) e, mais recentemente, para construção de 

rodovias tendo em vista desafogar o trânsito27. 

                                                 
27 Como é o caso específico da área de Mangue Parque dos Manguezais, sobre a qual existe um Projeto de 
construção de rodovia buscando facilitar o trânsito entre a zona sul da cidade e o centro. 
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Esta realidade foi recentemente observada em trabalho realizado por uma grande 

equipe interdisciplinar para a Prefeitura do Recife, no qual foram avaliadas 9 Zonas 

Especiais de Proteção Ambiental de mangue para efeito de tomada de decisão: 

transformação das mesmas em Áreas de Conservação ou liberação para urbanização. 

Dessas áreas, 8 (oito) encontram-se em acelerado processo de degradação, pelas fontes já 

citadas. A única que não se encontra neste processo é a do Parque dos Manguezais, com 

307,83 ha, localizado no bairro de Boa Viagem. 

Hoje restam apenas 5% dos mangues originais do Recife. O que resta precisa ser 

preservado, pois o desequilíbrio provocado por tantos aterros gera uma série de 

modificações que tem efeitos físicos diretos. As inundações que ocorrem na cidade em 

momentos de chuva são exatamente um efeito deste processo, já que reter a água das 

chuvas e controlar as marés são duas das funções exercidas por este ecossistema, que não é 

rico em biodiversidade, mas que por ser o berçário das marés, garante esta mesma 

biodiversidade nos ecossistemas associados. 

Isto sem considerar o grande contingente populacional que dependia 

economicamente dos mangues e que hoje se encontra desempregado. E ainda sem 

considerar que os produtos de uso direto do mangue têm se tornado cada vez mais raros em 

Pernambuco, sendo necessário importar de outros estados do Nordeste o caranguejo e 

alguns mariscos. 

O desequilíbrio provocado por tantos aterros gera uma série de modificações que 

tem efeitos físicos diretos. Alguns Prédios construídos em áreas de mangue aterradas se 

encontram afundando e caindo, causando sérias dificuldades para os moradores. Além 

disso, as inundações que ocorrem na cidade em momentos de chuva são um efeito deste 

processo, já que reter a água das chuvas e controlar as marés são duas das funções 

exercidas por este ecossistema. 

Esses efeitos físicos se constituem nos prejuízos que a sociedade está suportando 

pela modificação da qualidade ambiental. Determinar se este prejuízo é maior ou menor 

que o custo de sua eliminação ou redução é uma importante questão que a teoria econômica 

tem tentado resolver (Bishop, Champ e Mullarkey, 1995).  
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Neste aspecto, tem-se avançado com a construção de vários modelos, os quais 

podem ser divididos em dois grandes grupos: os métodos da função demanda e os da 

função de produção. Além da técnica inerente a cada um dos métodos, eles se diferenciam 

pela capacidade que cada um tem de captar em valor as múltiplas funções do recurso 

ambiental (Motta, 2000).  

Entende-se que o recurso ambiental tenha valor de uso direto (o caranguejo) e 

indireto (o controle das marés); valor de opção (seu valor de preservação para as gerações 

futuras) e valor intrínseco (seu valor de existência por si mesmo). Por ser o único método 

capaz de medir o valor intrínseco do recurso ambiental, o método de valoração contingente, 

um método de função demanda, é o único método aceito pela ONU. 
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Anexo II - Descrição dos Dados 

 

Sobre o levantamento de dados em um trabalho de valoração contingente, Mitchell e 

Carson (1989) argumentam que, pelo menos três elementos fundamentais devem constar no 

questionário desenhado:  

1) a pesquisa deve ser constituída de uma descrição das circunstâncias hipotéticas 

em que tal bem ou serviço poderá estar disponível para o entrevistado;  

2) é preciso definir algum tipo de questão na entrevista que revele a disposição a 

pagar do indivíduo pelo bem ou serviço ambiental;  

3) é preciso também levantar outras variáveis sócio-econômicas e informações 

adicionais que indiquem a percepção desse indivíduo com relação problema ambiental em 

questão. 

Geralmente, em um levantamento amostral de dados para implementação do método 

de valoração contingente, são requeridas as seguintes informações: 

• escolaridade; 

• renda; 

• disposição máxima a pagar (DAP); 

• Variável binária que indica a aceitação ou rejeição do valor 

oferecido; 

• Alguma variável que represente o conhecimento do entrevistado 

sobre o ativo ambiental; 

• Variável binária que indica a preferência do entrevistado sobre o 

ativo ambiental, etc. 

No planejamento do experimento, levou-se em consideração que temos dois 

projetos em questão, que representam bens públicos para a população. No entanto, os 

mesmos são mutuamente exclusivos e o consumidor entrevistado deve fazer sua escolha, 
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decidir pela sua preferência. Ao fazer isso, o mesmo é inquirido sobre sua disposição a 

pagar pelo projeto, e essa questão foi montada através do seguinte delineamento: 

O entrevistado foi interrogado sobre sua disposição máxima a pagar, diretamente, 

para evitar a influência que seria causada por um valor oferecido inicialmente. Em seguida, 

o entrevistador ofereceu um valor previamente determinado na pesquisa para o consumidor 

avaliar se esse valor seria aceitável como pagamento pela preservação do bem em questão. 

O consumidor é inquirido se aceita pagar o valor oferecido para implementação do projeto 

que representa um bem público. Essa abordagem proporciona a possibilidade de avaliar o 

método referendo para eliciação do valor econômico do bem com o método de perguntas 

abertas, possibilitando dessa forma a comparação dos dois métodos.  

O plano amostral para o problema de valoração do mangue em Recife foi 

estabelecido considerando uma amostra aleatória estratificada segundo os bairros da cidade, 

proporcional ao número de domicílios do bairro. Essa estratificação segundo os bairros foi 

realizada pelo fato de considerar que quanto mais próximo da região, maior importância o 

indivíduo dará ao problema em questão. Após o levantamento amostral, os dados são 

avaliados segundo os níveis de renda e escolaridade da população para avaliar a influência 

das variáveis em questão sobre a disposição a pagar do indivíduo. 

O tamanho da amostra foi estimado com base em uma amostra piloto, a um nível de 

significância de 5%, considerando como unidade amostral o domicílio na cidade de Recife. 

Como resultado obteve-se que o tamanho de amostra necessário para estimar a preferência 

do entrevistado pelo parque dos manguezais ou pela rodovia, foi de n=1851 observações. 

O questionário aplicado no levantamento amostral envolve questões sócio-

econômicas (como renda, escolaridade, etc.), grau de interesse por questões ambientais, 

credibilidade na obra, etc. As perguntas-chave na aplicação do método de valoração 

contingente são: 

• qual o valor máximo que o indivíduo está disposto a pagar para alcançar um ganho 

ou evitar uma perda?; 
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• qual o valor mínimo que o indivíduo está disposto a receber para aceitar uma perda 

ou desistir de um ganho? 

A primeira pergunta está relacionada com a disposição máxima a pagar do 

indivíduo (DAP) e a segunda com a disposição mínima a receber do indivíduo (DAR). 

Neste trabalho, a captação da DAP foi feita a partir de uma escolha dicotômica na qual o 

indivíduo revela sua preferência pelo parque dos manguezais ou pela rodovia, e a seguir é 

inquirido sobre sua disposição máxima a pagar pela sua escolha. O questionário é 

apresentado a seguir: 
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Anexo III - Análise Descritiva dos Dados 
 

Após o levantamento amostral as análises foram dirigidas para investigar as 

escolhas individuais considerando a suposição de que a escolha do indivíduo sofre 

influência por nível de renda, nível de educação e interesse por questões ambientais. 

Uma análise descritiva dos dados permite verificar que do total de 1851 

observações, 1501 optaram pelo mangue e 318 pela rodovia, sendo o restante indiferente. 

Do total de entrevistados, 710 (cerca de 39%) demonstraram a intenção de não contribuir 

para os projetos em questão. Esse grande número de observações com disposição a pagar 

nula geralmente ocorre nos trabalhos de valoração contingente por diversos motivos entre 

os quais o de achar que o governo deve prover o bem e em outros casos demonstra um 

comportamento free-rider. 

Para efeito de análise, a variável renda foi categorizada em três grupos, 

representando renda baixa, média e alta respectivamente. Cada um dos grupos apresenta 

aproximadamente 33,3% da freqüência. Quanto a escolaridade, os indivíduos foram 

classificados nos níveis primário, secundário e superior, apresentando uma freqüência 

relativa de 30%, 40,6% e 29,2% respectivamente. As tabelas A.1 e A.2  a seguir 

apresentam as preferências do entrevistado, segundo a decisão de contribuir e segundo o 

valor da disposição máxima a pagar. 

 

Tabela A.1 
Preferências do entrevistado segundo a decisão de contribuir 

 

Preferência 

  rodovia parque Total 
Não 180 530 710 Contribui 

Sim 138 971 1109 
Total 318 1501 1819 

 
 
 
 
 
 



 

 

129 

 
 

Tabela A.2 
 

Valor Disposição a Pagar segundo a Preferência

180 530 711
52 403 455
38 262 300
30 191 221
5 31 36

13 84 97
318 1501 1820

Valor DAP
não contribui
0,0   I---   5,0
5,0   I--- 10,0
10,0 I--- 15,0
15,0 I--- 20,0
>= 20,0

Total

rodovia parque
PREFERÊNCIA

Total

 

 Em seguida são apresentadas diversas tabelas sobre as preferências do consumidor 

segundo a escolaridade e renda que apresentam em linhas gerais as características da 

amostra, onde os indivíduos entrevistados dão preferência maior pelo parque dos 

manguezais e apresentam uma disposição a contribuir que representa uma pequena parcela 

de sua renda.  

Tabela A.3 

Preferência individual segundo a Escolaridade e a disposição a Contribuir 
 

  Preferência 

  rodovia parque 

  Contribui Contribui 

  Não Sim Não Sim 
Escolaridade Primário 66 65 153 261 
  Secundário 78 50 220 390 
  Superior 36 23 156 317 
Total 180 138 529 968 
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Tabela A.4 
Preferência individual segundo a Renda e a disposição a Contribuir 

  
Preferência 

rodovia parque 

Contribui Contribui 
 Não Sim Não Sim 

rend 00-33 74 66 183 286 
rend 33-66 54 33 209 320 

categoria 
renda 

rend 66-100 52 39 138 365 
Total 180 138 530 971 

 
 
 
 

Tabela A.5 

Valor Disposição a Pagar segundo a Escolaridade e Preferência

3 63 78 36 180
25 19 8 52
21 10 7 38
12 13 5 30
1 3 1 5
6 5 2 13

3 128 128 59 318
8 145 220 156 529
2 114 148 136 400
1 66 111 84 262
1 44 76 70 191

13 8 10 31
20 47 17 84

12 402 610 473 1497

Valor DAP
não contribui
0,0   I--- 5,0
5,0   I--- 10,0
10,0 I--- 15,0
15,0 I--- 20,0
    >= 20,0

Total
não contribui
0,0   I--- 5,0
5,0   I--- 10,0
10,0 I--- 15,0
15,0 I--- 20,0
    >= 20,0

Total

PREFERÊNCIA
rodovia

parque

0 1 2 3
ESCOLARIDADE

Total
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Anexo IV – Principais comandos do pacote betareg utilizados na estimação dos 
modelos de regressão beta 

 
betareg(formula, link = "logit", data)  estima os parâmetros do modelo de regressão beta. 

data(matriz)    Matriz de dados contendo os dados a serem modelados. 

link     Define a função de ligação do modelo: logit, probit, cloglog. 

cooks.ditance.betareg(model,...) Calcula as distâncias de Cook para o modelo beta. 

model     Modelo ajustado usando betareg. 

df.residual.betareg(object, ...)  Retorna os graus de liberdade do modelo beta ajustado. 

object      objeto onde os graus de liberdades são armazenados. 

envelope.beta(model,...)  Implementa o gráfico de probabilidade meio-normal. 

sim  Número de simulações usadas para produzir os límites de 

confiança 

conf      Nível de confiança do intervalo. 

type  Determina se o tipo de resíduo usado é padronizado ou 

deviance  

gen.lev.betareg(model, ...)  Calcula os valores leverage para o modelo beta. 

hatvalues.betareg(model, ...) Calcula os elementos da diagonal da matriz hat para o 

modelo beta. 

plot.betareg(model, ...) Esta função retorna quatro gráficos: um gráfico de resíduos 

contra valores ajustados, um gráfico de resíduos 

padronizados contra valores ajustados, um gráfico leverage 

generalizado contra valores ajustados e um gráfico com as 

distâncias de Cook. 

predict.betareg(model, ... )  Retorna os valores preditos para o modelo beta ajustado. 

residuals.betareg(model, ...) Retorna os resíduos do modelo beta: originais, padroni-

zados ou deviance. 

summary.betareg(model,...)  Retorna um sumário com estatísticas sobre o modelo beta 

ajustado. 

vcov.betareg(object, ...) Retorna a matriz de variância-covariância dos parâmetros 

de um modelo beta ajustado. 
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