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Resumo 
Este estudo avaliou o impacto da aposentadoria por idade concedida às mulheres sobre o nível de bem-
estar dos domicílios rurais brasileiros, em sua abordagem multidimensional. Assim, o Índice de Bem-
Estar Domiciliar Rural (IbedR) foi construído por meio dos microdados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013. Para a avaliação de impacto, adotou-se uma metodologia quase 
experimental considerada recente, o Desenho da Regressão Descontínua (RDD). As análises indicaram 
que as aposentadorias por idade para as mulheres representam uma importante parcela da renda dos 
domicílios beneficiados, especialmente entre aqueles com menor rendimento. Além disso, os efeitos 
locais médios do tratamento (LATEs) obtidos pela Regressão Descontínua (RDD) tipo Fuzzy 
corroboraram a contribuição do benefício para a melhora do nível de bem-estar dos domicílios analisados, 
mensurado pelo IbedR; em especial, para o acesso à educação e combate à pobreza. Constatou-se ainda 
que os efeitos sobre o IbedR são significativos para as regiões mais pobres do País, notadamente, Norte e 
Nordeste.  
Palavras-chave: Previdência Social; Gênero; Bem-Estar Social Multidimensional; Rural; Regressão 
Descontínua. 
 
Abstract 
The main objective of this study was to evaluate the effect of old age pension for women in the level of 
well-being of the brazilian rural households, on a multiple dimensions. Thus, through using of microdata 
from the National Household Sample Survey (PNAD) in 2013, the Rural Households Well-Being Index 
(IbedR in Brazilian acronyms) was created. For this analysis, this study used an impact evaluation 
methodology quasi experimental that is considered recent, called the Regression Discontinuity Design 
(RDD). This research concluded that by considering their household income, benefits that are given based 

Furthermore, local average treatment effects (LATEs) estimated by RDD Fuzzy corroborated these 
benefits contributed to an improvement in the level of well-being for these rural households, measured by 
IbedR; in particular towards items such as access to education, access to financial resources within the 
sampled population. It was also noticed that on average, effects are significate in the lower-income areas 
of the Country, notably North and Northeast regions. 
Key words: Social Security; Gender; Multidimensional Welfare; Brazilian; Regression Discontinuity 
Design. 
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1 INTRODUÇÃO

Para as famílias rurais, a composição de renda está condicionada a duas fontes de rendas, as 
agrícolas e não-agrícolas  (KAGEYAMA, 2001). De acordo com Hoffmann (2009), dentre as rendas não-
agrícolas, as aposentadorias, ao constituírem a sua forma mais comum, ultrapassam a função de seguro 
contra a perda da capacidade laborativa e passam também a colaborar socialmente para a melhora do 
nível de bem-estar dos domicílios rurais, notadamente com condições de vida mais precárias em relação 
aos domicílios urbanos. 

Neste contexto, devido às mulheres representarem a maioria (58% em 2016) dos beneficiários
ativos da Previdência Social no meio rural (BRASIL, 2018), um direito universalizado e equiparado
somente a partir da instituição do Regime de Segurados Especiais em 1992, torna-se interessante analisar 
de que forma o nível de bem-estar dos domicílios rurais é impactado pela presença de mulher(es) 
aposentada(s) por idade, uma vez que o recebimento desta renda não-agrícola ao promover a ampliação 
do compósito de renda e a sua desconcentração, pode ainda permitir a evolução das demais condições de 
vida relacionadas ao bem-estar destes.  

Conforme Kageyama (2001), como a participação das rendas previdenciárias na renda total dos 
domicílios pode variar significativamente entre as regiões, é provável que nas regiões mais pobres do 
Brasil, como Norte e Nordeste, as rendas de aposentadorias, em especial, concedidas às mulheres, 
ganhem maior importância para o bem-estar no campo. Enfatiza-se que o aumento de famílias rurais 
monoparentais femininas1 e a contribuição da mulher para a renda familiar total são superiores nas 
regiões mais pobres do país, e.g., no Nordeste, a contribuição feminina na renda familiar rural é de 51%, 
acima da média nacional de 42,4% (IBGE, 2014). 

Em vista disso, este estudo procura avaliar o impacto da aposentadoria por idade concedida às 
mulheres sobre o nível de bem-estar dos domicílios rurais brasileiros, em suas diferentes necessidades e 
oportunidades, e como se dá a distribuição de impacto nas grandes regiões do Brasil, no ano de 2013. 

Nessa abordagem de bem-estar multidimensional, este estudo se torna relevante uma vez que, 
apesar da extensa literatura, ainda são escassos os trabalhos que avaliam os impactos da Previdência 
Social sobre um maior número possível de indicadores relevantes para a análise da qualidade de vida 
(REIS et al., 2015). Logo, o Índice de Bem-Estar Domiciliar Rural (IbedR)  um indicador sintético, 
escalar e adequado de bem-estar  elaborado a partir da adaptação do Índice de Desenvolvimento da 
Família (IDF) proposto por Paes de Barros; Carvalho e Franco (2003) e com base na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, é composto por seis dimensões, a saber: i) acesso ao 
conhecimento, ii) disponibilidade de trabalho, iii) disponibilidade de recursos e combate à pobreza, iv) 
desenvolvimento infantil, v) condições habitacionais e vi) segurança alimentar.  

Além disso, nesse debate, esta pesquisa avança e contribui pelo fato da avaliação se dar sobre o 
prisma de gênero e em relação às aposentadorias por idade. No que tange à primeira abordagem, aqui se 
reconhece a política de Previdência Rural e, especialmente, seu Regime de Segurados Especiais, como 
umas das mais relevantes em termos de efetividade e universalização de direitos para as mulheres
(HEREDIA; CINTRÃO, 2006). Como resultado, para muitas mulheres, os benefícios previdenciários, 
sobretudo da aposentadoria por idade, podem acabar se tornando a primeira fonte de renda regular de suas 
vidas, embora a dedicação a atividades produtivas no campo por muitos anos.  

Esse empoderamento pode torná-las agentes de mudanças sociais no processo de desenvolvimento 
rural. E, com respaldo na teoria dos modelos coletivos de decisão intradomiciliar, o impacto desta política 
pública sobre o bem-estar domiciliar pode ser distinto quando direcionada às mulheres, em virtude das 
diferentes preferências individuais entre gêneros (THOMAS, 1990). De tal forma que a pesquisa não 
pode negligenciar a discriminação com que os recursos são direcionados e compartilhados entre os 
membros dos domicílios. Diferentemente dos homens que estão mais propensos a utilizar os recursos nas 
atividades produtivas, as mulheres utilizam majoritariamente os recursos na garantia do sustento de suas 
famílias, e assim, a renda previdenciária reduziria significativamente a vulnerabilidade e garantiria 
melhores condições de reprodução da unidade domiciliar (DOSS, 2013).  

1A família é definida como 'monoparental feminina' quando a mãe vive sem cônjuge e com seu(s) filho(s), dependente(s)
economicamente, em um mesmo domicílio (VITALE, 2002).  
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Por fim, o enfoque dado à aposentadoria por idade ocorre porque, apesar da Previdência Social 
compor-se de diferentes auxílios, tal benefício corresponde a dois terços de todos os benefícios ativos do 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS) no meio rural. Além disso, especificamente, representa 
92,6% de todos os benefícios do RGPS concedidos às mulheres residentes no rural brasileiro (BRASIL, 
2018).  

Realizadas essas considerações iniciais, o próximo capítulo apresenta um breve exame histórico do 
subsistema rural da Previdência Social brasileira, com especial foco na inserção das trabalhadoras rurais 
ao Regime de Segurados Especiais; o capítulo 3 expõe as fundamentações teóricas; o quarto capítulo traz 
a fonte de dados, a construção dos indicadores sintéticos de bem-estar, bem como o Desenho da 
Regressão Descontínua como metodologia de avaliação de impacto; o capitulo 5 apresenta os resultados 
da avaliação e as discussões; e, por fim, no sexto capítulo, têm-se as considerações finais. 
 
2 A INSERÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS COMO
SEGURADASiESPECIAIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Embora os trabalhadores rurais já contassem com uma relativa, mas precária, concessão de 
benefícios securitários desde a inclusão destes na legislação previdenciária brasileira a partir de 1963, por 
meio, primeiro, do Estatuto do Trabalhador Rural (FUNRURAL), e mais tarde por meio do Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural (PRO-RURAL  1971), o marco histórico para o avanço do subsistema 
rural da Previdência e, logo, para os direitos sociais, foi a Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB/1988). Apesar da CRFB/1988 garantir aos trabalhadores rurais assalariados os mesmos 
direitos previdenciários concedidos ao setor urbano; para alguns trabalhadores rurais, como agricultores, 
pescadores e garimpeiros, em regime de economia familiar, não existiam salários de contribuição para 
haver tal equiparação. Isso ocorria por não contarem com rendimentos regulares ou, ainda, por 
produzirem na informalidade, isto é, para o autoconsumo, sem qualquer rendimento financeiro 
(BRUMER, 2002). 

Neste contexto, para se efetivar o acesso dos trabalhadores e trabalhadoras rurais à Previdência 
Social, postos os problemas adicionais enfrentados por estes, tornava-se necessária a adoção de um 
modelo de Previdência Social distinto dos moldes empregados junto ao setor urbano. Esta diferenciação 
de política previdenciária ocorreu via complementação à Constituição de 1988, por meio dos Planos de 
Custeio e de Benefícios da Previdência Social, Leis n° 8.212 e n° 8.213, respectivamente, ambas de 24 de 
julho de 1991, que instituíram o Regime de Segurados Especiais  RSER (SCHWARZER, 2000). Por 
conseguinte, conforme Kreter e Bacha (2006), os trabalhadores e trabalhadoras rurais passaram a poder 
participar da Previdência Social não somente por meio da contribuição obrigatória ao Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS) quando assalariados e proprietários autônomos, mas também como Segurados 
Especiais, cuja contribuição é facultativa.  

Nessa segunda classe são integrados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais informais, ou seja, aqueles que participam da agricultura familiar ou 
da agricultura de subsistência. Segundo Kreter e Bacha (2006), estes trabalhadores, independente de não 
contribuírem compulsoriamente para a Previdência Social durante suas vidas laborais, têm o direito de 
receber a aposentadoria por idade ou por invalidez no valor de um salário mínimo, desde que comprovem 
o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por um período de, no mínimo, 15 
anos, imediatamente anterior ao requerimento do benefício. 

A aposentadoria por idade já existia antes da instituição do Regime de Segurados Especiais, porém, 
nos programas anteriores (FUNRURAL e PRO-RURAL) era concedido somente ao 'chefe ou arrimo de 
família', e em geral as mulheres ficavam excluídas. Sendo somente beneficiadas diretamente se fossem 
'chefes de família' ou assalariadas rurais. Às demais mulheres, consideradas dependentes do cônjuge, 
restavam-lhes o benefício da pensão por morte, no valor de meio salário mínimo, o auxílio funeral e a 
assistência maternidade (SCHWARZER, 2000). 

Neste viés, a nova legislação, efetivada em 1992, embora não se caracterize como uma política de 
gênero, nem se enquadre no âmbito das políticas para mulheres, foi, no entanto, fundamental para a 
equiparação dos direitos à aposentadoria entre mulheres e homens, fazendo com que, de fato, houvesse 
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igualdade de gênero na concessão dos benefícios previdenciários. Assim, as mulheres trabalhadoras 
rurais, como Seguradas Especiais, passaram a poder requerer o benefício da aposentadoria por idade, a 
partir dos 55 anos de idade, no valor de um salário mínimo, sem a contrapartida prévia da contribuição 
compulsória; e, independentemente de serem ou não 'chefes de família', i.e., mesmo que os cônjuges já 
recebessem aposentadoria ou elas já recebessem auxílio previdenciário em consequência de morte do 
companheiro, o que era vedado nos regimes anteriores.  

Portanto, "se a aposentadoria por idade viabilizou uma crescente participação da população rural no 
sistema previdenciário, é através da análise por gênero deste benefício que as mudanças na legislação 
ficam ainda mais nítidas" (KRETER; BACHA, 2006, p. 476). Neste sentido, de acordo com dados da 
Previdência Social para 2016, aproximadamente 60,7% do total de 6.318.084 aposentadorias rurais por 
idade é concedido às mulheres trabalhadoras. A importância da aposentadoria por idade fica ainda mais 
inequívoca quando esta corresponde a 96% do total de aposentadorias ativas (por idade, por invalidez e 
por tempo de contribuição), bem como a 92,6% de todos os benefícios do RGPS concedidos às mulheres 
residentes no meio rural brasileiro (BRASIL, 2018).   
 
3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
3.1 Teorias de Bem-Estar Social: Multidimensional vis-à-vis Unidimensional  

 
De acordo com Sen (2000), na concepção Unidimensional e Monetária, de cunho neoclássico, a 

utilidade representa a medida numérica do prazer ou felicidade para um indivíduo, e portanto, o bem-estar 
deste está associado à maximização de sua utilidade. O indivíduo ao visar a maximização de sua 
utilidade, faz com que seus gastos em consumo reflitam a utilidade proporcionada a ele. Logo, o bem-
estar individual é definido com base na sua função consumo e, por extensão, a função de Bem-Estar 
Social é expressa exclusivamente pela maximização da soma das utilidades dos bens consumidos, ou 
então, pela função consumo total. 

Dessa forma, as rendas individual ou nacional são consideradas como indicadores exclusivos de 
bem-estar, baseando-se na suficiência de rendimentos para garantir as condições mínimas de subsistência, 
dado um ponto empírico de referência  as linhas de pobreza e indigência (extrema pobreza).   

Entretanto, segundo Bergh (2009), o Produto Interno Bruto (PIB), e principalmente sua extensão, o 
PIB per capita (ou renda individual) não caracterizam de forma eficaz o bem-estar de uma sociedade, em 
decorrência de que existem outros elementos não monetários e não presentes no PIB que influenciam 
diretamente o nível de bem-estar dos indivíduos. Por exemplo, o PIB não captura o acesso dos indivíduos 
a serviços básicos; e especialmente, desconsidera a distribuição de renda, i.e., podem vir a existir países 
com altas taxas de PIB, porém com baixo índice de desenvolvimento humano (SEN, 2001).  

Em outras palavras, o desenvolvimento socioeconômico não pode ser confundido com crescimento 
econômico. Sendo o primeiro conceito entendido "como o processo capaz de promover melhorias 
econômicas e sociais para a população, através da ampliação de suas oportunidades de escolhas, redução 
das desigualdades socioeconômicas e eliminação da pobreza" (SILVA; LACERDA; NEDER, 2011, p.5).
Logo, a visão estritamente monetária não pode ser aceita como medida primeira de bem-estar, e, por 
conseguinte, uma medida de bem-estar que considera a multidimensionalidade do fenômeno, seja para o 
indivíduo, domicílio ou país, faz-se necessária e é empregada neste estudo.  

Para introduzir a multidimensionalidade do Bem-Estar Social, cita-se como primeira vertente a 
abordagem das Necessidades Básicas. De acordo com esta vertente, o bem-estar de uma vida humana 
íntegra é garantido somente quando certas necessidades deixam de ser mínimas (como defendido na 
concepção utilitarista) para serem básicas e universais. Sob a justificativa de que os indivíduos não 
necessitam apenas de renda, seria preciso dar a eles oportunidades de levarem uma vida plena, 
garantindo-os direitos universais, como o acesso a bens e serviços públicos (educação, saneamento e 
habitação etc.). 

Ao introduzir o caráter multidimensional nos estudos de bem-estar, a Teoria das Necessidades 
Básicas teve contribuição inquestionável para a teoria do desenvolvimento. Destarte, a abordagem das 
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Capacitações, desenvolvida pelo economista e filósofo indiano Amartya Sen, pode ser dita como uma 
ampliação coerente dos direitos humanos levantados pela abordagem das Necessidades Básicas.

Na Abordagem das Capacitações, o Bem-Estar Social remete às liberdades individuais substantivas 
 as capacidades  que os indivíduos têm para levarem a vida que eles com justiça valorizam, ou seja, 

com base naquilo que os indivíduos são capazes de ser e fazer (SEN, 2000). Nesta abordagem o bem-estar 
é avaliado em termos de dois componentes: os funcionamentos (functionings) e as capacitações.  

Os funcionamentos são os elementos constitutivos do estado de existência de uma pessoa. Ou seja, 
são os ser e fazer desta. O bem-estar de uma pessoa é, portanto, mensurado em função da qualidade do 
estado em que esta se encontra. Neste sentido, os funcionamentos podem ser identificados desde fatores 
básicos como estar nutrido adequadamente, ter acesso a uma boa educação, participar de reuniões do 
sindicato rural etc., até realizações mais complexas, tais como ser feliz, ter respeito próprio, e assim por 
diante (SEN, 2001).  

Conexa à ideia de funcionamentos está a noção de capacidade (ou capacitações) para realizar tais 
funcionamentos. Em outras palavras, segundo Sen (2001), as capacitações representam o conjunto 
potencial de funcionamentos (ou bem-estar) que uma pessoa pode gerar, a partir da liberdade substantiva 
desta pessoa para levar o tipo de vida que ela ajuíza e valoriza. Ainda segundo o autor, se os 
funcionamentos constituem o bem-estar da pessoa, traduzidos em ser e estar, a capacitação para pôr em 
prática os funcionamentos é a liberdade da pessoa de realizar seu bem-estar.  

Portanto, a Abordagem das Capacitações procura avaliar justamente a liberdade substantiva de 
escolha de uma pessoa, dentre os funcionamentos, para a obtenção de seu bem-estar. Assim sendo, para 
Sen (2000), são os níveis (ou a ampliação) de liberdades que determinam os estágios de desenvolvimento 
de uma sociedade.  

A abordagem multidimensional do bem-estar, seja sob enfoque das Capacitações ou das 
Necessidades Básicas, traz consigo a vantagem de propiciar um maior entendimento das diversas 
condições de vida, que vão além do conceito de suficiência de renda e incluem informações acerca do 
acesso ao conhecimento, ao trabalho, condições habitacionais, etc. Neste viés, foram desenvolvidas 
medidas também compatíveis com a evolução do pensamento cientifico sobre tema. Como a literatura 
alusiva à abordagem das Capacitações acaba por mensurar mais funcionamentos do que propriamente 
capacitações, esta diretamente também agrega os elementos pertencentes ao enfoque das Necessidades 
Básicas (SILVA; LACERDA; NEDER, 2011). Deste modo, a construção de novos indicadores sintéticos 
de bem-estar, similares ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), envolvendo, entretanto, um 
número maior de dimensões, dá-se sobretudo nos funcionamentos ou nas necessidades humanas básicas e 
universais. Como exemplo, destaca-se o Índice de Desenvolvimento da Família (IDF), desenvolvido por 
Paes de Barros; Carvalho e Franco (2003), adotado neste estudo como medida de desenvolvimento 
humano e social.  

Desta forma, após apresentadas as duas discussões, a Previdência Social, ao promover diretamente a 
obtenção de recursos (renda) às trabalhadoras rurais e aos seus domicílios, uma das dimensões proposta 
por Barros; Carvalho e Franco (2003), pode ainda permitir o acesso às outras dimensões do bem-estar, 
por meio da capacidade da renda em obtê-las via mercado. Nesse sentido, a próxima seção apresenta a 
teoria dos Modelos Coletivos para o entendimento de como as rendas previdenciárias podem ser alocadas 
dentro dos domicílios rurais, sendo as mulheres as beneficiárias. 

 
3.2 Comportamento das Famílias: Modelos Coletivos versus Modelo Unitário 

 
No contexto domiciliar, um potencial impacto sobre o bem-estar resultante de uma renda feminina 

de outra fonte que não o salário, a partir das mudanças nos recursos disponíveis para o consumo e do 
aumento em seu poder de barganha nas decisões intradomiciliares, traz à frente o debate de que homens e 
mulheres alocariam seus recursos de maneiras diferentes, por causa, principalmente, das distintas 
preferências individuais entre gêneros. Essa ideia, em geral, promove a refutação do modelo unitário vis-
à-vis os modelos coletivos.  

No modelo Unitário, de preferências comuns ou do 'ditador benevolente', desenvolvido por Gary 
Becker nos anos 60, as famílias seriam consideradas como um agente representativo, ou seja, um 
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conjunto de indivíduos que, a partir do ponto de vista  que para todos os membros do conjunto familiar 
haveria apenas uma única função de preferência, comportam-se como se estivessem de acordo sobre a 
forma mais eficiente de combinar tempo e bens adquiridos, no intuído de maximizar um bem-estar 
comum a todos (BECKER, 1974).  

Por conseguinte, nesse modelo a distribuição dos rendimentos não provenientes do salário entre os 
membros do domicílio seria irrelevante; somente a renda total da família determinaria o consumo de bens 
e serviços. E a maximização da função utilidade da família ficaria sujeita a apenas uma única restrição 
orçamentária, independente de quem receba a renda (CHIAPPORI, 1988). Assim, para determinadas 
políticas sociais, e.g., programas de transferências de renda, o fato relevante seria a renda total que o 
domicílio recebe de tais políticas e não a identidade do indivíduo que é focalizado pelas mesmas.  

Entretanto, Thomas (1990), ao contrário de Becker, defende que existem incentivos para que os 
membros familiares não agreguem sua renda, e sim, que aloquem seus recursos em bens e serviços que 
mais lhe interessam. Assim, é preciso avaliar os domicílios como entidades coletivas nas quais as 
decisões são resultados de negociações entre seus membros. Dessa forma, a literatura econômica ao 
incorporar a individualidade e as eventuais preferências assimétricas desenvolveu três abordagens 
alternativas ao modelo Unitário. São elas: modelos de barganha não cooperativos, modelos de barganha 
cooperativos e modelos coletivos2. A terceira vertente, i.e. os modelos coletivos, são considerados nos 
dias atuais a ferramenta padrão para a análise do comportamento domiciliar. De acordo com Apps e Rees 
(1997, p. 183-183), nesses modelos: 
 

A família é descrita como um grupo de dois indivíduos com preferências racionais 
potencialmente diferentes. O casal interage entre si ao tomar decisões através de um processo 
exógeno não observável que produz uma alocação eficiente de Pareto. As preferências da família, 
representadas por uma função de bem-estar social, podem ser entendidas como uma espécie de 
soma ponderada das preferências individuais, na qual os pesos individuais representam o poder 
de barganha dos membros da família. Essas preferências podem sofrer alterações de acordo com 
mudanças nos preços, nos salários ou no rendimento da família proveniente de outras fontes que 
não o salário. [...] Um aumento nesse rendimento individual pode mudar o poder de barganha de 
um indivíduo para o outro trazendo consequências para a alocação do consumo familiar e bem-
estar.  

 
Nesse sentido, fatores exógenos, denominados de distribuição, são capazes de mudar o poder de 

barganha de um dos membros, alterando as decisões do domicílio. Browning; Chiappori e Lechene
(2004) afirmam que variáveis relacionadas a rendimentos, em especial, individuais de outras fontes e
benefícios sociais (THOMAS, 1990), são importantes fatores de distribuição, uma vez que podem ser 
alteradas por políticas governamentais, caracterizando a exogeneidade. 

  Dito isso, somente a partir da análise por meio dos modelos coletivos que uma política social 
impacta as regras de alocação dos recursos dentro de um agregado familiar. Logo, a aposentadoria por 
idade concedida às mulheres pode impactar de maneiras diferentes as dimensões que compõem o bem-
estar de um domicílio, quando comparada ao benefício recebido pelos homens. 
 
4 METODOLOGIA 
 
4.1 Fonte e Tratamento de Dados 

 
A base de dados utilizada neste estudo é construída a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
escolha em se analisar a PNAD referente ao ano de 2013 se faz pelo propósito em se avaliar o maior 
número possível de dimensões relevantes para o nível de bem-estar de um domicílio. Assim, uma vez que 
a PNAD 2013 oferece informações suplementares acerca de Segurança Alimentar, pode-se incluir esta 
dimensão à análise. 

2Para o entendimento dos dois primeiros modelos alternativos, consultar Chiappori (1988). 
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Para este estudo, a unidade de análise são os domicílios rurais3. Entretanto, apenas os domicílios 
particulares e permanentes4 com presença de, pelo menos, 1 (uma) mulher são analisados. São 
selecionados dados individuais referentes aos membros e aos seus respectivos domicílios em todas as 
cinco regiões do País. Exclui-se, dentre seus membros, os pensionistas e os(as) empregados(as) 
domésticos(as) e seus parentes. Assim, a unidade domiciliar de análise inclui além da família nuclear, os 
parentes desta que vivem no mesmo domicílio (mesmo que formem outras famílias) e os agregados.  

Após a delimitação da base, a amostra final da PNAD com microdados conexos ao meio rural 
brasileiro consiste em 51.784 pessoas e 15.586 domicílios. 
 
4.1.1 Construção da Proxy das Aposentadas Rurais por Idade a partir da PNAD 
 

Uma vez que na PNAD a condição de 'estar aposentado' é apenas identificada pela variável 
'aposentado por um instituto de previdência público', tal fato impossibilita a identificação direta das 
aposentadas por idade. Assim, é preciso construir uma proxy para as seguradas especiais, mais 
precisamente, uma proxy para as aposentadas por idade.  

Para tal, replica-se a metodologia desenvolvida por Kreter; Staduto e Souza (2015), em que a proxy
para a condição de aposentada rural por idade é determinada pela seleção de mulheres aposentadas 
residentes na zona rural (com 55 anos de idade ou mais) e com rendimento de aposentadoria no valor de 
um salário mínimo.  

 
4.2 O Índice de Bem-Estar Domiciliar Rural (IbedR) 
 

A construção do Índice de Bem-Estar Domiciliar Rural (IbedR) baseia-se na adaptação do Índice de 
Desenvolvimento da Família (IDF) elaborado por Paes de Barros; Carvalho e Franco (2003). As seis 
dimensões das condições de vida, analisadas por meio das informações contidas na PNAD e sintetizadas 
no IDF, são: i) Ausência de Vulnerabilidade das Famílias; ii) Acesso ao Conhecimento; iii) Acesso ao 
Trabalho; iv) Disponibilidade de Recursos; v) Desenvolvimento Infantil; e vi) Condições Habitacionais.  

A partir da afirmação dos autores acima de que à exceção da primeira dimensão, cada uma das 
demais "representa, em parte, o acesso aos meios necessários para os domicílios satisfazerem suas 
necessidades e, em outra parte, a consecução de fins, isto é, a satisfação efetiva de tais necessidades"
(PAES DE BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003, p. 8); e do trabalho de Reis et al. (2015)5, a 
primeira alteração no índice original para a construção do IbedR é a exclusão da dimensão Ausência de 
Vulnerabilidade das Famílias. 

Além disso, uma vez que características de saúde não pertencem ao questionário básico da PNAD, a 
seleção adicional de informações relacionadas à pesquisa suplementar de Segurança Alimentar da PNAD 
2013 torna-se certamente uma importante contribuição para o desenvolvimento de um índice sintético de 
bem-estar multidimensional, já que permite uma análise direta sobre as características de alimentação de 
um domicílio, bem como uma avaliação (in)direta de certos indicadores de saúde, haja vista que o direito 
à saúde está fortemente interligado ao direito à alimentação adequada e saudável.  

3Neste estudo, opta-se por analisar as áreas rurais referentes às seguintes situações censitárias definidas pela PNAD: i) 
aglomerado rural, isolado, povoado; ii) aglomerado rural, isolados, outros aglomerados; e iii) zona rural, exclusive 
aglomerado rural3. Logo, a avaliação exclui duas situações censitárias rurais: o aglomerado rural de extensão urbana, por 
compreender as áreas adjacentes ao perímetro urbano dos municípios (com distância inferior a 1 km), resultante do 
crescimento horizontal das cidades; e o aglomerado rural, isolado, núcleo, haja vista que as áreas ao pertencerem a um único 
proprietário (empresa agrícola, indústria, usina etc.), têm como característica definidora o seu caráter privado empresarial 
(DEL GROSSI; GRAZIANO DA SILVA, 2002). 
4Desta forma, excluiu-se os domicílios coletivos e os domicílios particulares improvisados. Para mais informações sobre essas 
definições, consultar IBGE (2015).  
5Em estudo recente, Reis et al. (2015) adaptaram a construção do IDF, não o utilizando em sua forma original, pela 
justificativa de não existência de suporte na literatura para associar um impacto da Previdência sobre os indicadores de 
Ausência de Vulnerabilidade das Famílias.  
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Assim, com o acréscimo da dimensão Segurança Alimentar, o IbedR adaptado com pequenos 
ajustes de conceituação e de exclusão de indicadores primários6, é composto por seis dimensões definidas 
a partir de um conjunto de 24 variáveis selecionadas com base na PNAD de 2013 (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Dimensões, componentes e indicadores socioeconômicos que compõem o Índice de Bem-Estar 
Domiciliar Rural (IbedR). 
 

Dimensão Componente Indicador Socioeconômico  

Acesso ao 
Conhecimento 

Analfabetismo C1. Ausência de adulto7 analfabeto8 

Escolaridade 
C2. Presença de pelo menos um adulto com fundamental completo 
C3. Presença de pelo menos um adulto com ensino médio completo 
C4. Presença de pelo menos um adulto com alguma educação superior 

Disponibilidade de 
Trabalho 

Acesso T1. Mais da metade dos membros em idade ativa9 encontra-se ocupada 

Disp. de Recursos 
e Comb. à Pobreza 

Extrema pobreza R1. Renda domiciliar per capita10 superior a 1/4 SM 11 
Pobreza R2. Renda domiciliar per capita superior a 1/2 SM 

Desenvolvimento 
Infantil 

Trabalho precoce  
D1. Ausência de criança de 10 a 14 anos trabalhando  
D2. Ausência de criança de 10 a 16 anos trabalhando  

Acesso à escola 
D3. Ausência de criança de 7 a 14 anos fora da escola 
D4. Ausência de criança de 7 a 17 anos fora da escola 

Condições 
Habitacionais 

Propriedade H1. Domicílio próprio 
Déficit habitacional H2. Densidade de até 2 moradores por dormitório  
Abrigabilidade H3. Material de construção permanente 
Acesso a abast. de água H4. Acesso adequado a água 
Acesso a saneamento H5. Esgotamento sanitário adequado  

Acesso a bens duráveis 

H6. Acesso a fogão e geladeira 
H7. Acesso a fogão, geladeira e televisão a cores ou rádio 
H8. Acesso a fogão, geladeira, televisão a cores ou rádio e telefone 
H9. Acesso a fogão, geladeira, televisão a cores ou rádio, telefone e veículo 

Segurança 
Alimentar  

Presença de Alimentos S1. Presença de alimentos até uma nova aquisição 
Alimentação suficiente S2. Alimentação em quantidade suficiente para todos os membros 
Qualidade dos alimentos S3. Alimentação considerada saudável e variada 
Despreocupação S4. Despreocupação com o término de alimentos antes de nova aquisição 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Paes de Barros; Carvalho e Franco (2003) e da PNAD 2013. 
Nota: SM = Salário mínimo. 

 
Para o cálculo do IbedR são utilizadas apenas variáveis dicotômicas do tipo sim (1) e não (0), em 

que cada sim é computado como algo positivo e eleva a pontuação do domicílio na direção de maior grau 
de desenvolvimento. Além disso, adota-se um sistema neutro de pesos (média aritmética), análogo ao 
utilizado para a cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Ou seja, atribui-se a mesma 
ponderação (i) a todos os indicadores de cada componente de uma dimensão; (ii) a todos os componentes 
de uma dimensão; e (iii) a cada uma das dimensões que compõem o IbedR. Dessa forma, o índice 
sintético IbedR é definido pela seguinte equação: 

 

                                                                                            (1) 

 
Em que mk  é o número de componentes da k-ésima dimensão; njk, o número de indicadores do j-ésimo 
componente da k-ésima dimensão; e Bijk denota o i-ésimo indicador básico do j-ésimo componente da k-
ésima dimensão.  

As particularidades quanto à escolha final dos indicadores socioeconômicos que compõem o IbedR dizem respeito à situação 
censitária de análise. Como este estudo concentra sua investigação sobre o meio rural, alguns indicadores propostos por Paes 
de Barros; Carvalho e Franco (2003) tornam-se inadequados para o caso, devido principalmente às características distintas 
entre o rural e o restante do País.  
7Considera-se adulto a pessoa com 25 anos ou mais. 
8Toma-se como analfabeto aquele indivíduo que se autodeclara não saber ler e escrever.  
9Ao seguir a metodologia adotada pelo IBGE, define-se idade ativa a faixa etária entre 15 e 60 anos.  
10O rendimento domiciliar per capita (RDPC) é definido como a razão entre o rendimento domiciliar total e o número de 
moradores (componentes), excluindo-se as pessoas cuja condição no domicílio é pensionista, empregado doméstico ou parente 
de empregado doméstico.
11Uma vez que o salário mínimo vigente para o ano de 2013 era de R$678,00, para a linha de pobreza extrema assume-se o 
rendimento domiciliar mensal per capita de R$169,50 e para a linha de pobreza o valor per capita de R$ 339,00.  
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4.3 Modelo Empírico: O Desenho da Regressão Descontínua (RDD)

Como as mulheres trabalhadoras rurais se enquadram majoritariamente como seguradas especiais, 
cuja contribuição previdenciária é de caráter facultativo, qualquer mulher residente no meio rural 
brasileiro ao completar a idade mínima de 55 anos pode requerer o recebimento da aposentadoria por 
idade. Este fato dificultaria a construção de um grupo contrafactual de domicílios com mulheres em idade 
elegível, mas que não sejam aposentadas. 

Para contornar o problema acima, este estudo adota como estratégia quase experimental de 
avaliação de impacto o Desenho da Regressão Descontínua (RDD). Neste desenho a participação a um 
tratamento é determinada por um ponto de corte conhecido c, relacionado a uma variável contínua ,
fundamental para a elegibilidade ao programa. De tal forma que existe uma descontinuidade na 
probabilidade de recebimento do tratamento neste ponto de corte (IMBENS; LEMIEUX, 2008). Neste 
sentido, como a elegibilidade ao acesso à aposentadoria pelas mulheres rurais tem por critério uma idade 
mínima de 55 anos, é atribuído à idade da mulher o papel de variável de designação ao tratamento 
(forcing) . Pode-se assim comparar os resultados médios das variáveis de interesse (IbedR e suas 
dimensões) entre os domicílios rurais com mulheres em idades próximas à idade de elegibilidade (grupo 
de controle) e os domicílios rurais com mulheres em idades elegíveis (grupo tratado).  

De acordo com Lee e Lemieux (2010), dois pressupostos devem ser atendidos para que o RDD 
possa ser implementado. O primeiro pressuposto, de não manipulação da variável forcing  diz que, 
caso haja um excesso de observações na vizinhança acima do cutoff, as mulheres possuiriam controle 
preciso sobre a variável forcing e a poderiam manipulá-la de forma a se autosselecionarem ao tratamento. 
A validação deste pressuposto pode ser realizada por meio do teste de densidade de McCrary 
(McCRARY, 2008). Para a amostra de domicílios com presença de mulheres, o teste de McCrary na
Figura 1 não rejeita a hipótese nula de continuidade na função densidade de distribuição da variável 
forcing no cutoff, ou seja, não evidencia qualquer descontinuidade significativa em torno da idade de 
corte de 55 anos das mulheres, validando o pressuposto de não manipulação12.  

 

 
                                           a)                                                                 b) 
Figura 1 - Testes de McCrary (2008) e de Descontinuidade e Probabilidade de Tratamento. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos comandos DCdensity e rdplot, respectivamente. 
Nota: Idade da mulher no Domicílio representada por   (idade da mulher 'mais idosa'  55). 
 

A segunda suposição para a validade do RDD é a ignorabilidade local (unconfoundedness). Esta
argumenta que os domicílios que estão logo abaixo do ponto de corte devem ser semelhantes aos 
domicílios que estão logo acima do ponto de corte, no que se refere as suas características observáveis, 
cuja única descontinuidade resulta do recebimento do benefício. Para a verificação deste pressuposto, 
realizam-se testes de igualdade de médias entre as características dos dois grupos de domicílios, i.e., entre 
os domicílios com mulheres abaixo dos 54 anos (domicílios não tratados) e aqueles com mulheres acima 
dos 55 anos (domicílios tratados).  

 

12Mesmo que aparentemente se visualize uma pequena descontinuidade ascendente na densidade no cutoff, o comando 
rddensity (CATTANEO; JANSSON; MA, 2017) evidenciou que esta mudança não é estatisticamente significativa.  

-50 0 50

-50 0 50

Sample average within bin 4th order global polynomial
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Tabela 2 - Balanceamento das Características Predeterminadas dos Domicílios Rurais com Mulheres.

Variáveis 
Amostra Completa 

Domicílios com 
mulheres entre  45 e 

64 anos 

Domicílios com 
mulheres entre  47 e 

62 anos 

Domicílios com 
mulheres entre  50 e 

59 anos 
Não 

Tratados 
Tratados 

Não 
Tratados 

Tratados 
Não 

Tratados 
Tratados 

Não 
Tratados 

Tratados 

Responsável Masculino 0.79 0.65* 0.77 0.71* 0.76 0.73* 0.75 0.75 
Domicílio Não-Agrícola 0.28 0.06* 0.22 0.07* 0.21 0.08* 0.21 0.08* 
Responsável Branco 0.32 0.40* 0.34 0.37 0.34 0.37 0.34 0.34 
Mulher Casada 0.06 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 0.42 0.42 
Mulher Branca 0.41 0.46* 0.44 0.44 0.44 0.44 0.06 0.07 
Presença de Criança 0.46 0.84* 0.73 0.80* 0.75 0.80* 0.77 0.81 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 
Notas: H0: A diferença entre as médias é zero; * indica níveis de significância de 1%. 

 
Na Tabela 2, ao considerar a amostra completa, os grupos de domicílios aparentemente se diferem 

em diversas características. Entretanto, essas diferenças se tornam mínimas e não significativas quando 
considerados intervalos menores de idade em torno do ponto de corte, o que, segundo Skovron e Titiunik 
(2016), corrobora o balanceamento das características domiciliares e as individuais das mulheres 'mais 
idosas' entre os grupos, assim como, valida a implementação do Desenho da Regressão Descontínua 
(RDD). 

Além destes dois testes, é importante mostrar que a elegibilidade ao tratamento está associada ao 
status de tratamento. Neste sentido, conforme Lee e Lemieux (2010), no instrumental da regressão 
descontínua, existem dois tipos de descontinuidade: a Sharp e a Fuzzy. No caso Sharp, a descontinuidade 
é uma função determinística da variável explicativa, ou seja, ocorre quando a variável forcing 
determina completamente a participação no grupo de tratamento. Assim, a probabilidade de participação 
muda descontinuamente de 0 a 1 no limiar c. Já no desenho Fuzzy, a participação no grupo de tratamento 
depende tanto da variável forcing , como também de outras variáveis observáveis e não observáveis. 
Neste caso, a probabilidade de participação no ponto de corte não 'salta' exatamente de 0 a 1 (MENEZES 
FILHO, 2012). 

Ao se observar na amostra de domicílios rurais com mulheres acima de 55 anos que, em 24,2% do 
total destes as mulheres não se encontram aposentadas; verifica-se uma descontinuidade não 
determinística, e, logo, a estratégia de estimação utilizada é o desenho Fuzzy. Para ressaltar a importância 
da análise gráfica no RDD, ao relacionar a variável de tratamento 'domicílio beneficiado'13 e a variável 
forcing idade da mulher 'mais idosa' nos domicílios, a Figura 1.b sugere que a descontinuidade na 
probabilidade dos domicílios rurais serem beneficiados quando a idade da mulher ultrapassa o cutoff  (55 
anos, ou, como representado no gráfico, idade da mulher 'mais idosa'  55) não é determinística, i.e., 
salta de 0 mas não para 1. 

Realizadas estas considerações, para a estimação do RDD, conforme Lee e Card (2008), é 
necessária a transformação da variável forcing idade da mulher, que é discreta, em variável contínua. A 
metodologia de transformação em idade contínua por meio da manipulação dos dados referentes ao dia, 
ao mês e ao ano de nascimento de cada mulher no domicílio se baseia em Loza, Wilde e Córdova (2013).

É preciso ainda para a estimação escolher o intervalo ou bandwidth (h) para cada lado da 
descontinuidade. A escolha da bandwidth envolve um trade off entre viés e variância (LEE; LEMIEUX, 
2010). Neste estudo opta-se por bandwidths de 5 anos e 8 anos para a idade das mulheres 'mais idosas' 
nos domicílios (i.e., domicílios com mulheres entre 50 e 59 anos; e  47 e 62 anos, respectivamente, em 
valores contínuos).  

Além disso, a estimação RDD depende ainda da escolha da função Kernel empregada para ponderar 
cada observação dentro da bandwidth (h) com relação à distância ao valor central c (55 anos). Segundo 
Imbens e Lemieux (2008), a função Kernel apropriada é a retangular (ou uniforme), que dá igual 
ponderação para todas as observações que caem dentro das bandwidths de +/-5 e +/-8 anos e peso zero 
para as observações fora da mesma.  

13Aplica-se a metodologia da Subseção 4.1.1 para a definição de domicílio rural beneficiado por aposentadoria por idade para a 
mulher. 
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Dadas as especificações anteriores, Lee e Lemieux (2010) propõem o uso de duas regressões 
lineares locais para estimar a relação entre  e , referentes a cada lado do ponto de corte c (55 anos). 
Para este fim, os autores sugerem ainda a transformação da variável forcing, subtraindo-se o valor 
correspondente ao cutoff, e obtendo uma nova variável, ( ), ou para o caso, (idade da mulher 'mais 
idosa'  55), que é usada na estimação de cada regressão. A forma mais direta de se estimar o efeito 
médio local do tratamento no RDD Fuzzy é usando um modelo de regressão que combina as regressões 
em ambos os lados do ponto de corte (l=left; r=right), conforme a Equação 2.  

Como verificado na Figura 1.b, o status de tratamento é apenas parcialmente determinado pela regra 
de elegibilidade, ou seja, pela idade. Deste modo, para o caso Fuzzy, é necessário primeiro estimar como 
a probabilidade de receber o tratamento está relacionada com a variável de designação ao tratamento 
(MENEZES FILHO, 2012). Para isso, segundo Lee e Lemieux (2010), a literatura sugere o uso de 
Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E). A Equação 3 representa o primeiro estágio da estimação 
que relaciona a variável de designação ao tratamento e o efetivo tratamento. Assim, utiliza-se a idade da 
mulher 'mais idosa' como Variável Instrumental (IV) na equação. Em que D indica se  excede o valor c, 
i.e., D é uma variável dummy igual a 1 se  é maior que 55 anos e 0, caso contrário Equação 4. 

 

+  
 

         se                             c  h    + h                                                                        (2)
 

          
         
         se                c  h    + h                                                                         (3) 
  
         onde:  

 

                                                 
55 <0

551

i

i
i Ise

Ise
D                                                               (4) 

  
Ao se impor a restrição de que os coeficientes angulares são os mesmos em ambos os lados do 

ponto de descontinuidade, ou seja, , as variáveis explicativas se anulam no valor do cutoff na 
Equação 2. Logo, o valor esperado de cada regressão em c é dado por  , e o efeito médio é obtido 
pela razão entre a diferença dos interceptos, i.e., =  / . Contudo, ressalva-se que o 
coeficiente  deve ser apenas interpretado como um efeito médio local do tratamento LATE. Assim, o
LATE estima o efeito médio do tratamento comparando apenas os domicílios dentro da bandwidth (h) em 
torno do limiar de 55 anos.  

São inseridas na Equação 2 variáveis de controle correspondentes às características da mulher e do 
responsável pelo domicílio vetor vj  e às características domiciliares e regionais vetor wk. Como 
visto na Tabela 2, referente ao teste de ignorabilidade local, esta inclusão se faz para tornar cada vez mais 
os domicílios no entorno do ponto de corte semelhantes em suas características observáveis, o que faz o 
RDD aproximar-se de um experimento randomizado, aumentando a precisão das estimações e reduzindo 
o resíduo da regressão (IMBENS; LEMIEUX, 2008).  

Por fim, são incluídas na mesma equação dummies que correspondem a interação entre o 
recebimento do benefício e a localização regional dos domicílios ( , ou seja, as 5 grandes regiões 
brasileiras. Assim, capta a distribuição dos efeitos médios locais do tratamento conforme a 
desagregação espacial dos domicílios.  
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
No intuito de tornar mais robustos os resultados deste estudo, seis especificações estimadas por

RDD, e elucidadas na sequência, são apresentadas. Uma vez que no entorno do cutoff (c) têm-se 
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características similares, como visualizado no teste de médias da Tabela 2, a inclusão de variáveis de 
controle deve gerar resultados muito próximos, i.e., sem alterar a significância nem o sinal dos 
coeficientes. Deste modo, nas três primeiras especificações: I) RDD com bandwidth de 5 anos e função 
Kernel retangular (em consonância com outros trabalhos14); II) RDD com função Kernel retangular e 
seleção de bandwidth ótima por Validação Cruzada, como proposto por Ludwig e Miller (2007) e Imbens 
e Lemieux (2008), e com bandwidth máxima limitada à 8 anos15; e III) RDD com função Kernel 
triangular e seleção de bandwidth ótima CCT, como proposto por Calonico; Cattaneo e Titiunik (2014) 
não são incluídas covariadas. 

Entretanto, seguindo Lee e Lemieux (2010) e Menezes Filho (2012), no intuito de tornar ainda mais 
semelhantes os domicílios em suas características observáveis e aumentar a precisão das estimações, nas 
demais especificações: RDD com bandwidth de 5 (IV) e 8 anos (V) e funções Kernel retangular; e VI)
RDD com função Kernel triangular, com seleção de bandwidth ótima por erro quadrático médio  MSE,
sem limitação de valores16; são inseridas covariadas alusivas às características das mulheres, dos 
responsáveis pelos domicílios e dos domicílios. 

Além disso, como não há razão a priori para acreditar que o modelo seja paramétrico (linear), a
inclusão de polinômios ao modelo propõe-se a capturar possíveis não linearidades (LEE; LEMIEUX, 
2010). De acordo com Lemieux e Milligan (2004) o convencional na literatura é o uso de especificações 
polinomiais até o terceiro grau.  

Portanto, a apresentação de todas estas diferentes especificações de RDD, sejam paramétricas ou
não paramétricas, bem como com diferentes seletores de bandwidths e funções Kernel, decorrem da 
sugestão de Lee e Lemieux (2010) para que as pesquisas não sejam restritas a um único desenho, em 
função de se tratar de efeitos locais médio do tratamento (LATEs), e assim, pode-se verificar a 
sensibilidade dos resultados a diferentes estratégias empíricas.  

Dito isso, na Tabela 3 são expostos os efeitos locais médio do tratamento (LATEs) estimados 
(análise nível-nível) pelo desenho Fuzzy (MQ2E) para os compliers17 de domicílios particulares e 
permanentes com presença, de pelo menos, 1(uma) mulher que compõem a amostra, incluindo diferentes 
graus de polinômios. Relembra-se que no caso Fuzzy o efeito médio local do tratamento é dado pela razão 
entre os interceptos do LATE e do status de tratamento, i.e., =  / . 

Os resultados (LATEs) obtidos por meio do RDD Fuzzy nas diferentes estratégias propostas da 
Tabela 3 corroboram a hipótese central deste estudo, ou seja, evidenciam que, em geral, o recebimento de 
aposentadorias por idade pelas mulheres contribui para a melhora do nível de bem-estar dos domicílios 
rurais analisados, mensurado pelo IbedR. Diferentemente da especificação paramétrica, com significância 
apenas para o desenho IV, as especificações não paramétricas conseguiram captar o efeito médio entre o 
recebimento das aposentadorias por idade pelas mulheres e o nível de bem-estar dos domicílios rurais. De
acordo com as estatísticas, do total de domicílios particulares e permanentes rurais (nas três situações 
censitárias rurais consideradas) que compõem a base da PNAD de 2013, 21,41% têm pelo menos uma 
mulher aposentada por idade. Sobressai assim, a importância do benefício não contributivo da 
aposentadoria por idade no Regime de Segurados Especiais para as mulheres, enquanto estratégia 
diferenciada e inquestionável de universalização e equiparação, para o aumento não apenas da renda 
domiciliar, mas ainda para a melhora do nível de bem-estar, em seu caráter multiface (DELGADO; 
CARDOSO JR., 2000).  

14Por exemplo, em Lemieux e Milligan (2004); Chen e van der Klaauw (2008); e Loza; Wilde e Córdova (2013), cujos 
trabalhos utilizam a idade como variável forcing de elegibilidade a benefícios sociais. 
15Para mais detalhes do procedimento de Validação Cruzada (Cross-Validation) consultar Lee e Lemieux (2010) e Menezes 
Filho (2012). A limitação da bandwidth a 8 anos (domicílios com mulheres entre 47 e 62 anos) torna-se essencial para que os 
domicílios em ambos os lados do cutoff não sejam dissemelhantes
16Os desenhos II e III da Regressão Descontínua empregados neste trabalho seguem a rotina proposta por Calonico; Cattaneo e 
Titiunik (2014); enquanto o primeiro e os três últimos se baseiam em Calonico et al. (2017). As diferenças primordiais entre 
estes dois comandos estão nos tipos de seletores de bandwidths, bem como ao fato de a segunda rotina permitir a inserção de 
covariadas e pesos amostrais. Para contornar o não suporte dos comandos ao plano amostral complexo, os comandos RDD
utilizam uma técnica similar ao bootstraping para a realização de replicações amostrais. 
17Os compliers são definidos como os indivíduos que recebem o tratamento se o valor de  é igual ou acima de c, mas não 
recebem o tratamento se o valor de  está abaixo de c (MENEZES FILHO, 2012). 



12

Destaca-se que a não evidência de efeito encontrada para a especificação cúbica nos desenhos I e IV 
decorre do menor intervalo de 5 anos. Por se tratar de LATEs, dentro de intervalos menores, este resultado 
pode estar associado à demora na autorização da aposentadoria, como evidenciada na literatura, assim 
como ao maior tempo necessário para que todos os indicadores considerados no índice sintético de bem-
estar IbedR sejam completamente impactados pelo recebimento do benefício. Em que o ganho de bem-
estar nos domicílios quando tratados talvez seja melhor percebido algum tempo depois das mulheres se 
aposentarem. 

Observa-se ainda que a não redução significativa dos coeficientes quando acrescidas as covariadas
demonstraria a não necessidade desses controles, como apresentado por Lee e Lemieux (2010). Posto que 
a inclusão de covariadas não altera os resultados de significância nem os sinais dos coeficientes, isto é, 
não afeta a estimação da descontinuidade. Entretanto, o aumento na precisão dos coeficientes e a redução 
do resíduo da regressão resultante da inclusão de variáveis de controle indica que parte do que estava 
sendo explicado pela presença de aposentadas por idade nos domicílios era efeito indireto das covariadas 
no IbedR. 

Em relação às dimensões que compõem o IbedR, os efeitos positivos e significativos encontrados 
em quase a totalidade das especificações sugerem que o recebimento da aposentadoria por idade pelas 
mulheres contribui para uma maior formação educacional dos membros dos domicílios rurais. Este 
resultado, segundo Augusto e Ribeiro (2006), estaria associado ao custeio tanto direto (e.g., material 
escolar) quanto indireto (e.g., transporte) dos estudos, em especial, de níveis superiores. Nesse sentido,
Ney e Hoffmann (2009), afirmam que, estando a qualidade de vida diretamente vinculada ao nível 
educacional, o poder aquisitivo das famílias é fundamental para a educação de seus membros. Enfatiza-se 
que este impacto significativo sobre o Acesso ao Conhecimento dos domicílios é essencial, haja vista que, 
em geral, o acesso à educação, mas principalmente, o aumento do nível educacional, conduzem os mais 
pobres a romperem o círculo da pobreza (MARINHO; LINHARES; CAMPELO, 2011).

No que tange à Disponibilidade de Trabalho, os resultados não indicam um efeito entre o benefício 
previdenciário em análise e a participação dos membros dos domicílios rurais na força de trabalho. Neste 
viés, Nunes e Mariano (2015) afirmam que resultados empíricos sobre os efeitos da Previdência Social na 
disponibilidade (ou oferta) de trabalho não têm uma consistência na literatura. 

Quanto à terceira dimensão, destacam-se as fortes evidências da contribuição do benefício 
previdenciário em análise sobre a dimensão Disponibilidade de Recursos e Combate à Pobreza
encontradas nas duas abordagens, paramétrica e não paramétrica. A partir deste impacto, pode-se 
evidenciar o inequívoco efeito mais direto da aposentadoria para o acréscimo de renda dos domicílios, 
retirando seus membros da situação de pobreza, ou até, de indigência. Uma análise descritiva referente
aos domicílios rurais com presença de pelo menos 1 (uma) mulher nas faixas etárias de 50-59 e 47-62 
anos (bandwidths de 5 anos e 8 anos, respectivamente) evidencia que o rendimento previdenciário 
recebido pelas seguradas especiais por idade corresponde à aproximadamente uma parcela média de 
38,9% da renda total dos domicílios beneficiados para as duas amostras, o que comprovaria a centralidade 
da segurada na sustentação das famílias rurais.  

Além disso, como esperado, quanto menor a faixa de rendimentos considerada, maior a relevância 
do benefício previdenciário na composição da renda domiciliar, e.g., na faixa etária entre 50 e 59 anos, 
para os domicílios nos estratos de rendimento domiciliar per capita de até 1/4 do salário mínimo (entre 
R$0 e R$169,5); de 1/4 a 1/2 SM (entre R$169,51 e R$339); e de 1/2 a 1 SM (entre R$339,01 e R$678), o 
benefício representa, em média, 77,09%, 55,99% e 41,54% da renda domiciliar total, respectivamente.  

Já em relação à dimensão Desenvolvimento Infantil, apesar da maioria dos coeficientes estimados 
apresentarem sinal positivo, estes não são estatisticamente significantes. Os coeficientes negativos nos 
modelos II e V não são considerados representativos no trabalho, uma vez que foram encontrados para as 
especificações lineares, bem como as significâncias são apenas ao nível de 10%. Portanto, este estudo não 
encontra evidências estatisticamente significantes de que o recebimento de aposentadorias por idade pelas 
mulheres proporciona maior acesso à escola e redução de trabalho para jovens e crianças. 

No que concerne à dimensão Condições Habitacionais, os resultados para os desenhos III e V 
também não são considerados significativos, haja vista que tratam-se apenas de evidências sugestivas 
contra a hipótese nula (significâncias apenas ao nível de 10%). No mais, no terceiro desenho, a bandwidth
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ótima calculada pelo procedimento CCT foi de 15.96 anos para a especificação polinomial quadrática, ou 
seja, um intervalo muito alto. Como resultado, as estimativas apresentam maior viés, uma vez que se 
comparam domicílios mais distantes do cutoff e diferentes entre si.  

É importante destacar ainda que o efeito estimado sobre as Condições Habitacionais se dá sobre um 
índice sintético que, devido à limitação da base de dados da PNAD, não consegue compreender a 
totalidade de indicadores que poderiam compor esta dimensão, bem como que poderiam ser adquiridos a 
partir de um aumento de renda per capita. O aumento na renda per capita decorrente da aposentadoria 
por idade para as mulheres pode resultar em melhorias habitacionais, entretanto, direcionadas a outros 
bens de consumo, como eletrodomésticos e móveis (AUGUSTO; RIBEIRO, 2006), não presentes no 
índice da dimensão. Além disso, os bens duráveis analisados nesta dimensão são mais comuns entre os 
domicílios, não apresentando elevada variabilidade entre os grupos de domicílios beneficiários e não 
beneficiários.  

No que diz respeito à dimensão adicional proposta neste estudo, cada vez mais se intensificam as
pesquisas sobre a relação entre alimentos, nutrição e saúde. Neste viés, de acordo com Hoffmann (2014), 
a evolução do poder aquisitivo repercutiria positivamente sobre a Segurança Alimentar e, indiretamente, 
sobre as condições de saúde dos domicílios rurais.  

Apesar de todos os coeficientes das diferentes especificações da regressão descontínua serem 
positivos, apenas a especificação não paramétrica de polinômio quadrático no desenho II se mostra 
significativa. Assim, embora a aquisição de alimentos seja um dos consumos prioritários dos gastos dos 
aposentados, conjuntamente com o setor de saúde (AUGUSTO; RIBEIRO, 2006), os resultados não 
significativos para as demais especificações mostram que este estudo não encontra evidências 
estatisticamente significantes de que a presença de mulheres aposentadas por idade impacta a Segurança 
Alimentar dos domicílios rurais.  

De acordo com Silva (2016, p. 89), mesmo que haja aumento no gasto com alimentação ou maior 
acesso aos alimentos, muitos domicílios podem continuar na mesma condição de Segurança Alimentar, 
haja vista que o impacto das "transferências de renda sobre a Segurança Alimentar depende do custo de 
vida, do valor real do benefício, do poder de compra" e do tamanho das famílias. Além disso, o aumento 
no gasto com alimentação poderia não se traduzir em melhorias para os demais indicadores desta 
dimensão. Neste contexto, Hoffmann (2014) afirma que os resultados podem sofrer interferências do 
caráter subjetivo das respostas referentes à Pesquisa Suplementar de Segurança Alimentar da PNAD de
2013. 

Apesar destes resultados não significativos, ressalta-se que a inclusão da dimensão Segurança 
Alimentar ao índice de bem-estar proposto (IbedR) é relevante haja vista o caráter prioritário dos gastos 
dos aposentados com a alimentação, bem como a sua importância para as condições de saúde. 

Avalia-se agora a contribuição do recebimento de aposentadorias por idade pelas seguradas 
especiais sobre o IbedR conforme suas localizações regionais (Tabela 4). Frente à variação do grau de 
dependência dos domicílios rurais às rendas previdenciárias entre as regiões, evidencia-se que os efeitos 
da aposentadoria por idade para a mulher no IbedR são positivos e significativos apenas para as regiões 
Norte e Nordeste. Infere-se ainda que as significâncias captam os efeitos não lineares sobre o IbedR
nestas regiões.  

Para essas regiões, o impacto decorre em virtude, primeiro, da proporção de domicílios 
beneficiários, o que faz o benefício em análise representar uma importante fonte de renda para o 
compósito domiciliar; e, segundo, por serem regiões rurais mais pobres e com menores níveis de 
desenvolvimento. Conforme França (2002), apesar do benefício ser de 1 (um) salário mínimo, i.e., de
valor per capita baixo, nos municípios menores e de regiões mais pobres, notadamente Nordeste e Norte, 
este tem maior poder de compra, tendo em vista a condição de extrema pobreza da população e os baixos 
rendimentos pagos pelo mercado de trabalho.   

Por fim, os efeitos não significativos para as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste podem estar 
relacionados ao maior dinamismo do setor agropecuário destas regiões, fazendo com que a renda do 
trabalho seja mais relevante para o bem-estar dos domicílios, bem como aumente o papel das 
aposentadorias por tempo de contribuição e por invalidez (BRASIL, 2018).  
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(continua) 
Tabela 3 - Efeito Médio Local do Tratamento da Aposentadoria por Idade para as Mulheres  Amostra Completa (RDD Fuzzy). 
 

Especificações 
Renda Domiciliar Total Renda Domiciliar Per Capita IbedR Acesso ao Conhecimento 

Disponibilidade de 
Trabalho 

Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica 

(I) 
Retangular 
(h = 5 anos) 

0.6474*** 0.8859** 0.5622 0.5247*** 0.6482* 0.3103 0.0395 0.1276** 0.0930 0.0865 0.2165* 0.2635 0.0477 0.2026 0.0523

(0.2024) (0.3977) (0.6757) (0.1883) (0.3620) (0.6110) (0.0311) (0.0599) (0.0942) (-0.0584) (0.1109) (0.1743) (.0995) (0.1909) (0.3019)

N (h) 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259

(II) 

Retangular 
(h = CV ; 
máx. 8 
anos) 

0.7547 0.7015 -0.1207 0.5701 0.4847 -0.3587 0.0141 0.0999** 0.1462** 0.0809* 0.1431* 0.2865** 0.1099 0.0991 0.2421

(0.5492) (0.9158) (1.5583) (0.5242) (0.9117) (1.5556) (0.0295) (0.0421) (0.0704) (0.0473) (0.0763) (0.1343) (0.1406) (0.1325) (0.2204)

H 7.60 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.62 7.60 8.00 6.81 8.00 8.00 3.26 7.60 8.00 

N (h) 3448 3624 3624 3624 3624 3624 2553 3448 3624 3093 3624 3624 1490 3448 3624

(III) 

Triangular 
(h = CCT) 

0.6826 0.6662 0.5896 0.5916 0.5291 0.4422 0.0054 0.1067** 0.1275** 0.0466 0.1226* 0.1721** 0.0260 0.1499 0.2046

(0.4954) (0.6700) (0.7774) (0.4624) (0.6941) (0.7737) (0.0245) (0.0454) (0.0522) (0.0359) (0.0636) (0.0817) (0.1122) (0.1512) (0.1699)

h 11.06 16.04 23.20 12.12 15.15 23.23 9.02 8.50 12.27 13.07 12.99 15.82 5.23 8.03 11.84

N (h) 4895 6838 9481 5344 6491 9491 4081 3857 5398 5685 5656 6730 2514 3633 5221

(IV) 
Retangular 
(h = 5 anos) 

0.6026*** 0.6932* 0.4309 0.5342*** 0.5213 0.2317 0.0439* 0.0963** 0.0842 0.0874* 0.1575* 0.2298* 0.0420 0.1638 0.0233

(0.1991) (0.3647) (0.6024) (0.1819) (0.3265) (0.5333) (0.0270) (0.0475) (0.0724) (0.0523) (0.0887) (0.1332) (0.0999) (0.1781) (0.2779)

N (h) 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259

(V) 
Retangular  
(h = 8 anos) 

0.5655*** 0.6713*** 0.5597 0.5392*** 0.5230** 0.4384 -0.0175 0.0814** 0.0962* 0.0655* 0.1029* 0.1852* -0.2079*** 0.1580 0.2033

(0.1518) (0.2446) (0.4107) (0.1391) (0.2223) (0.3676) (0.0199) (0.0335) (0.0527) (0.0388) (0.0639) (0.0986) (0.0739) (0.1238) (0.1982)

N (h) 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624

(VI) 

Triangular 
0.5656*** 0.5418*** 0.6086** 0.5326*** 0.4869*** 0.4747** 0.0043 0.0840** 0.1031** 0.0787* 0.1011* 0.1193* -0.1726*** 0.1730 0.2224

(0.1512) (0.1810) (0.2474) (0.1510) (0.1785) (0.2219) (0.0205) (0.0366) (0.0419) (0.0440) (0.0550) (0.0654) (0.0622) (0.1444) (0.1588)

h 9.83 16.71 17.80 8.46 14.80 18.21 9.47 8.47 12.08 7.90 12.54 16.60 12.82 7.89 11.96

N (h) 3945 6434 6826 3417 5722 6972 4270 3842 5330 3576 5482 7065 5579 3565 5276
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Especificações 

Disponibilidade de Recursos 
e Combate à Pobreza 

Desenvolvimento Infantil Condições Habitacionais Segurança Alimentar 
      

Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica       

(I) 
Retangular 
(h = 5 anos) 

0.0925** 0.1607* 0.1366 -0.0149 0.0013 0.0477 -0.0350 -0.0348 -0.0854 0.0601 0.2192 0.1435       
(0.0452) (0.0900) (0.1422) (0.0261) (0.0506) (0.0823) (0.0356) (0.0672) (0.1118) (0.0803) (0.1541) (0.2381       

N (h) 2259 2259 2259 2259 2259.0000 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259       

(II) 

Retangular 
(h = CV ; 
máx. 8 
anos) 

0.1086*** 0.1132* 0.1434 -0.0365* 0.0293 0.0241 -0.0299 -0.0158 -0.1014 0.0600 0.2056* 0.2719       

(0.035) (0.0665) (0.1139) (0.0191) (0.0411) (0.0572) (0.0305) (0.0495) (0.0823) (0.0773) (0.1107) (0.1833)       
H 8.00 7.60 8.00 8.00 6.02 7.60 6.81 7.60 8.00 5.62 7.60 8.00       
N (h) 3624 3448 3624 3624 2740 3448 3093 3448 3624 2553 3448 3624       

(III) 

Triangular 
(h = CCT) 

0.1194*** 0.1242*** 0.1155** -0.0034 0.0194 0.0299 -0.0503* -0.0584* -0.0480 0.0589 0.0677 0.1145       
(0.0260) (0.0362) (0.0551) (0.0244) (0.0332) (0.0368) (0.0265) (0.0357) (0.0469) (0.0522) (0.0639) (0.1005)       

h 15.09 21.53 21.77 6.27 8.79 13.29 10.83 15.96 18.38 12.22 20.55 18.95       
N (h) 6176 8889 8974 2830 3986 5764 4808 6796 7744 5369 8538 7977       

(IV) 
Retangular 
(h = 5 anos) 

0.1009** 0.1353* 0.119 -0.0100 0.0010 0.0447 -0.0319 -0.0379 -0.0420 0.0750 0.1582 0.1303       
(0.0452) (0.0839) (0.1298) (0.0264) (0.0478) (0.0760) (0.0318) (0.0564) (0.0897) (0.0748) (0.1343) (0.2042)       

N (h) 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259 2259       

(V) 
Retangular  
(h = 8 anos) 

0.0973*** 0.1035* 0.1009 -0.0452** 0.0073 0.0174 -0.0402* -0.0167 -0.0627 0.0252 0.1332 0.1331       
(0 .0329)  (.0581) (.0944) (0.0199) (0.0331 (0.0540) (0.0233) (0.0391) (0.0635) (0.0548) (0.0943) (0.1502)       

N (h) 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624       

(VI) 

Triangular 
0.1083*** 0.0957** 0.0828 -0.0131 -0.0117 0.0152 -0.0319 -0.0401 -0.0416 0.0517 0.0609 0.0829       
(0.0282) (0.0401) (0.0559) (0.0270) (0.0298) (0.0401) (0.0207 (0.0292) (0.0362) (0.0529) (0.0671) (0.0976)       

h 12.48 16.79 18.50 6.10 11.51 12.88 11.91 15.90 20.23 10.50 16.63 16.59       
N (h) 5427 7140 7781 2756 5092 5612 5250 6766 8449 4685 7172 7056       

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa.  
Notas: ***, ** e * indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Os valores entre parênteses se referem aos erros-padrão. As estimações IV, V e VI incluem 
como controles: características dos responsáveis pelos domicílios, das mulheres de maior idade nos domicílios, dos domicílios e dummies regionais.
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Tabela 4 - Efeito Médio Local do Tratamento da Aposentadoria por Idade para a Mulher sobre o IbedR conforme as Grandes Regiões Brasileiras (RDD 
Fuzzy). 
 

Especificações 
Centro-Oeste Sudeste Sul Nordeste Norte 

Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica Linear Quadrática Cúbica 

(I) 
Retangular (h = 
5 anos) 

-0.0289 0.1347 0.4831 0.00237 0.0337 0.0852 0.0255 0.1254 0.0925 0.0697** 0.0887 0.0541 0.2120 0.5184 -0.0691 

(0.0912) (0.3009) (2.5085) (0.08754) (0.1723) (0.2371) (0.0568) (0.0844) (0.1007) (0.0354) (0.0625) (0.0968) (0.1586) (0.3696) (7.5237) 

N (h) 164 164 164 337 337 337 419 419 419 888 888 888 451 451 451 

(II) 

Retangular (h = 
CV ; máx. 8 
anos) 

-0.0949 0.0166 0.2079 -0.0881 0.0603 -0.0571 0 0.0667 0.1469 0.0002 0.088** 0.109* 0.0501 0.462* 0.5774 

(0.0767) (0.1294) (0.4179) (0.0765) (0.1208) (0.1882) (0.0439) (0.0722) (0.0970) (0.0259) (0.0424) (0.0660) (0.0796) (0.2685) (0.5240) 

H 8.00 7.29 8.00 8.00 7.62 8.00 8.00 7.62 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.22 8.00 

N (h) 264 243 264 543 519 543 669 640 669 1429 1429 1429 719 652 719 

(III) 

Triangular (h = 
CCT) 

-0.0569 -0.0498 -0.0484 -0.0695 0.0001 0.0385 0.0164 0.0531 0.0807 0.0104 0.064* 0.0573 0.0932 0.311* 0.364* 

(0.0843) (0.1207) (0.1383) (0.0704) (0.1131) (0.1350) (0.0412) (0.0659) (0.0749) (0.0206) (0.0397) (0.0400) (0.0817) (0.1677) (0.2056) 

h 7.44 9.83 14.96 10.92 11.46 16.30 10.32 10.97 14.94 14.12 10.49 18.57 10.07 11.28 16.42 

N (h) 250 318 476 740 768 1041 847 897 1441 2404 1842 3144 899 996 1406 

(IV) 
Retangular (h = 
5 anos) 

-0.0412 0.2739 -0.0543 -0.0113 -0.0011 0.0959 0.0234 0.1256 0.1060 0.0612* 0.0850 0.0547 0.1173 0.3439 -0.5406 

(0.0832) (0.3888) (0.5882) (0.0862) (0.1551) (0.2339) (0.0590) (0.0863) (0.1078) (0.0332) (0.0577) (0.0861) (0.1324) (0.3036) (2.6559) 

N (h) 164 164 164 337 337 337 419 419 419 888 888 888 451 451 451 

(V) 
Retangular  (h = 
8 anos) 

-0.0741 0.0007 0.3702 -0.0722 0.0630 -0.0572 -0.0071 0.0509 0.1311 -0.0072 0.0840** .1054* -0.0077 0.2624 0.1696 

(0.0724) (0.1073) (0.5743) (0.0702) (0.1052) (0.1528) (0.0405) (0.0715) (0.0972) (0.0255) (0.0410) (0.0626) (0.0809) (0.1871) (0.4047) 

N (h) 264 264 264 543 543 543 669 669 669 1429 1429 1429 719 719 719 

(VI) 

Triangular 
-0.0553 0.0013 0.1137 -0.0697 0.0174 0.0453 0.0121 0.0451 0.1022 0.0211 0.0524 0.0660* 0.0157 0.1084 0.1241 

(0.0726) (0.1157) (0.1979) (0.0595) (0.1000) (0.1163) (0.0348) (0.0678) (0.0823) (0.0275) (0.0376) (0.0414) (0.0756) (0.1424) (0.1619) 

h 8.28 9.26 11.40 12.49 11.28 16.09 11.84 10.07 11.73 8.58 11.18 16.57 11.23 12.57 19.90 

N (h) 275 201 262 825 759 1019 951 827 948 1529 1949 2808 991 1101 1673 

Domicílios 
Beneficiários (%) 

13.4 21 29.21 25.21 15.98 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa. 
Notas: ***, ** e * indicam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Os valores entre parênteses se referem aos erros-padrão. As estimações IV, V e VI incluem 
como controles: características dos responsáveis pelos domicílios, das mulheres de maior idade nos domicílios e dos domicílios.
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6 CONCLUSÃO
 

O Regime de Segurados Especiais da Previdência Social ao permitir a concessão de 
aposentadorias por idade e invalidez sem a contrapartida prévia da contribuição compulsória, foi
efetivo para a equiparação dos direitos previdenciários entre mulheres e homens, fazendo com que, 
de fato, houvesse o devido reconhecimento destas como trabalhadoras.  

Assim, o recebimento da aposentadoria por idade influencia não apenas o modo de vida das
mulheres, promovendo a autoestima e o empoderamento, mas também se torna substancial para o 
compósito de renda dos domicílios rurais, e, intrinsecamente, para a evolução das condições de vida 
e melhora do nível de bem-estar destes. Neste contexto, com respaldo na teoria dos modelos 
coletivos que sustenta a ideia de que o bem-estar em análise pode ser afetado de forma distinta por 
políticas públicas direcionadas a homens e mulheres, em virtude das diferentes preferências entre
gêneros; este estudo teve o objetivo de avaliar o impacto da aposentadoria rural por idade concedida 
às mulheres sobre o nível de bem-estar dos domicílios rurais brasileiros, em seu caráter multiface e
mensurado pelo Índice de Bem-Estar Domiciliar Rural (IbedR). 

Dito isso, as análises revelaram que a aposentadoria por idade para as seguradas especiais 
representa uma parcela importante da renda total dos domicílios beneficiados, especialmente entre 
aqueles com menor rendimento per capita. 

Além disso, por meio do impacto estimado pelo Desenho da Regressão Descontínua (RDD) 
tipo Fuzzy, corroborou-se a hipótese central deste trabalho, isto é, de que a aposentadoria por idade 
para as mulheres contribui para a melhora do nível de bem-estar dos domicílios rurais analisados, 
mensurado pelo IbedR. Além disso, os efeitos sobre o IbedR se mostraram mais expressivos para os 
domicílios das regiões mais pobres do Brasil, notadamente, Norte e Nordeste, cujos efeitos do 
benefício em questão foram significativos.  

Relembra-se que pelo fato de o RDD estimar um efeito médio local de tratamento (LATE), 
comparando apenas os compliers de domicílios em torno do ponto de corte, como limitação, deve-
se ter cautela ao tentar extrapolar o efeito médio local encontrado pelo RDD para o restante da 
população de interesse (MENEZES FILHO, 2012). Daí a importância do uso neste estudo do RDD
tipo Fuzzy, e da apresentação de diferentes especificações RDD (paramétricas e não paramétricas, 
com bandwidths maiores e diferentes funções Kernel), para a robustez dos resultados.  

Devido à limitação de informações encontrada na base da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), que pode ter influenciado os resultados para as dimensões não impactadas, 
como sugestão para futuras pesquisas, seria interessante a replicação deste estudo com o acréscimo 
de outros indicadores de bem-estar, de modo que, por meio de outras bases de dados, como o Censo 
Demográfico ou a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), poder-se-ia avaliar os impactos não 
apenas dos benefícios previdenciários, mas, ainda, de outras políticas públicas, sobre um maior 
conjunto de indicadores socioeconômicos.  

Espera-se que as evidências empíricas encontradas neste estudo e o uso de um indicador de 
bem-estar multidimensional contribuam com subsídios e conhecimentos para a gestão da 
Previdência e de outras políticas públicas de caráter social, de forma que ações mais específicas, 
que levam em conta as diferentes dimensões do bem-estar, possam ser implementadas no campo, a 
fim de desenvolvê-lo. Pretende-se ainda com informações desagregadas espacialmente, propiciar 
comparabilidade para as políticas sociais lidarem com carências multidimensionais, conforme as 
realidades regionais e econômicas, as características domiciliares e os respectivos impactos. 

Por fim, conclui-se neste momento de debates acerca da necessidade de mudanças na 
legislação previdenciária que qualquer tentativa de alteração do sistema atual que vise sua 
sustentação fiscal, deve também levar em consideração os efeitos sociais do avanço da Previdência 
Rural sobre o bem-estar das idosas e idosos, assim como de suas famílias.  
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How far do agglomeration effects go? 
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Abstract  

Non-market interactions are relevant and crucial for understanding the benefits of proximity. What is seen, 
felt and spoken are mechanisms that make proximity effects influence workers productivity. In this sense, 
the city has an important role for labor and other markets. In this paper, we use a matched employer-
employee database for a metropolitan area on a fine geographical scale (1 km2) to capture agglomeration 
economies and its attenuation over space.   The main finding shows that agglomeration economies are 
spatially limited. Even at the intraurban realm, and at such a fine scale, proximity matters!  

 

Resumo 

É importante e essencial estudar as intereções que não tem mercado específico devido aos benefícios 
gerados pela proximidade. O que se ve, sente e fala são mecanismos que fazem com que os efeitos da 
proximidade ocorram. Nesse sentido, a cidade desempenha um papel importante tanto no mercado de 
trabalho como nos demais. Nesse artigo, utilizamos uma base de trabalho que associa trabalhador-
estabelecimento e uma abordagem geográfica mais detalhada para capiturar economias de aglomeração e 
o seu comportamento de atenuação no espaço. Padrão mais concentrado da cidade é um dos resultados 
derivados, dada a extensão espacialmente limitada das economias de aglomeração; i.e., proximidade 
importa! Adicionalmente, efeitos face-to-face é mais relevante do que economias de aglomeração que 
ocorrem distantes dos trabalhadores.  

 
Resumen  

Son relevantes y cruciales para comprender los beneficios de la proximidade estudiar las interactiones para 
las cuales no hay mercado. Lo que se ve, se siente y se habla son mecanismos que hacen que ocurran efectos 
de proximidad e influyen en la productividad de los trabajadores. En este sentido, la ciudad tiene un papel 
importante para el mercado laboral y otros mercados. En este artículo, utilizamos la base de datos 
empleador-empleado y un enfoque geográfico más preciso para capturar las economías de aglomeración y 
su comportamiento de atenuación en el espacio. El principal hallazgo sugiere que el mejor patrón de la 
ciudad es que promueva la concentración laboral, dado que la extensión de las economías de aglomeración 
es espacialmente limitada; es decir, ¡la proximidad importa! Por lo tanto, los resultados sugieren que el 
efecto cara a cara es más importante para la compensación salarial que las economías de aglomeración 
localizadas lejos de los trabajadores. 
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1. Introduction

The change in the intra-urban landscape is dependent on changes in economic activities, transport 
infrastructure and communication within the city. Employment sprawling over the intra-urban space is one 
of the factors that change the city's spatial pattern. This chaging of landscape is relevant due to non-market 
characterists that directly affect the labor market. Cities are the locus of agglomeration economies and acts 
as a bridge between urban employment density and productivity (Glaeser and Ressenger, 2010), 
attracting more skilled workers, more productive firms and accelerating both the stock of human capital 
and wage growth (Glaeser and Maré, 2001).  

Internal economies of internal and external return scale, cost of transportation and commuting are the main 
elements that justify agglomeration of firms and workers. When agglomeration diseconomies surpass the 
positive effects of agglomeration, firms and jobs start to spread. The decentralization of jobs in urban space 
directly impacts wages, urban land prices, demand for transportation and commuting (Hartiwick and 
Hartiwick, 1974, Fujita and Ogawa, 1982, Anas and Kim, 1990, Helsley and Sullivan, 1991). 

Since the canonical work of Mincer (1974), the wage differential has gained relevance in Economics. 
Researches in the field of Labor Economics point to the concentration of this differential in large urban 
centers, relative to the smaller municipalities in terms of population and or employment (Combes and 
Gobillon, 2014). These results motivated researches focused on the role of agglomeration on wage 
differentials. The connection of both fields (Reginal and Urban Economics and Labor Economics) created 
a new economic field to study labor, known as Agglomeration Economics. 

The wage differential debate is also relevant on a less aggregated scale, given that intra-urban spatial 
heterogeneity, inherent to economies, implies non-isotropic wages (Fujita, Krugman and Venables, 1999). 
Combes, Duranton and Gobillon (2008) list three sources of the spatial wage heterogeneity: 1) differences 
in labor market composition (reflecting the skills of the demanded workers); 2) differences in local natural 
allocation (climate, for example); and 3) interactions amongst workers or (and) between firms, that is, 
economies of agglomeration. 

Marshall (1920) suggested that agglomeration economies was due to the specialization of cities and 
concentration of an industry, while Jacobs (1969) addressed the importance of urban diversity as a source 
of generation and diffusion of ideas through face-to-face interactions. Duranton and Puga (2004) proposed 
a micro-foundation model to shed light on the agglomeration determinants, in which sharing, pooling and 
matching are the mechanisms that activate the economies of agglomeration. The empirical literature faces 
empirical difficulties in decomposing and identifying such effects separately (Rosenthal and Strange, 2004, 
Combes, Duranton and Gobillon, 2008). This impossibility is known in the literature as Marshallian 
equivalence, that is, the micro-foundations are empirically equivalent in terms of results at city level. 

Labor markets reward workers for agglomeration, as well documented in theoretical and empirical 
literature. Several empirical studies have shown correlation and causality between agglomeration 
economies and the urban wage premium, taking regions as special unities (Combes and Gobbilon, 2014, 
Melo, Graham and Noland, 2009). Estimations for the Brazilian regions show that the urban wage premium 
is not negligible (Rocha, Silveira Neto and Gomes, 2011; Cruz and Naticchioni, 2012, Silva, Santos and 
Freguglia, 2016, Barufi, Haddad and Neijkamp, 2016; Silva, 2017; Silva, 2017). Even controlling for 
regional cost of livings and other observable variables, Azzoni and Servo (2001) and Menezes and Azzoni 
(2006) show that the wage inequality between metropolitan regions is persistent. Other authors also show 
that the difference in inequality before and after control for cost of living is statistically insignificant, 
suggesting that higher wage returns in Brazilian Metropolitan Areas are rewarding workers for living in 
such more expensive areas.  

Most of these analysis dealt with the effects of agglomeration at a regional scale (metropolitan region, labor 
market areas, etc.), which makes it impossible to understand the extent of agglomeration effects on worker 
productivity in the intra-urban space (Rosenthal and Strange 2003a, 2003b, Overman, 2004). Results from 
Rosenthal and Strange (2003a); van Soest, Gerking and van Oort (2006); Rosenthal and Strange (2008) and 



Andersson, Klaesson and Larsson (2016) point that the geographic scope of the externalities of 
agglomeration is smaller than the size of the city (or metropolitan region). Such results are in line with 
those found in studies related to employment (Henderson, 2003) and knowledge spillovers that occur 
through innovations and patents (Jaffe, Trajtenbeg and Henderson, 1993; Audretsch and Feldman 1996; 
Anselin, Vargas and Acs 1997).  

Labor markets are spatially limited (Glaeser, Resseger and Tobio, 2009) and follow their own dynamics. 
From this intrinsic characteristic, the study of the intra-urban dynamism helps reaching a better 
understanding of the effect of agglomeration on the wages (productivity) and the spatial distribution of jobs. 
Few papers in the literature discuss agglomeration and worker productivity and its attenuation over space 
taking intra-urban scale as the spatial unity, without assuming any price achor in advance (Rosenthal and 
Strange, 2003a; 2003b; van Soest et al., 2006; Rosenthal and Strange, 2008; Andersson, Klaesson and 
Larsson, 2016)3. 

We propose an empirical strategy that concect  dynamism, worker  productivity and local 
endowments, aiming at evaluating the effect of agglomeration and its attenuation over space. We improve 
Rosenthal and Strange (2008) and Andersson, Klaesson and Larsson (2016) empirical approach by using 
an employer-employee longitudinal database, which permits controlling for firm and worker sorting. 
Additionaly, we propose to identify the agglomeration effects at a finer scale. To the best of our knowledge, 
this has never been tried before. A grid of the Sao Paulo Metropolitan Area (SPMA) is created, whith 9,071 
cells of 1 km². Such empirical strategy allows us to test for the effect of face-to-face interaction in a context 
of economies of agglomeration while controlling for characteristics of workers (age, gender, tenure), firms 
(size,), worker and firm sorting, cell fixed effects, industry-cell fixed effects and  worker-firm-cell matches. 
To reach such finner scale of analysis, an innovative database was created.  

T llows. First, wages are positively related to agglomeration economies. 
Second, and most importantly, the urban density premium is felt more strongly in the cell where the firms 
are located than in their neighoborhood (first and second-order cells were tested). Thus, the findings suggest 
that, even at such a fine intra-urban scale, proximity matters. Thus, the results sugget that face-to-face 
effects taking place in the proximity of workers are more important for wage compensation than 
agglomeration economies determined at the city level as a whole.  

This paper is organized as follows. In section 2, we present the database, the theoretical model, the 
econometric specification, the strategy of identification and the estimation. Section 3 presents the 
descriptive statistics used in the empirical application and discusses the results. We conclude in Section 4.  

 

2. Database and Methodology 

 

2.1. Database  

Each firm legally established in Brazil has to provide annualy information regarding their employees to the 
Ministry of Labor (RAIS)4. Each registry identifies a formal working relationship (worker-establishment). 
The database consolidates 99% of the universe of the formal labor market and can be considered a census 
of formal workers. The microdata are organized in such a way that it is possible to follow the trajectory of 
the workersat the geographical (municipality, state), sectoral, occupational and personal level (age, tenure, 
gender, etc.) over time and selected information of the firms are also available. Identification markers 
permit to create longitudinal the employer-employee database.  

3 The New Urban Economics theoretical and empirical literature assume in advance employment concentration in the intra-urban 
space. Such places are labeled central business districts (in a monocentric city) or subcenters business disctricts (in a polycentric 
city). See Alonso (1964), Muth (1967) and Mills (1967).  

RAIS  Relação Annual de Informações Sociais is a socioeconomic information report compulsorily requested to formal 
establishments (public and private). Firms must complete the report annually, and the Ministry of Labor is responsible for 
managing information (monitoring, control and dissemination), reducing risk of wage under-reporting. 



The address information of the establishments is the key variable in this work, for it allows for the 
identification of agglomeration in the intra-urban space. Geocodification of all firms in the São Paulo 
Metropolitan Area was based on the street shapefile produced by the Centro de Estudos da Metropole 
(CEM, 2016) and World Locaton (online street shapefile) in the ArcGIS software5.  

A balanced panel for the period 2002-2014 was assembled, with individuals working for only one private6 
firm in December of each year, for more than 20 hours per week. We consider only workers with age 
between 18 and 65. For workers with more than one labor contract, we have ramdomly selected just one. It 
is a balanced panel, with the same workers observed in each year in the period. The panel data is composed 
of 4,573,205 observations, corresponding to an annual balanced panel with 381,785 employees, 85,072 
firms and 318,076 firm-worker matches. We use the hourly wage in December of each year (properly 
adjusted for inflation). The variables used in the econometric model are: cycles of education (less than high 
school (educ1), completed high school (educ2), incomplete college (educ3), complete college and complete 
graduation, master and PhD (educ4)), age, age squared, tenure, tenure squared, gender, firm size, sector.  

Density of employment is the variable of interest. In the empirical literature, density is considered as a 
physical and human work intensity normalized by physical space (area) (Ciccone and Hall, 1996). Since 
we use same-size cells of 1 km2, there are no problems related to distinct area sizes, and gross and net 
employment density problems (McDonalds, 1987, McMillen, 2001a). Figure 1 shows the grid used in the 
study. 

 

Figure 1: Metropolitan Area of São Paulo, square cells of 1km² 

 
  Source: own elaboration using IBGE shapefiles 

 

We have plotted all firms on the grid and summed up the total of employees by cell. The density in the cell 
in which the firm is located is called internal. The neighboring cells are considered as first-order and second-
order neihbors, as displayed in Figure 2.To identify the attenuation effects, we take the total employee 
average localized in first-order and second-order neighboors, as shown in the Figure 2.  

 

 

 

 

5 Upon request, geocoding procedure can be available.  



Figure 2: Squares and Neighbors

Source: onw elaboration 

 

2.2. Theoretical Model  

This section is based on Rosenthal and Strange (2008) and Combes, Duranton and Gobillon (2008). Spatial 
wage heterogeneity comes not just due to agglomeration effects disparities over space, but also derives 
from workers differences in terms of abilities, spatial amenities and productive interactions (Roback, 1982; 
Gyourko and Tracy, 1991; Combes, Duranton and Gobillon, 2008). Three main sets of explanations try to 
explain differences in wage accross areas, according to Combes, Duranton and Gobillon (2008)  CDG, 
hereafter. First, such differences are related to the skills. Workers may 
sort accross spatial areas and decide to suply their labor force at that location. The second associates that 
difference with local non-human endowments (geographical features, for exemple). The third correlates the 
spatial wage heterogeneity to interactions between workers or between firms that happen at specific location 
and shift productivity up.   

In the CDG model, the wage of worker  does not depend on the location he/she is located, but it is  

                                                            (2.1) 

Where   is labor productivity. Labor productivity depends on local 
endowments , that affect labor productivity at local . In this context, local wage is given as . 
The model implies, in equilibrium, that  in the area  is given by 

                                                       (2.2) 

Assuming a competitive representative firm that opperates with constant returns ( ) using ability 
and labor hours of workers  and other factors  (e.g. land), and observes a productivity factor  
in location  and industry  in the period , the profit maximization is given by 

  (2.3) 

In equilibrium, the  

                                (2.4) 

Taking the derivative of the profit function with respect to  and combining it with Equation 4.4 
provides  

             (2.5) 

Where .  

 



Thus, Equation 2.5 associates wages diferences over space with individual skills heterogeneity  and with 
total factor productivity  and/or output prices  and/ or non-labor inputs . These last channels 
are not dissociative, which means wage disparities is well determined by endowments, interations and 
skills, but is not possible to track down by which one. Under this impossibility, a location can face positive 
and negative agglomeration effects simultanously and the researcher is not able to decompose it. Then, 
results from the empirical econometric models just identify the net agglomeration effect (CDG, 2008).  

On the labor demand s
marginal productivity  , a productivity factor  and . Hereafter,  is assumed to be land 
quantity for production purposes.  The reduced form for firms equilibrium condition is 

. 

On the labor supply side, real wages have to adjust mobile workers who are indiffent between locations. 
Although workers are paid for their marginal productivity, a plenty of empirical papers point out to the 
agglomeration role on workers compensation. As proposed by Rosenthal and Strange (2008), 
agglomeration improves worker productivity but does not affect worker utility directly. Based on Roback 
(1982), the problem for the representative worker, given the quantity of skill, is to choose the quantity of 
land  for resential purposes and composite goods, subject to a budget constraint. The wage and rent 
payments for housing  at location  and period  is denoted by  and . The indirect utility function, 

, has the usal properties and the  with respect to , given skill, is assumed as amenity. The market 
equilibrium condition for workers is given by .  

As proposed by Rosenthal and Strange (2008), we also assume only one land rent variable for simplicity, 
.  Then, the equilibrium wage and land rent at location  clears land and labor markets in such a way 

that  and  provide zero-profit and equal-utility curves. From the assumptions aforementioned, an 
increase in density  over the utility curve. Such chock 
will impact on the equilibrium wage and land rent levels. The new equilibrium has larger values for both 
variables and mantains zero-profit and constant worker utility.  

2.3. Econometric Specification  

For the empirical tractability of Equation 2.5, we follow the CDG specification and add the extension 
discussed in the last subsection to the econometric specification. We assume workers ability (Equation 2.6) 
and productivity factor (Equation 2.7) follows  

                                                                    (2.6) 

                                                    (2.7) 

Where  denotes a time-varying covariates matrix of workers characteristics;  is the estimated 
coefficient vector;  are worker fixed effects (worker pure effect);  is a error term assumed i.i.d;  is 
an area-year fixed effect (area pure effect);  denotes industry-year fixed effect;  is a parcel of 
observed local endowment (here identified by employment density);  is the estimated coefficient vector 
associated with ;  represents the interaction between industry-year for each area-industry-year; and 

is a vector of coefficients. From the combination of the last two equation: 

                        (2.8) 

For tractability and seeking to obtain a parcimonious econometric especification, we assume that the time 
trend is the same for all industries and cells in the grid, resulting in less coefficients to be estimated. The 
final econometric approach takes into account area, industry and time fixed effects.  

The CDG econometric specification faces two main limitations. First, according to Abowd, Kramarz and 
Margolis (1999), a wage econometric specification that controlls just for industry fixed effects would face 
bias estimates due to the correlation between firm and industry fixed effects. Assuming that spatial 
characteristics are relevant for the firm  spatial allocation, then the area fixed effects would bias estimates 
as well. Second, the theoretical and empirical labor literature have questions the idea of worker-firm match 



as a shifter in worker productivity (Woodcock, 2008 and 2015). According to Woodcock (2008; 2015),
workers in better match face lower problability to move from one job to another than workers that face a 
worse match. Then, the omission of worker-firm matches yields biased results. However, firms and 
individuals may benefit diferently from spatial labor market, depending on their skills. In this scenario, the 
expanded CDG econometric specification controls for firm fixed effect   and worker-firm-area match 
effects .  

Unlike the CDG especification, we are estimating the model using a unique stage, similar to Rosenthal and 
Strange (2008). Further, local endowments are decomposed into the following componets: a) employment 
density (urbanization economy); b) localisation economies (industry level - ); non-observed fixed 
heterogeneity c) the area; d) the industry-area interaction and e) worker-firm-area match. The complete 
version of the expanded CDG econometric specification yields 

         (2.9) 

Under the assumption that  may be decomposed into inner and outter neighbors. As with Rosenthal and 
Strange (2008) approach, the wage equation may be expanded as7 

      (2.10) 

As in the empirical econometric approach, we consider the semi-elasticity functional form for wages  
Equation 2.10, following Rosenthal and Strange (2008), sincewe are interested in answerring by how much 

-urban labor market 
is realocated to the first-order or second-order neighbors. Estimating attenuation effect requires a linear 
shift in the spatial distribution of existing employment instead of imposing non-linearity distribution on the 
employment spatial distribution, which would give closer employment more weight than employment 
locate at higher distances.  

2.4. Identification and etimation  

Assume , , ,  and S represent the total of observations, workers, firms,  and industry in the 
panel data, respectively.  is the total number of industry-cell matches ,and has dimession less or 
equal the number of industry-cell interactions;   is the total number of worker-firm-cell matches; 

and  represent time-varying and time-constant covariates, repectively; ,  and  are the total of 
worker  , firm  and worker-firm-cell matches , respectively. Rewriting Equation 2.10 in matrix notation  

                             (2.11) 

Where  is a  vector of hourly-wage log;  is a  matrix containing time-varying 
covariates (workers characteristics, agglomeration and specialization variables) and time and municipality 
dummies;  is a vector of parameters;  is a  matrix containing workers indicator variables (who 
you are);  is a  vector of worker fixed effects;  is a  matrix containing firms indicator variables 
(where you work);  is a  vector of firms fixed effects;  is a  matrix containing cells indicator 
variables (where you are spatialy located);  is a  vector of cells fixed effects;  is a  matrix 
containing industry-cell indicator variables (what sector and spatial location you are) ;  is a  vector 
of industry-cell fixed effects;  is a  matrix containing worker-firm-cell matches (who you are, where 
you work and where you are spatialy located);  is a  vector of macthes (worker-firm-cell) fixed 
effects, and  is a  vector of error terms.  

The database used in this paper allows for the use of different econometric estimators, such as Pooled 
Ordinary Least Square (POLS), Random Effects (RE) and Fixed Effects (FE). The POLS estimator is not 
able to handle time-constant unobserved characteristics. In the absence of fixed effects control, omitted 
variable bias is present and nested in error terms . Then,  

7 For simplicity, we just expanded agglomeration into internal agglomeration and first-order neighbors agglomeration. In this 
paper, we test considering second-order neighbors.  



                                                (2.12) 

                                                 (2.13) 

Therefore, the estimated coefficients are biased because of orthogonality between the exogenous variable 
and the error term. The RE estimator is consistent if strict exogeneity  and 

 hold (Wooldridge, 2010). The main issue is that worker and firm sorting are unobserved 
characteristics and are correlated with worker s spatial concentration. Then, the RE estimatior is not suitable 
for our main research question.  

Relaxing the strict exogeneity assumption , the FE estimator holds. Main FE 
that the conditional expectation of the error term is null . Such an 

assumption is equivalent to assuming that the workers mobility is conditionally null. In other words, 
workers mobility may depend on observable characteristics of workers and firms and the aforementioned 
fixed effects, but not on error term.  

For the identification of worker fixed effects, 
firms is required. Likewise, the identification of the firms effect is based on the common component of 

s on workers mobility 
amongst areas. The match models that follow the Abowd, Kramarz and Margolis (1999) tradition do not 
concern about match fixed effects. According to Woodcock (2015), the omission of match effect biases the 
least square estimator.  

The econometric specification presented in this paper expands Abowd, Kramarz and Margolis (1999)
econometric specification by adding two match effects. The first seeks to control for the specialization 
economies and the second controls for any wage return improvement resulting from better association of 
workers, firms and space. The identification of the first match requires workers mobility amongst industry-
cell matches, while the worker-firm-cell identification depends on the common component of wages 
amongst the triple interaction.   

Additional hypotheses necessary to identify match effects are related with worker, firm and cell mobility. 
According to Woodcock (2015), match effect, when estimated in a one stage econometric model, is 
identified, since workers mobility does not depend on unobserved heterogeneity of the match. Using the 
FE approach, the underlying assumption is that full match, worker, firm, cell and industry-cell effects are 
orthogonal , where  is the indicator for worker ,  is the indicator for firm ,  is 
the indicator for cell  and  is the indicator for industy-cell interaction . However, an orthogonal math 
effect is identified whenever the corresponding worker, firm and cell are identified in a model without 
match effects (worker fixed model, firm fixed model, cell fixed model). Although the last hypothesis is 
strong, the full match effect omission biases the estimation of  and .  

Under the FE estimator assumptions aforementioned and assuming conditions from Equation 2.12 and 
Equation 2.14 do not hold, Feaseble Generalized Least Square (FGLS) is a suitable estimator to Equation 
2.10 (Wooldridge, 2010). Thus, the FE method is applied in this paper, as usual in the Agglomeration 
Economy and Labor Economics empirical literature. The main empirical contribuition is related to 
controlling for a set of fixed effects (worker, firm, cell, industry-cell interaction and full match). In a FE 
approach, time-constant control variables (gender, age and sectorial economic activity) are dropped out of 
the main econometric specification (Wooldridge, 2010). 

FE models can be estimated considering two approaches. Firstly, within transformation considers 
intragroup transformation (per individual), eliminating time-constant unobserved characteristics by intra-
groups (Wooldridge, 2010). Abowd, Kramarz and Magnolis (1999) tackled the problem for two high-
dimensional fixed effects in a linear regression problem. The second approach considers Abowd, Kramarz 

approach by using fixed-point interactions, while controlling the set of 
fixed effects. In practice, this approach takes into account all intergroup variability by adding to the set of 
regressors some dummy variables that absorb group-specific heterogeneity (Guimarães and Portugal, 
2010). Comparatively, the second approach demands less computational capacity, especially in the face of 



linear estimates with large fixed effects (Guimarães and Portugal, 2010). Due to the high size of fixed 
effects to be estimated in this paper, the second approach is chosen.

On the interactive approach of fixed effects, instead of adding the fixed effects explicitly and covariates in 
a single matrix, Guimarães and Portugal (2010) propose the partition between time-varying covariates  
and dummies  matrices. Correia (2014) developed an algorithm for Stata software, following Guimarães 
and Portugal (2010) and Gaure (2013)8. The algorithm generalizes the approach of within transformation 
thanks to the iterated application of the Frisch-Waugh-Lovell theorem (FWL). FLW therorem establishes 
the possibility of partitioning the estimation by regressing  and each  component against a dummy set 

 and then regress  residuals against  residuals. Therefore, the solution of the problem envolves 
estimations of linear equations, such as  

                                                    (2.14) 

                                                              (2.15) 

                                                              (2.16) 

                                                             (2.17) 

                                                            (2.18) 

                                                             (2.19) 

Therefore, according to Guimarães and Portugal (2010), the interaction between this set of equations 
provides the exact solution using OLS. Under suspicion of heteroscedasticity, the model can be estimated 
considering the FGLS estimator.  

3. Results 

This section presents the sample characteristics and the estimates of the influence of agglomeration on 
wages.  

3.1.  Summary statistics  

Table 1 presents the first and second moment of the distribution of non-categorical variables, as well as 
maxima and minima. In order to capture the real effect of the wage differential, the wage variable deflated 
by the Consumer Price Index (IPC-Fipe) calculated by the Foundation for Economic Research (Fipe) was 
used at 2014 prices for SPMA. Somehow, such an inflationary correction, reduces the effect of the cost of 
living in the metropolitan area. Thus, the average hourly wage of the formal worker in the sample is R$ 
14.69. The average age of the worker is 39 years, given the pre-selection of workers between 18 and 65 
years. In relation to the tenure period, measured in months, the average tenure is 111 months, with a high 
dispersion.  

Table 1  Descriptive statistics of the non-categorical variables 

Variável Mean Std. Dev. Min. Max.  

Ln(hourly wage) 1.97 1.198 -2.85 6.74 

hourly wage 14.69 24.262 0.058 845 

Internal density (emp) 10,671 14,104 1 115.546 

First-order density (wemp) 7,235 7,815 0 44.642,38 

Second-order density (w²emp) 6,112 5,954 0 26.821,5 

tenure 111.24 83.26 0 598.9 

tenuere² 19,307 26,516 0 358,681 

Age 39.10 9.05 18.00 65 

Age² 1,610 731 324 4,225 

Specialization Index 1 1.1383 0.00013 14 

 In Stata 14.2, the command can be found as reghdfe.



Source: own elaboration based on data from RAIS (2002-2014)

Focusing on the wage structure and considering categorical variables related to the employee, it is possible 
to examine the income of workers in the formal labor market in the SPMA. Table 1 shows that male workers 
are the majority in the database, reaching the share of 63% of the total of individuals. In addition, they earn 
12% more when compared to the average received by the women (R$ 13.62). We observe a pattern of 
growth of the average wage as a function of the level of schooling of the individuals. Workers in the 
category 1 (educ1) have the lowest average hourly wage, around R$ 7.26 (and represent 40% of the total 
employee in the database). Individuals with at least undergaratuation degree, educ4, earn an average salary 
of R $ 31.94. The average wage for workers with complete high school degree (educ2) is R$ 10.87, while 
those with incomplete undergraduation degree earn, on average, R $ 16.76 (educ3).  

The average salary increases according to the age of the workers, but the growth is more accentuated with 
each change of age group (initial categories) and smaller growth for individuals that make up the higher 
age groups (40-49 and 50-65 years old). The tenure is another relevant characteristic of the worker in the 
labor market; however, it presents a little obvious distribution in relation to the average wage, as can be 
seen in Table 3. 

The intra-
Some neighborhoods show high density whereas while other areas are sparce. Such spatial employment 
concentration is well know in the literature as subcenter business district (SBD) and/or central business 
center (CBD). To illustrate this, Figure 2 shows density of 1 km² in the SPMA for 2002 and 2014 years.  

 

Figure 4: Spatial distribution of formal employee in the SPMA 
Panel 1: Formal employee (2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panel 2: Formal employee (2014)

 
Source: own elaboration based on data from RAIS (2002)  Panel 1  e RAIS (2014)  Panel 2. 

The maps indicate that the capital city (Municipality of São Paulo - MSP), Barueri city and the ABCD 
region are clusters with the highest employment density, where the central area and part of the west and 
east zones of the MSP are characterized as the main SBD of the SPMA. Table II shows a high variance of 
the concentration of jobs in the intra-urban area. 

In relation to the agglomeration variable, the average of internal agglomeration is of 10,671 employees per 
cell. The values decrease when the average agglomeration of the first and second order neighbors are 
considered. They represent 68% and 57% of average internal aglomeration valule, respectively. Table 2 
presents the correlation matrix among ln (hourly wage) and the agglomeration variables (internal and 
neighbors density). As can be noticed, the farther the worker is from the agglomeration, the less correlated 
his wage is with the agglomeration effect.  

Tabela 2: Wage matrix correlation between wage and employment  

Variáveis ln(hourly wage) Internal Density 
First-order 

Density 

Second-order 

Density 

ln(hourly wage) 1    
Internal Density 0,1430 1   
First-order Density 0,1332 0,7407 1  
Second-order Density 0,1274 0,6820 0,8913 1 

Source: own elaboration based on data from RAIS (2002-2014) 

Figur 3 shoes the regression of ln (hourly wage) on each agglomeration variable and ploting on a two-way 
graphic, showing a positive relation between them. However, the attenuatation effect is not clearly. To get 
a sense of magnitute, the presented employment densities were normalized by 100,000. Then, Figure 3 
presents semielasticity of 1.5%, while in Figure 4 (Panel I and Panel II) the values are 2.59% and 3.18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 3: Average wage and internal aglomeration density

 

Source: own elaboration based on data from RAIS (2002-2014) 
Note: wage expressed in constant 2014 prices (IPC-Fipe ) 

Figure 4: Average wage and internal aglomeration density 
Panel I: First-order density                         Panel II: Second-order density 

 
Source: own elaboration based on data from RAIS (2002-2014) 

Note: wage expressed in constant 2014 prices (IPC-Fipe ) 

To capture the aggregate effect of total clusters (internal employment density, first- and second-order 
neighbors) on wages, we estimate a multivariate linear regression (OLS). Figure 5 shows the marginal 
effects of agglomeration expansion (normalized for every 100,000 workers). It is noted that the relation of 
the agglomeration in the space suggests a wage attenuation relationship. In terms of magnitude, the 
estimated coefficients are reduced when comparing the last semi-elasticities to those calculated above 
(Figure 3 and Figure 4). 

Figure 5: Average wage and internal aglomeration density  

 
Source: own elaboration based on data from RAIS (2002-2014) 

Note: coeficients derived from a multivarate OLS regression 



When analyzing the characteristics of the firms and their relation in the average wage of the individuals, it 
is observed that the larger firms (in terms of total employment) pay higher wages. Firms with more than 
1,000 employees pay 3 times then firms with up to 4 employees. This result is compatible with estimates 
of the wage equation for the Brazilian labor market (Freguglia and Procópio, 2013, Silva, 2017). The 
commercial and real estate management sectors have higher concentration of workers (19% of total 
observations), followed by retail trade (12%) and medical, dental and veterinary services (9%) sectors. The 
highest average hourly wage is associated with activities in the financial sector.  

Table 3: Wage and total of workers in the formal labor market by selected characteristics                                                                                                   

Variables Mean (Wage) Std. Dev. (Wage) Obs. Particip. 

Gender     
Male 15,324 25,5681 2.876.861 63% 

Female 13,623 21,8282 1.696.357 37% 

Education     
educ1 7,24 9,198 1.813.489 40% 

educ2 10,87 14,086 1.432.227 31% 

educ3 16,76 23,609 257.504 6% 

educ4 31,94 39,503 1.069.985 23% 

Age (years)     
18-24 3,34 4,402 194.613 4% 

25-29 8,29 12,020 514.940 11% 

30-39 13,68 21,001 1.735.550 38% 

40-49 17,36 27,636 1.481.902 32% 

50-65 19,80 31,501 646.226 14% 

Tenure (months)     
1 12 13,27 23,42 368.572 8% 

12  12,13 22,87 304.921 7% 

24 36 11,08 21,13 295.761 6% 

36  11,43 21,26 279.991 6% 

48 60 10,84 20,13 267.474 6% 

60  10,53 18,91 259.318 6% 

72  12,32 21,57 250.057 5% 

84 96 13,94 23,27 244.406 5% 

 17,38 26,24 2.302.718 50% 

Firm Size (number of employee)     
1 5 6,63 10,25 232.441 12% 

5 10 7,858 11,84 411.692 8% 

10 20 10,07 16,84 410.991 8% 

20 50 11,76 19,77 631.733 13% 

50 100 13,62 22,79 498.796 10% 

100 250 16,38 26,11 622.824 13% 

500 18,28 27,77 549.298 11% 

500 1000 18,5 27,98 437.052 9% 

1000 20,18 30,19 778.378 16% 

Economic Sectorial Activity     
Trade, real estate management, securities 12,94 23,88 884.546 19% 

Agriculture, forestry, extractive 15,41 31,56 4.511 0% 

Food and beverage 9,59 19,08 223.497 5% 



Accommodation and food Service 14,5 24,67 243.750 5%

Rubber, tobacco and leather 10,71 18,92 63.291 1% 

Wholesale trade 16,53 28,28 231.873 5% 

Retail trade 9,58 17,88 558.412 12% 

Eletronics and communication 14,86 23,12 78.604 2% 

Education 20,32 28,00 287.380 6% 

Mineral extraction 22,33 40,42 4.772 0% 

Footwear industry 6,96 10,17 5.757 0% 

Mechanical industry 17,42 24,30 147.347 3% 

Metallurgical industry 11,69 15,96 189.485 4% 

Chemical industry 17,3 26,92 311.788 7% 

Textile industry 8,6 14,58 131.829 3% 

Financial Institution 26,52 36,30 255.661 6% 

Wood and furniture 13,49 25,61 6.192 0% 

Transport equipment industry 22,3 27,00 236.191 5% 

Doctors, dentists and veterinary services 12,57 18,70 428.759 9% 

Nonmetallic Mineral Industry 11,06 15,16 36.101 1% 

Paper and Printing 17,16 25,71 135.314 3% 

Transportation service 13,25 20,21 108.145 2% 

Observation (N x T)   4.573.205 100% 
Source: own elaboration based on data from RAIS (2002-2014) 

The identification of fixed effects (individual and firms) depends on worker mobility and firms among 
different nesting groups. In order to identify the fixed effects of individuals a portion of these workers must 
move between firms and cells, while to identify fixed unobserved characteristics of firms it is necessary 
that a portion of the firms move between cells. Table 4 provides information on these mobilities. Worker 
mobility among firms represents 15% of the total base workers and between cells, 17% of the total. Firm 
mobility is lower, reaching 3% of the total number of workers. These plots report that over the period 2002-
2014, workers changed firms and cells and that firms moved over the metropolitan area of São Paulo. On 
the workers who moved, it is noted that the average salary-hours are relatively lower than the average salary 
of the complete database. 

Table 4: Employee and Firm Mobility 

 
Mean 

(Wage) 

Std. Dev. 

(Wage) 
Obs.  Particip. 

Firm mobility         

Between cells 6.24 14,445 11,345 10% 

Total of firms (yearly)   112,400 100% 

Employee mobility         

Between firms 9.07 19,870 53,265 11% 

Between cells 9.36 19,619 60,276 13% 

Total of employee (yearly)     351,785 100% 
Source: own elaboration based on data from RAIS (2002-2014) 

Note: The total of observations of mobility is the anual mean 
 

3.2. Attenuation effects on workers  hourly wage 

Table 5 brings the results for the direct intra-urban (captured by internal density) and spatial wage 
premiums, using the model granted in Equations 2.10 as baseline (Full Model). However, we also stress 
each fixed effect on agglomeration (POLS, Worker Fixed Effect (W-FE), Firm Fixed Effect (F-EF), Cell 
Fixed Effect (C-FE), Industry-Cell Fixed Effect (IC-FE), Match Fixed Effect (M-FE), Individual and Firm 



Fixed Effect (IF-FE), Individual, Firm and Cell Fixed Effect (IFC-FE), Individual, Firm, Cell and Industry-
Cell Fixed Effect (IFCIC-FE)).

Table 5: Agglomeration and Attenuation Estimations 

Variables POLS W-FE F-FE C-FE IC-FE M-FE WF-FE WFC-FE WFIC-FE Full Model 

Emp  0,068 0,066 0,092 0,034 0,064 0,041 0,071 0,079 0,068 0,039 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Wemp 0,276 -0,027 -0,084 0,103 0,066 -0,140 -0,093 -0,062 -0,061 -0,109 

 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

W²emp 0,021 -0,147 -0,212 -0,461 -0,457 -0,143 -0,178 -0,241 -0,217 -0,232 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Controls yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 

Municipality yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 

Year yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 

Source: own elaboration based on data from RAIS (2002-2014)  characteristics 
(tenure, tenure², and education cycles  index). Only POLS estimation 
considers gender, age, age² and industry sector variables, due to time-constant characteristics over years.  

Column 1 (Table XX) shows the estimation results considering the POLS estimator. The direct effect (DE) 
 internal effect - estimate suggests that an increase of around 100,000 workers at the location raises wages 

by 0.068% (DE-POLS) at that location. The indirect first-order effect (FOE)  first order effect - suggests 
a positive effect approximately 0.28% on the cells immediately around the location; the indirect second-
order effect (SOE) has also a positive effect of about 0.02%. 

In Column 2, which includes estimates derived from Equation 2.10 by assuming 
(W-FE model), the direct intra-urban wage premia reduces from around 4% when compared to the POLS 

estimation. In relation to FOE and SOE the intra-urban wage premia also faced heavy decresing estimates 
when comparing with the same coefficients estimated by POLS. The estimates imply that a 100,000 
increase in the internal agglomeration is associated to a wage preamium roughtly 0.067%, while FOE and 
SOE showing a descreease of about -0.027% and -0.147%, respectively.  

The results presented in Column 3 are estimated controlling for firm fixed effects only (
. The attenuation behavior of the agglomeration effect  DE- remains, however with a larger 

magnitude when compared to POLS and WFE-FE. However, when we focus on the FOE and SOE 
coefficients, the attenuation effects present higher drops -
observed sorting is less correlated to DE when compared to FOE and SOE.  

In Column 5, the econometric approach takes into account the cell effect only (
. The results sugest a high correlation between internal agglomerantion and time-constant characteristics 

of the cells, resulting in a intra-urban wage premium of roughtly 0.034% (direct effect) and FOE and SOE 
of 0.10 and -0.46, respectively. Clearly, controlling for cell fixed effects alone do not result in a attenuation 
behavior of agglomeration effects. A negative effect is observed in the outter ring of neighbors. Concerning 
the time-constant economies of specialization ( , the decreasing effect of 
agglomeration economies with distance can be observerd in Column 6. The results derived from the IC-FE 
model provide a 7% smaller direct effect of agglomeration on wages when compared with the intra-urban 
wage estimated by POLS. The coefficients that capture attenution are clearly smaller as well. However, 
FOE is posivite while SOE is negative.  

Considering the M-FE model, which controls for the match only ( , the results 
also underline the attenuation effect  see Column 7. The intra-urban wage premium is of roughlty 0.041%, 
40% smaller than the same effect estimated by POLS. FOE presents the smaller decrease related to POLS 
than any other econometric model, and SOE is close to latter estimated coefficient. Controlling for worker 
and firm sorting alone ( , the direct effect on wages is 5% higher than in DE-POLS. 



Both coefficients of interest are negative, and FOE is higher than SOE, characterizing the attenuation 
behavior. Columns 8 and 9 present decreasing trends of agglomeration in function of distance. Estimates 
from Column 8 consider the WFC-FE model (  and Column 9 adds industry-sector fixed 
effects ( . FOE from both specifications is so close when comparing one each other and so are 
the SOE effects. Greatter difference is observed in the direct effect.    

Many econometric approaches used in the empirical literature focused on urban wage premia have only 
controlled for worker and firm fixed effects simultaneously, or separately. However, as shown above, such 
kind of econometric specifications face omitted variable problems. The same happens when controls for 
area, industry-area interaction and their combinations with worker and firm sorting.  We estimated such 
partial models as an empirical exercice to capture the bias path. As noticed, cell and match fixed effects 
have larger correlation with economies of agglomeration. It suggests that spatial characteristics are 
inherently related to worker productivity, providing better contitions for firms and workers as well. The 
worker-firm-cell match amplifies worker productivity, as noticed, and such match may be taken as a shifter 
of worker  productivity.  All of patial estimations overestimate the direct effect of intra-urban wage. The 
FOE and SOE do not have a general pattern of estimated coeficients. W-FE shows smallest absolute effects 
amongst all FOE estimated, while WFC-FE provides the smallest estimated coefficient for SOE. Expecpt 
for C-FE and IC-FE models, all specifications suggest an attenuation behavior of agglomeration economies 
in the SPMA.  

Column 10 presents the benchmark specification. The agglomeraraion effects attenuate over space as 
distance increases. The estimated DE coefficient is 0.039%, is smaller than the estimates from all of 
preceding models, except C-FE. This suggests that ommited fixed effects overestimate internal 
agglomeration effects on wages. The effect measured by first-order employment density is negative and 
presents intra-urban wage premia decreasing of roughtly -0.108%. Second-order employment also presents 

-0.232%. Although not included in the table, all 
control variables presented the expected signs and significance9.  

From all estimates, two patterns stand out. First, internal agglomeration is positively related to wages. 
Second , and more important, the effect of agglomeration declines sharply with distance, even controlling 
for a set of fixed effects. The effect of moving from the internal cell to the first order neighbors is stronger 
than the effect from the first to the second order effect. Such pattern does not come out when POLS and C-
FE spefication are used. All higher order neighbors present less agglomeration effect relatively to its own 
smaller order neighbors. Additionaly, and more important, these results suggest that the bias from ommited 
time-constant unobserved characteristics overestimate the agglomeration role in the intra-urban context. 

4. Final Remarks 

This paper discusses the extension of the agglomeration effect by questioning how far it goes. Unlike 
neoclassical urban economics models, we do not impose exogenous business center (CBD) or discuss about 
sub-center districts (SBD) and their impacts on wages. On the contrary, we estimate wage gradients 
(attenuation effects) by creating one of the finer employment agglomeration measures over the 
Metropolitan Area of São Paulo, dismissing any price anchor in the intra-urban context  CBD or SBD.  

Methodologicaly, we propose an econometric specification to deal with the economies of specialization, 
workers and firms sorting, area fixed effect and match fixed effect. Such time-constant nonobserved 
characteristics are able to improve  the intra-urban wage premia and the 
attenuation effect. In this way, our empirical model is more robust than Rosenthal and Strange (2008) and 
Andersson, Klaesson and Larsson (2016) in terms of the econometric approach.  

Even controlling for a different set of time-constant unobserved characteristics, our analysis provide 
evidence of the intra-urban wage premia and non-isotropic agglomeration effects ove the SPMA area. Silva 
(2017) estimated urban wage premia to Brazil as a whole and did not find any effect of agglomeration after 
controlling for worker-firm fixed effects. Our results suggest that agglomeration economies survive even 

9 Control variables are not presented, but all results may be available by request.  



for workers who benefit from good matches.  Shortly, even with agglomeration effects captured by fixed 
effects, the employment density is strong enough t

The magnitude of these effects is economically important and provides insight the about city landshape. 
First, if 100,000 workers are added in the first-order neighbors, it affects the wages of worker located in the 
internal square negatively by an order of roughly -0.10%.  Endowing second-order neigbors with the same 
amount also has negative effects, reducing it by about -0.23%. However, introducing the same 100,000 
workers to the internal cell will increase the wage by 0.039% in that cell. The opportunity cost is higher in 
outter neighborhoods than in the inner ones. Second, from the attenuation results, the optimal city landshape 
requires concentrating employment in sub-center districts, as proposed by the Alonso (1964), Muth (1967) 
and Mills (1967) canonicals models.  

As this paper is a working paper, futher analysis is required. We are totaly aware of possible endogeneity 
that may affect our main results, as discussed in the empirical literature (Ciccone e Hall, 1996; Mion e 
Naticchioni, 2005; Rice et al., 2006; Combes et al., 2008a; Combes et al., 2008b; Rosenthal and Strange, 
2008). We are still working on it by looking for time-variant instruments, given that we are controlling for 
cell fixed effects.   
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Abstract: The present study aims to infer about the impacts of access to infrastructure on 
poverty reduction in Brazil. In order to reach the proposed objectives, logistic hierarchical 
models are estimated in order to capture the heterogeneous effects of the infrastructure 
on poverty according to the municipal and domiciliary characteristics. The results indicate 
positive effects of access to infrastructure on poverty reduction, which are reinforced in 
municipalities with a higher proportion of individuals living in rural areas as well as 
working in the agricultural sector, higher Gini Index, higher population and lower fertility 
rate. 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo inferir sobre os impactos do acesso à 
infraestrutura sobre a redução da pobreza no Brasil. Para se alcançar os objetivos 
propostos, estima-se modelos logísticos hierárquicos buscando captar os efeitos 
heterogêneos da infraestrutura sobre a pobreza de acordo com as características 
municipais e domiciliares. Os resultados obtidos indicam efeitos positivos do acesso à 
infraestrutura sobre a redução da pobreza, os quais são reforçados em municípios com 
maior proporção de indivíduos residentes em zona rural bem como trabalhando no setor 
agrícola, maior Índice de Gini, maior população e menor taxa de fecundidade. 
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1. Introdução 
A importância atribuída ao desenvolvimento da infraestrutura econômica  

definida como rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, energia elétrica, petróleo e o gás 
natural, biocombustíveis, nas tecnologias de informação e comunicação e nos serviços de 
saneamento básico  tem sido amplamente destacada desde o estudo pioneiro feito por 
Aschauer (1989). Estudos demonstram, majoritariamente, papel positivo da infraestrutura 
sobre o crescimento do produto, via aumento da produtividade dos fatores de produção e 
diminuição dos custos de produção e transação. 

No entanto, pouco tem sido dito sobre a relação entre o acesso aos serviços de 
infraestrutura e a redução da pobreza. Como argumenta Ravallion (2004), não 
necessariamente maior crescimento é acompanhado por diminuição da pobreza, 
especificidade a qual ocorre quando o crescimento é seguido por aumento na 
desigualdade de renda. 

De acordo com Ali e Pernia (2003), a expansão do acesso aos serviços básicos de 
infraestrutura traria melhores perspectivas de emprego e salário para os pobres (canal 
direto), via seu efeito positivo sobre a produtividade agrícola e não agrícola. O canal 
indireto, por sua vez, diz respeito ao fato de que, ao impulsionar a atividade econômica, 
os ganhos de produtividade e emprego impulsionam o próprio processo de crescimento 
econômico, gerando um ciclo virtuoso de expansão da renda e redução da pobreza. 

Willoughby (2004) e, posteriormente, Jerome (2011), propõem outros canais 
pelos quais os efeitos da infraestrutura sobre a pobreza podem ser transmitidos. Com base 

ela Cúpula do Milênio das 
Nações Unidas (ONU) de setembro de 2000, os autores ressaltam a essencialidade dos 
bens de infraestrutura para o desenvolvimento humano. A importância dos descritos 
serviços não estaria ligada apenas ao seu efeito positivo sobre a renda dos indivíduos mais 
pobres, mas também a aspectos não monetários da pobreza, tais como melhorias na saúde, 
nutrição, educação e coesão social. 

Nesta perspectiva, diversos estudos empíricos emergiram com a intenção de 
melhor definir a relação entre acesso a infraestrutura e redução da pobreza. Mesmo que a 
base de dados e a metodologia utilizadas variem, bem como as variáveis de infraestrutura 
utilizadas, os resultados mais comuns confirmam que há efeitos positivos da 
infraestrutura sobre a redução da pobreza (Jacoby e Minten, 2008; Dinkelman, 2011; 
Gonzalez-Navarro e Quintana-Domeque, 2015; Broegaard et al, 2011; Raunyiar et al, 

2011). 
No caso brasileiro, no entanto, a literatura é extremamente escassa. Apenas dois 

estudos, Cruz, Teixeira e Braga (2010) e Marinho et al (2017), analisam as relações 
consideradas neste estudo diretamente. Os resultados gerais demonstram relação inversa 
entre infraestrutura e pobreza, ou seja, melhorias infraestruturais acarretariam redução da 
pobreza.  

Ainda que a literatura sobre infraestrutura e pobreza tenha avançado, algumas 
limitações ainda são visíveis, principalmente no âmbito nacional. De acordo com 
Calderón e Servén (2014), o primeiro problema advém da própria variável proxy utilizada 
para tratar infraestrutura. Os autores argumentam que, em estudos sobre infraestrutura e 
pobreza, variáveis que descrevem o acesso dos domicílios aos serviços básicos seriam 
extremamente adequadas, pois captam, de fato, a distribuição desses serviços para 
diferentes percentis da distribuição de renda. Muitos estudos, no entanto, utilizam fluxos 
de investimentos, de caráter agregado, como variáveis proxies de infraestrutura, o que 
tende a gerar entendimento pobre sobre o estoque físico disponível para utilização, bem 
como não captam quem, de fato, tem acesso aos serviços. 



Outros objetivos que estudos recentes na literatura considerada neste trabalho têm 
buscado alcançar se referem a: melhor definir a própria relação de causalidade entre 
infraestrutura e pobreza, e; entender o contexto no qual os indivíduos estão inseridos e, 
consequentemente, os possíveis efeitos heterogêneos dos serviços de infraestrutura sobre 
a pobreza.  

A motivação em se verificar tais hipóteses decorre da discrepância do acesso a 
infraestrutura no Brasil, tanto em circunstâncias de desigualdade de renda, quanto em 
relação aos contrastes Back to Planning: How to Close 

orado pelo Banco Mundial (Raiser 
et al, 2017), é fonte recente que alarma sobre tais discrepâncias. De acordo com dados da 
PNAD (2015), dentre os 40% mais pobres, apenas 21% tem acesso à internet, por 
exemplo, enquanto dentre os 10% mais ricos, cerca de 85% acessam o serviço. Além da 
renda, desigualdades substanciais de acesso, principalmente em relação a esgoto, água e 
internet podem ser notadas no contexto rural-urbano, bem como entre as grandes regiões. 

Desta forma, o presente estudo pretende contribuir para a literatura que trata do 
tema infraestrutura e pobreza. Para tanto, utiliza-se modelos logísticos hierárquicos que 
tratam domicílios dentro de municípios, buscando captar os efeitos heterogêneos do 
acesso a infraestrutura sobre a pobreza de acordo com as características socioeconômicas 
municipais. Portanto, propõe-se perspectivas de políticas públicas relacionadas aos 
setores de infraestrutura, avaliando os diferentes impactos da mesma sob contextos 
municipais distintos. 

O artigo será descrito em etapas que buscarão: descrever brevemente os 
determinantes contextuais da pobreza; expor a literatura especializada no tema 
infraestrutura e pobreza; explicitar a metodologia utilizada; demonstrar e discutir os 
resultados da pesquisa e; ressaltar as principais conclusões. 
 
2. Determinantes da pobreza: características domiciliares e contextuais 

Como argumenta Rocha (2006), a pobreza pode assumir três perfis: o primeiro, 
relacionado a baixa renda per capita local; o segundo, decorrente da alta desigualdade, 
mesmo com a existência de um alto nível de renda, e; o terceiro, que advém de alta 
desigualdade de renda, apesar do estabelecimento de um nível de renda per capita 
suficiente para atender às necessidades da população.  

Além da renda e desigualdade, no entanto, uma diversidade de fatores 
domiciliares e contextuais, ou locacionais,3 relacionam-se à pobreza. Os fatores 
domiciliares abrangem aspectos como condições de saúde dos moradores, nível 
educacional, indicadores de segurança e moradia, tamanho do domicílio, razão de 
dependência, estrutura etária, idade, sexo e etnia do chefe do domicílio, número de 
crianças, propriedades per capita, acesso a bens duráveis, acesso a serviços públicos, 
origem dos rendimentos domiciliares e cultura da pobreza, dentre outros. 

Os fatores locacionais, por sua vez, abrangem aspectos de caráter agregado, os 
quais buscam descrever características de municípios, grandes regiões e estados onde os 
domicílios estão inseridos, por exemplo. Dentre tais variáveis, pode-se citar: taxa de 
desemprego, baixa produtividade, indisponibilidade de serviços de saúde e educação, 
altas taxas de mortalidade e fecundidade e elevadas taxas de alfabetização, dentre outras.  

3 Como argumentam Jalan & Ravallion (2002), mesmo controlando a pobreza por fatores 
domiciliares/familiares, uma parcela considerável da pobreza seria determinada pela denominada 

família se estabelece. Outros estudos que argumentam no mesmo sentido são, por exemplo, os de Hulme, 
Mooren & Sheperd (2001), Rocha (2006) e Haughton & Khandker (2009). Revisão de literatura mais 
detalhada pode ser obtida em Schiavon (2014). 



Ademais, diversos estudos utilizam variáveis de economia regional, as quais 
buscam captar as características da localidade na qual a família está inserida tais como: 
população total, dummies municipais e locacionais, variáveis relativas à estrutura 
produtiva urbana e relacionadas à oferta de mão de obra qualificada (Myrdal, 1957; North, 
1977; Lima e Simões, 2010).4 

Uma vez descritas as principais variáveis de cunho domiciliar, locacional e 
regional determinantes da pobreza, pode-se levar em consideração a inserção das 
variáveis de infraestrutura, tema central deste trabalho, no contexto da diminuição da 
pobreza. O próximo tópico busca explorar com maiores detalhes a relação entre acesso a 
infraestrutura e pobreza por meio da descrição de alguns dos principais estudos 
internacionais e nacionais e, a partir destes, estabelecer os principais pontos ainda pouco 
discutidos nesta literatura. 

 
3. Acesso a infraestrutura e pobreza: relações, literatura e pontos em aberto 

Como argumentam López (2004) e Ravallion (2004), não necessariamente maior 
crescimento gera redução da pobreza. Tal ocasião ocorreria, pois, ainda que o efeito 
crescimento fosse positivo, poderia ocorrer efeito negativo na distribuição de renda, 
gerando aumento da pobreza. Resultados neste sentido podem ser encontrados em 
Banerjee (2004) e Khandker e Koolwal (2007). No que tange ao estudo sobre os impactos 
diretos do acesso a infraestrutura sobre a pobreza, a literatura, tanto em aspectos teóricos 
quanto empíricos, é demasiadamente escassa, principalmente no âmbito nacional. 

Alguns estudos emergiram com o intuito de melhor explicar os canais pelos quais 
a infraestrutura seria capaz de reduzir a pobreza. Ali e Pernia (2003) propõem um 
esquema em que a infraestrutura afeta a pobreza por meio de dois mecanismos, com 
ênfase nos países em desenvolvimento. O primeiro, nomeado como canal direto, diz 
respeito ao efeito sobre a distribuição de renda: melhorias nos setores de transportes, 
telecomunicações e energia, por exemplo, trariam melhores perspectivas de emprego e 
ganhos salariais para os pobres, visto que tais setores proporcionam aumento da 
produtividade agrícola e não agrícola. 

O segundo canal, ou canal indireto, diz respeito aos efeitos da expansão em 
infraestrutura sobre o crescimento do produto: investimentos em infraestrutura induzem 
a um aumento no nível de atividade econômica, impulsionando assim a geração de 
empregos e renda do trabalho. As relações entre infraestrutura e os dois mecanismos 
mencionados acarretarão, em via última, em redução da pobreza, via aumento de renda e 
consumo real dos indivíduos considerados pobres.  

Um aspecto fundamental do esquema de Ali e Pernia (2003) é a relação indireta 
entre infraestrutura e pobreza via crescimento econômico rural. Em síntese, o que os 
autores argumentam é que a maior parte da população, composta por trabalhadores não 
detentores de terra, depende de ganhos salariais para sua sobrevivência. Tais ganhos, por 
sua vez, dependem da produtividade agrícola e dos empregos agrícola e não agrícola. 
Como os trabalhadores mais pobres não possuem a propriedade meios de produção, o 
aumento da produtividade agrícola em decorrência da expansão na infraestrutura, pode 
gerar maior bem-estar para os segmentos populacionais de menor renda. 

4 Além das teorias de Myrdal e North, diversas outras teorias buscam explicar a dinâmica regional, isto é, 
o processo de determinação da renda urbana que é a expressão e a causa do movimento do capital no espaço, 
tais como aquelas de Albert Hirschman, François Perroux e Jacques Boudeville. Dadas as existentes 
vantagens ou desvantagens comparativas dos espaços econômicos, propagam-se movimentos de migração 
do capital, os quais resultam em determinada dinâmica regional, ou seja, em relativa expansão ou 
estagnação do processo de acumulação em uma região. Revisão de literatura neste sentido pode ser 
encontrada, por exemplo, em Lima e Simões (2010).



Complementarmente, Jones (2006) elabora um esquema com outros quatro 
mecanismos essenciais pelos quais a provisão de infraestrutura pode causar diminuição 
da pobreza. O primeiro se refere a redução dos custos de produção, derivados de menor 
custo de energia, transportes e serviços de conexão como internet e telefone, por exemplo. 
O segundo mecanismo, ao tratar a infraestrutura como um insumo de produção, se 
relaciona ao efeito da mesma sobre a expansão da capacidade produtiva total da 
economia. Por sua vez, o terceiro mecanismo estaria ligado ao fato de que melhorias nos 
transportes e na comunicação, por exemplo, aumentam a eficiência do mercado por meio 
de maior conexão e melhores instalações econômicas. A infraestrutura de 
telecomunicações também fornece ferramentas e informações necessárias para que os 
mercados funcionem de forma mais integrada e eficiente. Por fim, o quarto mecanismo 
diz respeito ao aumento do acesso a necessidades básicas por parte dos indivíduos, por 
exemplo o acesso a água tratada e esgotamento, energia elétrica, meios de comunicação 
etc., ou seja, a redução da pobreza em seu aspecto multidimensional5. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento da infraestrutura promoveria, dentre outros 
aspectos, melhor acesso a estradas, escolas, saúde e outros bens e serviços essenciais. A 
importância do setor público consistiria em garantir condições adequadas  advindas de 
regras claras, bem como pelo estabelecimento de um sistema regulatório eficiente  para 
a alavancagem de recursos nos setores envolvidos, seja pelo próprio investimento estatal 
ou por meio de parcerias público-privadas (PPP). 

No descrito contexto, alguns estudos empíricos emergiram com o intuito de 
melhor estabelecer a relação entre acesso a infraestrutura e redução da pobreza, mais do 
que o impacto de tais setores sobre o crescimento da renda. Ainda que a base de dados e 
a metodologia utilizadas variem, bem como as variáveis de infraestrutura adotadas, os 
resultados majoritários contribuem para confirmar a hipótese de que há efeitos positivos 
da infraestrutura sobre a redução da pobreza (Gibson e Rozelle, 2003; Jacoby, 2000; 
Jacoby e Minten, 2008; Jalan e Ravallion, 2003; Lokshin e Yemtsov, 2004 e 2005).  

No caso brasileiro, foram encontrados apenas dois artigos que tratam do tema em 
análise diretamente, que são os estudos feitos por Cruz, Teixeira e Braga (2010) e 
Marinho et al (2017), ambos de âmbito macroeconômico. Tais estudos utilizaram como 
variáveis proxies de infraestrutura investimentos estaduais em setores estratégicos como 
transportes e energia, dentre outros. Os resultados gerais demonstram relação inversa 
entre infraestrutura e pobreza, ou seja, melhorias infraestruturais acarretariam redução da 
pobreza.  

No entanto, além da escassez de estudos na literatura nacional, algumas limitações 
surgem na própria definição das variáveis de infraestrutura. Medidas de infraestrutura 
baseadas em fluxos de gastos (investimentos públicos, por exemplo), possivelmente serão 
proxies fracas6 para a acumulação de infraestrutura  ou seja, não se tratando apenas sobre 
investimentos nos setores relacionados, mas sim sobre o estoque físico e efetivo de 

5 A análise de Sen (2000), respaldada no conceito de pobreza multidimensional, introduz parâmetros 
fundados nos princípios da justiça social juntamente com a criação de um novo conceito de bem-estar, 
considerando a pobreza um fenômeno não mais restrito a meios e recursos que os indivíduos possuem, mas 
que abrange sua liberdade de escolha em relação à sua proposição de vida

De acordo com Calderón e Servén (2014) e Seneviratne e Sun (2013), variáveis do tipo investimento 
público poderiam não representar adequadamente o nível de infraestrutura de determinado país ou região, 
visto que a provisão desses serviços poderia ter grande participação privada. De outro modo, não 
necessariamente os investimentos seriam transformados em infraestrutura física, devido a possíveis 
ineficiências na seleção e implementação de projetos, bem como ineficiências baseadas na definição e 
resolução de contratos públicos, além de corrupção. Ademais, no caso brasileiro, a maioria dos 
investimentos públicos em infraestrutura é de cunho federal, o que tornaria a variável investimento estadual 
nos setores relacionados limitada.



infraestrutura. Ademais, muitos estudos não levaram em consideração o acesso dos 
indivíduos aos serviços de infraestrutura analisados e as interações entre as variáveis de 
cunho domiciliar e aquelas de caráter locacional e regional. 

Como argumentam Calderón e Servén (2014), variáveis que tratam do acesso aos 
serviços de infraestrutura seriam extremamente adequadas para tratar de temas como 
pobreza e desigualdade, pois conseguem captar, de fato, a distribuição desses serviços 
para diferentes percentis da distribuição da renda.   No entanto, a escassez de dados sobre 
o acesso aos serviços, tanto entre países e regiões quanto ao longo do tempo, muitas vezes 
dificulta a análise econométrica.  

Em estudos de caráter macroeconômico, a utilização de dados agregados sobre o 
acesso isto é, sem uma quebra em percentis de renda  parte do pressuposto implícito de 
que as mudanças no acesso aos serviços afetam principalmente os segmentos mais pobres 
da população. Todavia, de acordo com Estache e Fay (2007), nem sempre os mais pobres 
são os mais beneficiados, o que tornaria a análise de cunho agregado limitada7 em termos 
da interpretação da variável de infraestrutura como acessibilidade. 

Desta forma, a abordagem microeconômica, a qual será utilizada neste estudo, tem 
sido amplamente adotada para tratar do tema infraestrutura e pobreza. Como propõem 
Sawada (2015), Estache (2010) e Hansen, Andersen e White (2011), estudos recentes 
neste âmbito têm buscado alcançar alguns objetivos fundamentais para o avanço da 
literatura analisada neste tópico, a saber: melhor definir a própria relação de causalidade 
entre infraestrutura e pobreza; entender o contexto no qual os indivíduos estão inseridos 
e, consequentemente, os possíveis efeitos heterogêneos dos serviços de infraestrutura 
sobre a pobreza, e; levar em consideração a hipótese de um viés de seleção nesta 
estimativa. Tal hipótese decorre do fato de que a infraestrutura pode ser alocada de 
maneira desigual entre as famílias, tendendo a ficar concentrada em regiões mais ricas e 
urbanizadas, por exemplo. 

Ainda que os descritos estudos tenham avançado em definir as relações entre 
infraestrutura e redução da pobreza, os mesmos não estudaram os determinantes da 
pobreza em diferentes dimensões, ou seja, não levaram em conta as possíveis interações 
entre determinantes domiciliares e aqueles de caráter locacional, por exemplo. Broegaard 
et al (2011) e Raunyiar et al (2011) focam sobre os efeitos econômicos e produtivos 
heterogêneos dos serviços de infraestrutura em diferentes contextos. Os resultados 
indicam que estes efeitos, de fato, variam entre regiões, bem como entre zonas situadas 
dentro dessas regiões e grupos socioeconômicos distintos. 

Neste sentido, outra forma adequada para o estudo da pobreza, mas que ainda é 
pouco comum no entendimento especifico da relação pobreza e infraestrutura, seria a 
utilização de modelos hierárquicos. A grande vantagem de estudos multiníveis seria 
possibilitar a análise das variâncias dentro e entre grupos distintos e, determinar como as 
relações de determinadas variáveis domiciliares com a pobreza se dão de maneira 
heterogênea em circunstâncias municipais diferentes. Embora com o foco não voltado ao 
estudo do impacto do acesso a infraestrutura sobre a pobreza, Schiavon (2014) encontrou 
que o contexto regional em que o domicílio está inserido é importante para determinar os 
padrões de pobreza no Brasil. No presente estudo, o interesse maior é verificar como a 
relação entre infraestrutura e pobreza varia de acordo com as características municipais 
referentes as condições de vida da população, estrutura produtiva e do mercado de 
trabalho, por exemplo. 

7 Para o caso do setor de saneamento, por exemplo, segundo Saiani, Toneto Júnior e Dourado (2013) existe 
desigualdade de acesso aos serviços de água e esgoto nos municípios brasileiros devido a fatores como 
educação, densidade demográfica, renda municipal per capita e aspectos políticos. 



Em síntese, uma diversidade de estudos recentes tem buscado melhor definir as 
relações existentes entre infraestrutura e pobreza. No entanto, a descrita literatura é 
escassa para o caso brasileiro, principalmente no entendimento do acesso a infraestrutura 
como um micro determinante da pobreza. Ademais, metodologias que avaliem variáveis 
explicativas da pobreza em diferentes níveis ainda são pouco utilizadas para o estudo da 
associação entre infraestrutura e pobreza, o que indica possibilidade para avanço na 
literatura tratada neste tópico. 

 
4. Materiais e métodos 

A metodologia adotada, seguindo os objetivos propostos neste artigo, foi o modelo 
econométrico de escolha binária aplicado a estrutura organizacional hierárquica da base 
de dados, em que as observações de análise são agrupadas em diferentes grupos 
(domicílios dentro de municípios). Esta metodologia permite solucionar problemas 
referentes ao tratamento de variáveis dependentes discretas, bem como contornar 
possíveis limitações advindas da estrutura hierarquizada dos dados. 

 
4.1. Descrição das variáveis 

Para se inferir se a pobreza foi influenciada pelo acesso a infraestrutura, no ano 
de 2010, foram utilizados três conjuntos de variáveis: a de interesse, ou seja, se a família 
é considerada pobre ou não; as variáveis proxies para o acesso das famílias aos serviços 
de infraestrutura, e; as variáveis de controle, divididas em características 
domiciliares/familiares e características municipais.  

Os atributos do domicílio, ou da família, são captados por algumas características 
do chefe do domicílio, tais como sexo, faixa etária, cor, escolaridade, se o mesmo vive 
ou não com um (a) companheiro (a), se o mesmo está empregado ou não e, também, pelo 
número de moradores do domicílio. As características do município, por sua vez, são 
descritas pelo percentual de indivíduos residentes na zona rural, percentual de indivíduos 
trabalhando no setor agrícola, logaritmo natural da população, percentual da população 
com ensino superior completo, percentual de ocupados trabalhando no setor informal, 
taxa de fecundidade total e Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita. O Quadro 
1A exibe maiores detalhes sobre as variáveis utilizadas no trabalho. Todas as variáveis 
têm como fonte o Censo Demográfico de 2010, visto que esta base permite a 
hierarquização dos dados em domicílios e municípios proposta no trabalho. 

As variáveis de infraestrutura foram criadas seguindo os padrões da literatura 
nacional e internacional, considerando os diversos setores que compõem o conceito de 
infraestrutura econômica. Uma limitação deste estudo como consequência da restrição da 
base de dados se refere a não inclusão de uma variável proxy de acesso aos serviços do 
setor de transportes, visto a inexistência da mesma ao nível domiciliar ou municipal. 
Desta forma, criou-se variáveis para representar os setores de energia, telecomunicações 
e saneamento básico. Para o setor energético, a variável energia assume o valor 1 se o 
domicílio é servido com energia elétrica de companhia distribuidora, e 0 em caso 
contrário. No setor de telecomunicações, três variáveis foram utilizadas: celular, que 
assume o valor 1 se o domicílio possuir telefone celular disponível e 0 em caso contrário; 
fixo, que assume o valor 1 se o domicílio possui linha telefônica convencional instalada 
e 0 em caso contrário, e; telecomunicacoes, que assume valor 1 se existe no domicílio 
acesso a celular e, ou, a telefone fixo8. Por fim, o setor de saneamento básico será 
representado por duas variáveis, as quais podem ser descritas como: agua, que assume 

8 Neste caso, preferiu-se utilizar a soma das duas variáveis ao invés de escolher entre uma outra. Esta 
escolha se deve ao fato de que estes dois serviços podem ser substitutos, ao contrário da forte 
complementariedade existente no setor de saneamento básico. 



valor 1 se o domicílio estava ligado a uma rede geral de distribuição de água e 0, em caso 
contrário, e; esgoto, assumindo valor 1 se o domicílio estava ligado ao sistema de coleta 
e 0, em caso contrário. 
 Em seguida, as variáveis desagregadas descritas no parágrafo anterior foram 
utilizadas para gerar novas variáveis, com o objetivo de melhor descrever o aspecto 
multidimensional9 da infraestrutura, como sugerem Calderón e Servén (2014).  A 
primeira agregação, saneamento, assume valor 1 se o domicílio possui acesso a água e 
esgoto e 0 em caso contrário.  Por fim, a variável infraestrutura, a qual será utilizada na 
modelagem econométrica como proxy para o acesso dos domicílios a infraestrutura, 
assume valor 1 se o domicílio possui acesso aos serviços de energia, telecomunicações e 
saneamento e 0, em caso contrário. 

Como variável resposta foi considerada uma variável binária que assume valor 1 
se a família é considerada pobre, e 0 em caso contrário. Neste sentido, conforme sugerido 
pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), a família é considerada pobre 
caso tenha renda domiciliar per capita mensal média inferior a linha de pobreza 
(R$140,00), sendo esta última calculada como o dobro da linha de extrema pobreza 
(R$70,00). 

 
4.2. Pobreza, acesso a infraestrutura e o contexto municipal: o modelo logístico 

hierárquico 
O entendimento das relações entre pobreza e acesso a infraestrutura proposto neste 

trabalho pode trazer dois problemas de cunho metodológico que devem ser solucionados. 
O primeiro, relacionado ao fato da variável dependente ser binária, pode ser contornado 
por meio da utilização de um modelo logit, visto que estimações geradas via método de 
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) poderiam ser inadequadas10. O segundo, advindo 
da hierarquização dos dados em níveis distintos, pode ser solucionado por meio da 
utilização de modelos multiníveis. Desta forma, o modelo econométrico utilizado será o 
modelo logístico hierárquico. 

De acordo com Guo e Zhao (2000), os modelos logísticos hierárquicos são 
convenientes para o estudo em questão, ou seja, para captar os determinantes domiciliares 
e locacionais da pobreza,  pois: levam em consideração a hierarquia dos dados, ou seja, 
como as covariadas dispostas em diferentes níveis da estrutura hierárquica afetam a 
variável resposta, bem como analisam de que forma as interações entre covariadas de 
diferentes níveis afetam a variável dependente; corrigem possíveis vieses nos parâmetros 
resultantes do agrupamentos dos dados; provem erros padrões corretos11 e, 
consequentemente, corretos intervalos de confiança e testes de significância, e; as 
estimativas da variância e covariância dos efeitos aleatórios em diferentes níveis 
possibilitam decompor a variância total na variável de resultado em parcelas associadas 
a cada nível analisado. 

A utilização do modelo logístico hierárquico possibilita, então, uma pesquisa 
sobre as relações entre as variáveis que caracterizam os domicílios (nível 1) e aquelas que 
caracterizam os municípios (nível 2). Para facilitar o entendimento, o método será 

9 A infraestrutura compreende serviços que variam desde transportes até a provisão de água tratada. No 
entanto, muitos estudos levam um único indicador como proxy para infraestrutura. Ao se omitir outros 
indicadores de infraestrutura, os quais são relevantes, ocasiona-se inferências inválidas. 
10 A técnica MQO, no entanto, não garante que as probabilidades condicionais preditas se encontrem no 
intervalo entre 0 e 1. Ademais, é possível mostrar que as estimativas do MPL, caso a variável dependente 
seja dicotômica, serão viesadas e o termo de erro heterocedástico (ALDRICH e NELSON, 1984). 
11 Quando os dados são agrupados, é provável que observações em um mesmo agrupamento sejam similares 
entre si, logo, as observações não são independentes. Neste caso, o pressuposto de independência é violado, 
os modelos lineares e binários tradicionais tendem a subestimar os erros-padrão.  



descrito de acordo com sua complexidade e, de acordo com o que será feito na aplicação 
econométrica, ou seja, descreve-se inicialmente o modelo que inclui apenas variáveis 
explicativas de primeiro nível e suas propagações com intercepto aleatório e, interceptos 
e inclinações aleatórios e, em seguida, inclui-se as variáveis de segundo nível e suas 
interações com as covariadas de primeiro nível.  

O modelo mais simplificado tem  como variável dependente binária para o 
domicílio i no município j,  como variável explicativa ao nível do domicílio,  como 
o vetor de interceptos aleatórios,  como a matriz de coeficientes aleatórios para cada 
variável de primeiro nível segundo o agrupamento j e  é o resíduo aleatório de nível 1. 
De acordo com Guo e Zhao (2000), a probabilidade de a família ser pobre é dada por 

 e, assumindo  modelado por uma função de ligação logística, pode-
se descrever o Modelo 1 como: 

      (Nível 1) (1) 

        (Nível 2) (2) 
         (Nível 2) (3) 

     (Modelo 1) (4) 

A equação (1) especifica o modelo no primeiro nível, também conhecido como 
modelo de coeficientes aleatórios. Tal nomeação deriva do fato de que o índice j dos 
coeficientes  e  assume valores diferentes para cada grupo j. Em relação as 
equações de nível dois,  é o resíduo aleatório de nível 2,  é o intercepto de nível 2 
e  é o coeficiente relacionado a característica domiciliar. No Modelo 1, os efeitos 
aleatórios dos níveis 1 e 2 estão representados por  e , respectivamente. Assume-se 
que ambos são independentes e seguem distribuição logística padronizada com média 

zero e variâncias constantes iguais a (variância dentro do grupo) e  (variância 

entre grupos). Neste modelo inicial, os interceptos variam de uma unidade j para outra, 
enquanto as inclinações são as mesmas para todas as unidades do nível 2. 

A primeira ampliação do modelo consiste em também variar as inclinações de 
uma unidade de nível 2 para outra também de nível 2. A equação de nível 1 é novamente 
identificada pela equação (1), com a única mudança se referindo a equação  de nível 
2, visto que  é identicamente dado por (2). O Modelo 2 pode ser descrito como: 

      (Nível 1) (1) 

        (Nível 2) (2) 
        (Nível 2) (6) 

    (Modelo 2) (7) 

A diferença deste modelo para o anterior é que o efeito aleatório de nível 2 afeta 
tanto o intercepto ( ) quanto a inclinação ( ).  

A subsequente ampliação do modelo consiste em incluir variáveis explicativas de 
ambos os níveis. A equação de nível 1 permanece como a equação (1), enquanto as 
equações de segundo nível são modificadas. O Modelo 3 é descrito como: 

      (Nível 1)     (1) 

       (Nível 2) (8)
         (Nível 2)    (9) 



           (Modelo 3) (10) 

Em que  é a variável explicativa de segundo nível,  são os coeficientes da 
regressão associados aos efeitos das variáveis explicativas do nível do município na 
relação estrutural do nível do domicílio.  

Por fim, a última extensão do modelo inclui as interações entre as variáveis de 
níveis distintos em que, neste estudo especificamente, serão interações entre as variáveis 
de nível 2 a variável de infraestrutura. A equação de nível 1 permanece como a equação 
(1), enquanto as equações de segundo nível são dadas por: 

      (Nível 1)     (1) 

       (Nível 2) (8)
       (Nível 2)     (9) 

 (Modelo 4) (10) 

Nesta especificação, permite-se avaliar questões importantes para o estudo em 
questão, tais como: quanto das variações na variável dependente referente a pobreza são 
explicadas pelas variações de cada um dos grupos e, como as características locacionais 
e domiciliares se relacionam para explicar a pobreza. 

Nos modelos das equações (4), (7) e (10), a função densidade de probabilidade é 
idêntica à observada para uma regressão logística comum, a regressão segue uma 
estimativa por máxima verossimilhança e a solução requer macro e micro interações 
numéricas. Maiores informações sobre o modelo logístico hierárquico podem ser obtidas 
em Hox (1998) e Guo e Zhao (2000). 

Devido a não linearidade do modelo logit, os coeficientes não podem ser 
interpretados como a influência quantitativa das variáveis independentes sobre a 
probabilidade de que a variável dependente assuma o valor 1. A análise dos resultados 
pode ser feita pela interpretação das odds-ratios (razões de chances). Uma razão de 
chances igual a 1 indica que o evento sob estudo é igualmente provável de ocorrer nos 
dois grupos de comparação. Uma razão de chances maior do que 1 indica que o evento 
tem maior probabilidade de ocorrer no primeiro grupo. Finalmente, uma razão de chances 
menor do que 1 indica que a probabilidade é menor no primeiro grupo do que no segundo. 

 
5. Resultados e discussão 

5.1. Características gerais e de acesso aos serviços de infraestrutura nos 
domicílios pobres brasileiros 

A presente subseção tem como objetivo analisar de forma mais detalhada as 
particularidades e, precariedades, domiciliares brasileiras. De acordo com a Tabela 1, 
observa-se que 14,4% da amostra está na considerada situação de pobreza, há minoria de 
domicílios chefiados por mulheres (41%), concentração de chefes de família nas faixas 
de idade entre 0 e 30 e 30 e 40 anos, minoria de chefes de cor branca (32%), maioria de 
chefes que vivem com seus conjugues (66%), bem como minoria de chefes com ensino 
superior completo (2%). O número médio de moradores por domicilio é 4,10, e 80% dos 
chefes dos domicílios considerados pobres estavam empregados em 2010. 

Em uma breve análise comparativa com domicílios considerados não pobres ou 
com a amostra completa (pobres ou não pobres), nota-se que, nos domicílios pobres, há 
uma maior percentagem de chefes do domicílio de sexo feminino, concentração de chefes 
em faixas etárias mais baixas (mais jovens), maior percentagem de chefes negros e 
vivendo sem o conjugue, bem como menor percentagem de chefes com ensino superior 
completo, além de maior número médio de moradores. 



Tabela 1: estatísticas descritivas domiciliares, amostra total, pobres e não pobres 
2010. 

Variável/ Indicador 
Total Pobres Não pobres 

Média DP Min Max Média DP Min Max Média DP Min Max 

pobre 0,144 0,351 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

sexochefam 0,386 0,487 0,000 1,000 0,407 0,491 0,000 1,000 0,383 0,486 0,000 1,000 

idadechefea 

            

1 0,225 0,417 0,000 1,000 0,285 0,452 0,000 1,000 0,213 0,410 0,000 1,000 

2 0,221 0,415 0,000 1,000 0,237 0,425 0,000 1,000 0,219 0,413 0,000 1,000 

3 0,177 0,382 0,000 1,000 0,156 0,363 0,000 1,000 0,181 0,385 0,000 1,000 

4 0,203 0,402 0,000 1,000 0,085 0,280 0,000 1,000 0,224 0,417 0,000 1,000 

corchefa 0,499 0,500 0,000 1,000 0,321 0,467 0,000 1,000 0,531 0,499 0,000 1,000 

companheiro 0,656 0,475 0,000 1,000 0,660 0,474 0,000 1,000 0,654 0,476 0,000 1,000 

escchefea 

            

1 0,152 0,359 0,000 1,000 0,133 0,339 0,000 1,000 0,155 0,362 0,000 1,000 

2 0,232 0,422 0,000 1,000 0,115 0,319 0,000 1,000 0,253 0,435 0,000 1,000 

3 0,105 0,306 0,000 1,000 0,020 0,140 0,000 1,000 0,120 0,325 0,000 1,000 

empchefea 0,957 0,202 0,000 1,000 0,804 0,397 0,000 1,000 0,976 0,152 0,000 1,000 

moradores 3,307 1,678 1,000 60,000 4,098 2,099 1,000 60,000 3,161 1,549 1,000 56,000 

infraestrutura 0,506 0,500 0,000 1,000 0,259 0,438 0,000 1,000 0,551 0,497 0,000 1,000 

Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2010). DP significa desvio-padrão; Min significa valor mínimo; 
Max significa valor máximo. 

 
Em relação as variáveis municipais (Tabela 2), a amostra utilizada neste trabalho 

é caracterizada por domicílios que se encontram, na média, em municípios com 1286627 
habitantes, em que há parcela majoritária da população situada na zona urbana (86%) bem 
como trabalhando no setor não agrícola (10%), apenas 11,18% da população possui 
formação em ensino superior, cerca de 45% da população trabalha no setor informal, o 
índice de Gini médio municipal igual a 0,53 e uma taxa de fecundidade total com média 
igual a 1,98. 

 
Tabela 2: estatísticas descritivas municipais, 2010. 

Variável/ Indicador Média DP Min Max 

txurbmun 0,86 0,19 0,04 1,00 

propagricola 0,10 0,13 0,00 0,80 

lnpop 1.286.627,00 2.829.736,00 805,00 11.200.000,00 

txsuper 11,18 6,97 0,28 33,68 

propformal 58,34 18,03 2,97 89,11 

gini 0,53 0,07 0,28 0,80 

fectot 1,98 0,44 1,21 4,89 

Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2010). DP significa desvio-padrão; Min significa valor mínimo; 
Max significa valor máximo. 

 
No que se refere as variáveis de maior interesse nesse estudo, observa-se (Gráfico 

1) que parcela substancial dos domicílios pobres carecem de acesso à serviços básicos de 
infraestrutura: 7% não tem acesso à energia elétrica, 34% não possuem telefone móvel, 
32% não tem acesso a serviços de telecomunicações (celular ou fixo), 34% não são 
abastecidos com água, 68% não tem tratamento de esgoto adequado e 85% não possuíam 
acesso a telefone fixo.  



Ademais, levando-se em consideração o caráter multidimensional da 
infraestrutura, ou seja, a provisão conjunta de diversos serviços, a situação é ainda mais 
precária. Apenas 31% da população é atendida com saneamento básico (água e esgoto), 
66% tem acesso à energia elétrica e telefone fixo e, ou, móvel, 30% tem acesso a 
saneamento básico e energia e, cerca de 26% possui acesso a serviços de 
telecomunicações e saneamento ou acesso aos três tipos de serviço conjuntamente.  

 
Gráfico 1: População atendida com serviços de infraestrutura (indicadores 
desagregados), domicílios pobres 2010.  

 
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2010). 

 
Os gráficos 1 e 2 ainda exibem as discrepâncias existentes nos contextos rural-

urbano e regional. Na primeira comparação, observa-se que domicílios localizados na 
zona rural possuem acesso substancialmente menor para todos os tipos serviços 
analisados, em relação àqueles localizados em área urbana. No contexto regional, 
observa-se que as regiões Norte e Nordeste possuem piores indicadores para todos os 
serviços. Estes resultados indicam a importância de se considerar aspectos da localização 
dos domicílios para explicar as relações entre as variáveis explicativas de infraestrutura e 
a redução da pobreza. 

 
Gráfico 2: População atendida com serviços de infraestrutura (indicadores 
multidimensionais), domicílios pobres 2010. 

 
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2010). 

 
5.2. Análise econométrica 

Na Tabela 2 apresenta-se a razão de chances para a pobreza dos domicílios 
brasileiros. Os modelos, enumerados de 0 (Modelo Nulo) até 4 (Modelo de intercepto e 
inclinação aleatórios com interações), evoluem de acordo com a inclusão de variáveis 
explicativas de primeiro e segundo nível. O modelo nulo confirma a existência de efeito 
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aleatório na média da pobreza, dada a significância do intercepto da equação, o qual tem 
valor alterado com a inclusão das variáveis explicativas. 

No modelo 1 (intercepto aleatório) foram incluídas as variáveis representativas 
das características domiciliares (nível 1), obtendo-se resultado significativo para todas as 
mesmas. Os resultados indicam que a probabilidade de o domicílio estar em condição de 
pobreza, vis-à-vis não estar em tal condição, diminui ao passo que o chefe de família: é 
do sexo masculino; tem idade cada vez mais avançada; é de cor branca; possui nível de 
escolaridade mais alto; está empregado, e; vive com o conjugue. Ademais, as chances de 
o domicílio se situar em condição de pobreza aumentam com um maior número de 
moradores. Tais resultados corroboram aqueles convencionalmente encontrados pela 
literatura especializada. Em relação as variáveis explicativas descritas nesse parágrafo, o 
sinal e significância dos seus respectivos parâmetros foram os mesmos nos demais 
modelos especificados.  

Em relação a variável explicativa de maior interesse neste estudo, infra, observa-
se que o sinal foi esperado e significativo, indicando que o acesso aos serviços de 
infraestrutura é determinante para diminuir as chances de os domicílios se encontrarem 
em situação de pobreza. Os resultados encontrados neste sentido corroboram os estudos 
feitos por Jalan e Ravallion (2003), Lokshin e Yemtsov (2004, 2005), Jacoby (2000), 
Gibson e Rozelle (2003) e Jacoby e Minten (2008), entre outros. 

Os próximos modelos descritos na Tabela 2, então, tem como objetivo melhor 
explicar a relação entre redução da pobreza e acesso a infraestrutura, inferindo se existem 
efeitos heterogêneos dos serviços analisados diante de características socioeconômicas 
municipais distintas.   

O modelo 2 apresenta os resultados do modelo de inclinação e intercepto 
aleatórios, tendo como foco a relação pobreza e acesso a infraestrutura. Os resultados 
indicam que o coeficiente relacionado a variável infraestrutura diminuiu, em outras 
palavras, tornou-se mais forte o efeito do acesso aos serviços de infraestrutura sobre a 
redução da pobreza. Este resultado aponta a importância de se levar em conta, além de 
efeitos médios aleatórios (intercepto), efeitos aleatórios referentes ao retorno (inclinação) 
da variável de infraestrutura sobre a pobreza. 

No modelo 3 foram acrescentados indicadores municipais relacionados ao 
desenvolvimento social do município, a sua condição econômica e alguns aspectos da 
realidade do mercado de trabalho. A inclusão dos indicadores municipais alterou a razão 
de chance da variável de acesso a infraestrutura no nível 1, sendo aceitável a hipótese de 
que os municípios apresentam valores distintos para a probabilidade da pobreza. Todos 
os coeficientes foram significativos, exceto aquele referente a variável fectot. Em relação 
as características locacionais, observa-se que, em municípios com maior percentagem de 
domicílios localizados na zona rural (menor valor de txurbmun), há um aumento na média 
de domicílios considerados pobres.  

Interpretação análoga pode ser feita para as variáveis propagricola, txsuper e 

propformal. Mesmo que o setor agrícola possa ser considerado de menor produtividade 
se comparado ao setor industrial ou o de serviços, os resultados indicam que, o fato do 
setor prover emprego para as famílias é fator de redução da pobreza. Ainda, municípios 
com proporção média maior de indivíduos com ensino superior, bem como com maior 
percentagem média de pessoas trabalhando no setor formal, apresentam diminuição na 
média de domicílios considerados pobres. Por fim, em municípios com maior população 
e elevado Índice de Gini, há um aumento médio de domicílios em situação de pobreza. 
As variáveis municipais tiveram os sinais esperados, com base na literatura especializada, 
e corroboram as argumentações teóricas gerais feitas por Hulme, Mooren e Sheperd 
(2001), Rocha (2006) e Haughton e Khandker (2009), entre outros.  



Tabela 2: Estimativas dos Modelos logísticos hierárquicos para a pobreza no Brasil, 2010. 

Variáveis explicativas 
Modelo 0 (Nulo) Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 5 

Odds ratio Desvio Padrão Odds ratio Desvio Padrão Odds ratio Desvio Padrão Odds ratio Desvio Padrão Odds ratio Desvio Padrão 
Intercepto 0,195 0,003 2,893 0,052 2,914 0,052 6,254 0,783 6,109 0,766 
Características domiciliares          
sexochefam   0,843 0,004 0,845 0,004 0,844 0,004 0,844 0,004 
idadechefea           

1   0,860 0,004 0,860 0,004 0,861 0,004 0,861 0,004 
2   0,577 0,003 0,577 0,003 0,578 0,003 0,578 0,003 
3   0,406 0,002 0,405 0,002 0,406 0,002 0,406 0,002 
4   0,101 0,001 0,100 0,001 0,100 0,001 0,100 0,001 

corchefa   0,848 0,003 0,848 0,003 0,851 0,003 0,851 0,003 
companheiro   0,633 0,003 0,632 0,003 0,632 0,003 0,632 0,003 
escchefea           

2   0,477 0,003 0,478 0,003 0,478 0,003 0,478 0,003 
3   0,217 0,001 0,217 0,001 0,217 0,001 0,217 0,001 
4   0,059 0,001 0,059 0,001 0,059 0,001 0,059 0,001 

empchefea   0,060 0,000 0,060 0,000 0,060 0,000 0,060 0,000 
moradores   1,419 0,002 1,420 0,002 1,419 0,002 1,419 0,002 
Infraestrutura   0,417 0,002 0,395 0,004 0,412 0,004 0,453 0,068 
Características municipais  

 
 

 
     

txurbmun       0,672 0,041 0,643 0,039 
propagricola       0,281 0,027 0,286 0,027 
lnpop       1,043 0,009 1,047 0,009 
fectot       0,998ns 0,019 0,987ns 0,018 
txsuper       0,938 0,003 0,938 0,003 
propformal       0,960 0,001 0,960 0,001 
gini       22,520 3,632 25,150 4,064 
Interações           
txurbmuninfra         1,919 0,152 
propagricolainfra         0,756 0,091 
lnpopinfra         0,963 0,009 
fectotinfra         1,099 0,028 
txsuperinfra         1,005ns 0,003 
propformalinfra         1,001ns 0,001 
giniinfra         0,437 0,087 
Observações: 4120620; Grupos: 5565          

Fonte: resultados da pesquisa. Nota: ns não significativo estatisticamente



O modelo 4 inclui, além das características de primeiro e segundo nível, as interações entre a 
variável de infraestrutura e aquelas de segundo nível, ou seja, busca-se captar efeitos aleatórios de 
impacto da infraestrutura sobre a pobreza de acordo com as características municipais.  Observa-se 
que houve mudança no coeficiente da variável infra e de algumas das variáveis de segundo nível, 
indicando a importância de se levar em consideração inclinações aleatórias. As variáveis fectot, 

txsuperinfra e propformalinfra foram não significativas nesta especificação. Tais resultados reforçam 
as principais conclusões feitas por Broegaard et al (2011) e Raunyiar et al (2011), as quais indicam 
que os efeitos do acesso a infraestrutura sobre a redução da pobreza, de fato, variam de acordo com 
o contexto no qual os pobres estão inseridos. 

A interação entre as variáveis txurbmun e infra indica que, quanto menor a taxa de urbanização 
do município, maior o impacto positivo do acesso à infraestrutura sobre a pobreza. Este resultado era 
esperado, dada a discrepância no contexto rural-urbano observada na análise descritiva feita na 
subseção anterior. O transbordamento da infraestrutura para áreas rurais poderia ter papel ainda mais 
efetivo em reduzir a pobreza, devido ao grande número de pessoas sem acesso e, também, ao maior 
nível de pobreza nessas localidades. Relação similar é encontrada na interação entre a variável 
propagricola e infraestrutura, o que indica que quanto maior a proporção da população ocupada no 
setor agrícola, maior o impacto positivo do acesso aos serviços básico sobre a redução da pobreza. 
Como argumentam Ali e Pernia (2003), o crescimento da produtividade agrícola, proporcionado por 
expansão da infraestrutura, é um dos motores de redução da pobreza, via suas propagações diretas 
sobre o salário e criação de empregos, além de influências indiretas sobre a expansão da atividade 
econômica. Ao passo que mais indivíduos vivem e, ou, trabalham em áreas rurais, os efeitos positivos 
do acesso a infraestrutura sobre a redução da pobreza são reforçados. 

O efeito da interação entre lnpop e a variável infra, por sua vez, é o de potencializar o efeito 
positivo do acesso a infraestrutura sobre a redução da pobreza. De outra forma, quanto maior a 
população do município, maiores tendem a ser os retornos da infraestrutura sobre as chances dos 
domicílios estarem fora da situação de pobreza. Este resultado é coerente com as características físicas 
e econômicas dos setores de infraestrutura analisados neste estudo. Setores como os de saneamento 
básico, energia e telecomunicações são caracterizados por altos investimentos necessários para iniciar 
a operação e tempo elevado para que o investimento gere retornos financeiros. Tais setores 
configuram um monopólio natural, no qual a firma responsável pela prestação dos serviços será 
sustentável e eficiente economicamente apenas quando usufruir de grandes economias de escala, o 
que pode ser obtido quando a população do município é elevada. Desta forma, o fato do município 
possuir grande população pode facilitar a instalação dos serviços, potencializando o efeito positivo
dos mesmos sobre a redução da pobreza. Argumentação mais detalhada neste sentido pode ser 
encontrada em Galvão Junior e Paganini (2009), por exemplo. 

Em relação a interação entre gini e infra, observa-se que o fato do município ser mais desigual 
potencializa a relação positiva entre acesso a infraestrutura e redução da pobreza. Com base na análise 
descritiva feita anteriormente, argumenta-se que os domicílios pobres se situam em municípios com
mais alta desigualdade de renda e possuem menor acesso a todos os serviços de infraestrutura. Desta 
forma, a transmissão desses serviços em cidades mais desiguais poderia estar fortemente ligada ao 
transbordamento dos mesmos para as classes de renda mais baixa, o que aumentaria o benefício do 
acesso a infraestrutura sobre a redução da pobreza. Uma questão natural a ser colocada e, estudada 
em trabalhos posteriores, está relacionada à possibilidade de municípios mais desiguais serem mais 
seletivos nos projetos de infraestrutura, ou seja, se há uma tendência de os investimentos nos setores 
envolvidos se concentrarem em localidades com população mais rica e maior poder de pressionar as 
autoridades públicas responsáveis, dentro dos próprios municípios. 

Por fim, enquanto a variável fectot não foi significativa em todas as especificações, a interação
da mesma com a variável infra se mostrou significativa. Municípios com taxa de fecundidade maior 
enfraquecem o impacto positivo do acesso a infraestrutura sobre a pobreza. Como esperado, em 
municípios em que há um crescimento populacional mais elevado podem ocorrer problemas de 
congestão de infraestrutura, ou seja, ainda que existam investimentos em expansão e manutenção dos 
serviços, na medida em que aumenta o número de usuários dos equipamentos de infraestrutura, reduz-



se a capacidade dos mesmos de prover os serviços para os quais foram destinados. Uma outra 
pergunta a ser inserida e, que também pode receber destaque em trabalhos posteriores, é se esse 
fenômeno estaria associado ao fato de municípios com maior fecundidade necessitarem de maior 
oferta e qualidade dos serviços de infraestrutura, principalmente aqueles relacionados à saúde das 
crianças e mães em estado de gestação, notadamente os serviços de água e esgoto. 

Em termos de políticas públicas, percebe-se que a busca pela universalização da oferta de 
serviços básicos de infraestrutura pode trazer benefícios em termos de redução da pobreza no Brasil. 
Os impactos positivos, neste sentido, podem ser reforçados de acordo com as características 
municipais referentes ao tamanho da população, desigualdade de renda, proporção de pessoas 
trabalhando e vivendo na zona rural, bem como ao nível de fecundidade total, as quais devem ser 
levadas em consideração pelas autoridades políticas responsáveis pela articulação e disposição dos 
setores envolvidos. 

 
6. Conclusões 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se há relação entre acesso à infraestrutura e 
redução da pobreza nos domicílios brasileiros, em uma abordagem que analisa a pobreza em 
perspectiva contextual, ou seja, considera-se, além de questões de renda e desigualdade da mesma, 
características socioeconômicas do local em que o domicílio está inserido.  

Com base em modelos logísticos hierárquicos, estimou-se os determinantes da pobreza a nível 
municipal e domiciliar, corrigindo para problemas de agrupamento dos dados em diferentes níveis.
Os resultados demonstram que a probabilidade de o domicílio estar em condição de pobreza, vis-à-
vis não estar em tal condição, diminui ao passo que o chefe de família: é do sexo masculino; tem 
idade cada vez mais avançada; é de cor branca; possui nível de escolaridade mais alto; está 
empregado, e; vive com o conjugue. Ademais, as chances de o domicílio se situar em condição de 
pobreza aumentam com um maior número de moradores. Em relação a variável explicativa de maior 
interesse neste estudo, referente ao acesso a infraestrutura, observa-se que o sinal foi esperado e 
significativo, indicando que o acesso aos serviços básicos analisados é determinante para diminuir as 
chances dos domicílios se encontrarem em situação de pobreza. 

A inclusão dos indicadores municipais alterou a razão de chance da variável de acesso a 
infraestrutura no nível 1, sendo aceitável a hipótese de que os municípios apresentam valores distintos 
para a probabilidade da pobreza. Todos os coeficientes foram significativos, exceto aquele referente 
a variável fectot. Desta forma, argumenta-se que em municípios com maior proporção de domicílios 
em áreas urbanas, proporção de empregados no setor agrícola, percentagem da população com ensino 
superior e proporção de pessoas trabalhando no setor formal, há diminuição na média de domicílios 
considerados pobres. O mesmo ocorre para municípios com menor Índice de Gini e maior população.

Ademais, testou-se a existência de efeitos heterogêneos do acesso a infraestrutura sobre a 
redução da pobreza de acordo com as características socioeconômicas municipais, sendo geradas 
interações entre as variáveis de segundo nível e a variável proxy para infraestrutura. Os resultados 
indicam que o efeito positivo do acesso a infraestrutura sobre a redução da pobreza é potencializado 
em municípios com maior proporção de indivíduos residentes em zona rural bem como trabalhando 
no setor agrícola, maior Índice de Gini, maior população e menor taxa de fecundidade. Tais resultados 
afirmam a importância de se levar em consideração das características contextuais no estudo sobre 
acesso a infraestrutura e pobreza. 
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APÊNDICE

Quadro 1A: variáveis utilizadas na análise descritiva e, ou, modelos hierárquicos. 

Tipo Variável Definição 

Dependente rendfampc Rendimento domiciliar mensal per capita 

 pobre 1, se rendfampc inferior a 140, 0 em caso contrário. 

D
om

ic
il

ia
r 

(a
):

 c
on

tr
ol

e 

sexochefam 1, se o chefe da família é do sexo feminino; 

idadechefea 
0 (grupo de referência), chefes com até 30 anos; 1, chefes entre 31 e 40 anos; 2, chefes entre 41 e 50 anos; 3, 
chefes entre 51 e 60 anos; 4, chefes com mais de 60 anos. 

companheiro 1, caso o chefe do domicílio vive em companhia de um cônjuge ou companheiro; 

escchefea 
1 (grupo de referência), sem instrução e fundamental incompleto; 2, fundamental completo e médio incompleto; 
3, médio completo e superior incompleto; 4, superior completo 

empchefea 1, se chefe está empregado; 0, caso contrário. 

corchefea 1, se chefe é branco; 0, caso contrário. 

moradores Número de moradores no domicílio. 

D
om

ic
il

ia
r 

(b
):

 a
ce

ss
o 

à 
se

rv
iç

os
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

tu
ra

 

agua 1, se o domicílio é atendido pela rede geral de abastecimento de água; 0, caso contrário. 
 

esgoto 1, se domicílio é atendido pelo sistema de coleta; 0, caso contrário. 

sanea 1, se o domicílio possui acesso a água e esgoto; 0, caso contrário. 

energia 1 se domicílio possui acesso à energia elétrica por companhia distribuidora; 0, caso contrário. 

fixo 1, se o domicílio possui telefone fixo; 0, caso contrário. 

celular 1, se domicílio possui telefone móvel; 0, caso contrário. 

telec 1, se o domicílio possui telefone fixo ou móvel; 0, caso contrário 

sanea&energ 1, se o domicílio possui acesso aos serviços de saneamento e energia; 0, caso contrário 

sanea&telec 1, se o domicílio possui acesso aos serviços de saneamento e telecomunicações; 0, caso contrário 

energ&telec 1, se o domicílio possui acesso aos serviços de energia e telecomunicações; 0, caso contrário 

infra 1, se o domicílio possui acesso aos serviços de energia, telecomunicações e saneamento; 0, caso contrário. 

M
un

ic
ip

al
 

txurbmun Percentual de indivíduos residentes em zona urbana 

propagricola Percentual de indivíduos trabalhando no setor agrícola 

lnpop Logarítimo natural da população 

fectot Taxa de fecundidade total 

txsuper Percentual da população com ensino superior completo 

propformal Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 

gini Índice de Gini segundo renda domiciliar per capita 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2A: População atendida com serviços de infraestrutura (%), domicílios não pobres 
e amostra completa, 2010. 

Variável Amostra sanea agua esgoto energ telec fixo celular Infra 
sanea& 
energ 

sanea& 
telec 

energ& telec 

Total 
Completa 54 83 55 98 88 41 83 51 54 51 87 

Não pobres 58 86 60 99 91 45 86 55 58 55 91 

Rural 
Completa 2 27 3 90 63 7 61 2 2 2 60 

Não pobres 3 28 4 93 71 9 68 2 3 3 68 

Urbano 
Completa 62 92 64 99 92 46 87 59 62 59 91 

Não pobres 64 92 66 99 94 50 88 61 64 62 93 

Norte 
Completa 12 54 14 90 78 20 77 11 12 11 75 

Não pobres 14 58 17 94 86 25 83 13 14 13 83 

Nordeste 
Completa 32 76 34 97 77 21 75 29 32 29 76 

Não pobres 38 81 40 98 84 27 81 35 38 35 83 

Sudeste 
Completa 79 90 81 99 93 56 86 75 79 75 92 

Não pobres 81 91 82 99 94 58 87 77 80 77 94 

Sul 
Completa 44 85 46 99 94 43 88 43 44 43 93 

Não pobres 45 86 47 99 94 45 89 44 45 44 94 

Centro-
Oeste 

Completa 37 82 38 98 93 36 91 36 37 36 92 

Não pobres 39 83 40 99 94 38 92 38 38 38 94 

Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2010). 
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Resumo 
Este trabalho busca avaliar os efeitos da educação dos pais sobre o rendimento escolar de alunos. O método 
contrafactual de mediação desenvolvido por Imai et al. (2010) foi aplicado às informações extraídas do 
SAEB, Censo Escolar e Indicadores Sociais, disponibilizadas pelo INEP (2015). Os resultados evidenciam 
que o efeito mediação causal ganha força à medida que o nível de educação dos pais aumenta, indicando 
que parte do efeito da escolaridade dos pais é potencializado pelo nível socioeconômico familiar. Além 
disso, a influência indireta da escolaridade dos pais via mediação das condições socioeconômicas é maior 
para filhos do sexo masculino. 
Palavras-chave: Efeito Mediação Causal, educação dos pais, rendimento escolar. 

 
Abstract 
This study aims to analyze the effects of parents' education on the school performance of students. The 
Causal Mediation Effect method was applied to the information extracted from SAEB, School Census, and 
the Platform of Social Indicators made available by INEP (2015). The results show that the causal mediation 
effect gains strength as parents 'level of education increases, indicating that part of the effect of parents' 
schooling is strengthened by the family socioeconomic level. The indirect influence of parents' schooling 
through mediation of socioeconomic conditions, on average, is higher for the children than for the 
daughters. 
Keywords: Effect Causal Mediation, parents' education, school performance. 
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1. Introdução 

A educação tem sido um tema de ampla discussão na literatura acadêmica devido à sua influência 
sobre os retornos privados, medidos pela acumulação de capital humano e, consequentemente, sobre o 
crescimento e desenvolvimento de uma dada região ou país, já que, maiores níveis de escolaridade estão 
associados à maior produtividade dos fatores de produção. Além disso, estudos evidenciam a educação 
como uma das principais fontes sociais de externalidades positivas, capaz de reduzir os níveis de 
desigualdades de renda (BECKER; CHISCWICK, 1966; SOUZA; TAQUES; OLIVEIRA; ALENCAR, 
2014), além da redução significativa da criminalidade (LOCHNER; MORETTI, 2001). Ressalta-se também 
que, as influências do capital humano tornam-se ainda mais eficientes e significativas para a explicação do 
crescimento econômico quando se utiliza como proxy para a mesma, a qualidade da educação ao invés da 
quantidade. Hanushek e Wobmann (2010) evidenciam que a inclusão de uma variável indicadora da 
qualidade educacional dos indivíduos eleva o poder de explicação do crescimento econômico, de modo que 
o coeficiente de determinação do modelo eleva-se de 25% para 73%, após a inclusão da qualidade da 
educação. 

Há uma diversidade de fatores que podem estar associados às melhorias na qualidade da educação. 
Soares (2004) argumenta que estes podem ser agregados em três grupos específicos: características 
individuais dos alunos, família e escola. Estudos relacionados ao desempenho escolar encontraram uma 
influência positiva dos insumos escolares sobre o progresso na qualidade da educação (ALBERNAZ; 
FERREIRA; FRANCO, 2003; NIETO; RAMOS, 2013). Entretanto, evidências empíricas constatam que a 
qualidade da escola possui menor contribuição sobre os resultados acadêmicos dos alunos quando 
comparada ao background familiar dos mesmos (COLEMAN, 1966; FELÍCIO; FERNANDES, 2005; 
ARAÚJO; ALMEIDA, 2013; PALERMO; SILVA; NOVELLINO, 2014). Ademais, a influência de tais 
fatores difere entre gêneros (PERAITA; SÁNCHEZ, 1998; GLICK; SAHN, 2000; CHEN, 2009; JERRIM; 
MICKLEWRIGHT, 2011) e regiões (BARROS; LAM, 1993; MELO; ARAKAWA, 2012; MEDEIROS; 
OLIVEIRA, 2013). 

Os diferenciais na qualidade da educação estão associados não somente às diferenças na distribuição 
de insumos escolares, mas, também, nas disparidades do contexto socioeconômico dos alunos, as quais são 
geradas pelas diferenças no nível de escolaridade dos pais, já que, pais mais escolarizados estão mais 
propensos a adquirir maiores níveis de renda. 

A literatura referente ao background familiar e desempenho escolar revela que há diferenças inter-
regionais e entre gêneros, no que diz respeito às influências da escolaridade e nível socioeconômico dos 
pais sobre os resultados escolares dos filhos. Segundo Serf '02 (2002), a renda dos pais é um importante 
determinante do investimento a ser destinado à educação dos filhos. Além disso, Vieira e Tenório (2014) 
destacam que o efeito da educação dos pais sobre os resultados escolares dos filhos está fortemente 
relacionado às condições socioeconômicas da família, já que, a escolaridade de um indivíduo está 
intimamente associada ao nível socioeconômico de sua família.  

Entretanto, tais estudos limitam-se apenas em estimar o grau de associação entre background 
familiar e habilidades dos alunos, sem conclusões a respeito das direções causais de tais variáveis. Com 
isso, a contribuição deste trabalho reside em considerar que, o efeito causal do nível de educação dos pais 
não se dá somente de forma direta, mas, também, de forma indireta via condição socioeconômica, a qual 
poderá potencializar tal efeito, pois, espera-se que níveis de escolaridade mais elevados estejam associados 
a melhores níveis de renda e, consequentemente, maior será o desempenho escolar dos filhos. Convém 
ressaltar que, estudos que não levam em consideração esse efeito indireto possivelmente irão superestimar 
os reais efeitos da educação dos pais, pois, a influência da educação dos pais pode ser potencializada pelo 
nível socioeconômico da família, principalmente nos níveis mais elevados de educação dos pais, já que, 
estes terão maiores disponibilidades financeiras para investir na educação de seus filhos aumentando-se, 
assim, as chances de sucesso escolar destes.  

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo avaliar o efeito da educação dos pais via mediação 
das condições socioeconômicas sobre o rendimento escolar de alunos do 5° ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino, levando-se em consideração a heterogeneidade de tais efeitos entre gênero e regiões, 



 

 

da área urbana do Brasil. Para tanto, este estudo utilizou as informações retiradas do SAEB, Censo Escolar 
e da Plataforma de Indicadores Sociais disponibilizadas pelo INEP (2015). 

Visando atingir o objetivo proposto, aplicou-se o método de Efeito Mediação Causal desenvolvido 
por Imai et al. (2010), o qual permite capturar a parcela do efeito da educação dos pais sobre o desempenho 
escolar dos filhos que pode ser explicado por seu efeito no nível socioeconômico da família (variável 
mediadora), permitindo, assim, particionar o efeito médio total da escolaridade dos pais nos efeitos, direto 
e indireto (mediação), sendo que, neste último, o nível de instrução do pai e da mãe afeta indiretamente o 
desempenho escolar dos filhos via mediação do nível socioeconômico da família, o qual se encontra na via 
de causalidade entre a educação dos pais e o sucesso acadêmico dos filhos, até então, não levado em 
consideração pela literatura. 

Em sequência, o artigo está dividido nas seguintes seções: breve revisão de literatura referente aos 
determinantes do desempenho escolar e influências da escolaridade dos pais sobre o rendimento acadêmico 
dos filhos; fontes dos dados utilizadas e abordagem metodológica; resultados e considerações finais. 
2. Referencial Teórico 
2.1.  Background Familiar e Desempenho Acadêmico 

Estudos empíricos a respeito do desempenho escolar evidenciam uma influência positiva e 
significativa do background familiar sobre o rendimento acadêmico dos alunos (MARBUAH, 2016; 
PALERMO; SILVA; NOVELLINO, 2014; VIEIRA; TENÓRIO, 2014; SERF´02, 2002), e que os fatores 
associados ao background familiar exercem maior participação nos resultados escolares do que as 
características da própria escola (COLEMAN, 1966; FELÍCIO; FERNANDES, 2005; ARAÚJO; 
ALMEIDA, 2013; PALERMO; SILVA; NOVELLINO, 2014). Estudos apontam para a existência de uma 
heterogeneidade de tal relação entre regiões (BARROS; LAM, 1993; MELO; ARAKAWA, 2012; 
MEDEIROS; OLIVEIRA, 2013) e, também, entre gêneros (PERAITA; SÁNCHEZ, 1998; GLICK; SAHN, 
2000; CHEN, 2009; JERRIM; MICKLEWRIGHT, 2011). 

Utilizando dados do Gansu Survery of Children and Families (GSCF) de 2000, para a área rural da 
China, Chen (2009) investiga a relação existente entre background familiar e o desempenho na educação 
básica em Matemática, levando em consideração características individuais das crianças, da família e 
escola. Por meio do método de variável instrumental (VI), o autor verificou que maiores níveis de 
escolaridade dos pais estão associados a melhores desempenhos dos filhos. Ao fazer uma distinção dos 
efeitos entre gêneros, os resultados evidenciam que a educação da mãe se mostra significativa apenas para 
meninas, enquanto que a escolaridade do pai influencia os resultados de ambos os filhos. Além do mais, o 
nível de instrução do pai possui maior associação com os resultados dos filhos que se encontram no extremo 
inferior da distribuição de notas, enquanto que para a mãe verifica-se o contrário. 

Resultados semelhantes são encontrados por Glicke e Sahn (2000). Por meio de informações 
extraídas de uma pesquisa realizada em Conakry, principal centro urbano da Guiné, na África, em 1990, e 
com o auxílio de um modelo probit ordenado, os autores encontraram influências positivas e 
estatisticamente significativas dos níveis de educação e renda dos pais sobre os anos de escolaridade dos 
filhos. Além disso, tais efeitos diferem entre gêneros, sendo que, a educação do pai possui influências 
positivas sobre os anos de estudo de ambos os filhos, enquanto que o nível de instrução da mãe afeta apenas 
os anos de escolaridade das filhas. Em relação à renda familiar, esta tem efeito positivo e significativo 
apenas para as meninas, sem nenhuma influência para meninos. Com base em um modelo logit ordenado 
e, em microdados extraídos da pesquisa ECVT, na Espanha, Peraita e Sánchez (1998) também encontraram 
uma associação positiva entre a renda familiar e os anos de escolaridade, e que tais influências diferem 
entre gêneros, sendo maiores para as meninas. 

Jerrim e Micklewright (2011) por meio de informações extraídas do Programmefor International 

Student Assessment (PISA) para o ano de 2003, levando em consideração todos os países da OCDE, com 
exceção do México e Japão, com base no método de regressão múltipla, também encontraram que quanto 
mais elevado for o nível de escolaridade dos pais melhores serão as habilidades dos filhos na disciplina de 
Matemática, e que tais efeitos diferem entre gênero. A educação da mãe possui maior influência sobre o 
rendimento escolar das filhas enquanto que a educação do pai possui maior participação nos resultados dos 
filhos.  



 

 

Baseado em informações extraídas do Ghana Living Standards Survey 2012/2013, Marbuah (2016), 
por meio de análise de correlação de Parson e de regressão múltipla, encontra que maiores níveis de renda 
e escolaridade de pais estão associados a maiores níveis de educação dos filhos. Além disso, os resultados 
indicam que a educação do pai possui maior influência sobre a educação dos filhos em detrimento à 
escolaridade da mãe, no sistema básico de ensino. 

Serf '02 (2002), a partir de dados da National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) de 1979 e 1998, 
também encontra uma relação positiva e significativa entre o background familiar, composta pelo nível de 
renda, escolaridade da mãe e tamanho da família, e a educação dos filhos, medida pelos anos de 
escolaridade, sendo que, tal influência é maior sobre indivíduos brancos, quando comparados a negros e 
hispânicos. 

A relevância da qualidade da escola é evidenciada por Felício e Fernandes (2005), os quais, por 
meio de um Índice de Theil e da decomposição de notas entre escola e background familiar encontraram 
evidências, para o estado de São Paulo, de que a escola explica entre 0 e 28,4% e, as características 
familiares, entre 8,7 e 34,44% dos diferenciais de rendimentos nas disciplinas de Português e Matemática, 
respectivamente, para alunos da 4ª série do ensino fundamental, indicando que o background familiar possui 
maior participação na explicação das desigualdades de notas dos alunos do que a própria escola. Resultados 
similares são encontrados no Relatório de Coleman (1966), o qual evidencia uma maior participação das 
características familiares em detrimento dos fatores escolares, como infraestrutura, no desempenho escolar. 
Além do mais, o mesmo também verificou que maiores níveis educacionais dos pais estão associados a 
melhores resultados escolares de seus filhos. 

Barros e Lam (1993), fazendo uso de dados da PNAD (1982) investigaram as diferenças de 
escolaridade entre as áreas urbanas da região Nordeste e São Paulo, além de seus determinantes, com o 
auxílio de três modelos econométricos estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com exceção 
do terceiro, o qual se aplicou o método de variável instrumental (VI). No primeiro modelo, o desvio da 
regressão é tido como aleatório e independente dos níveis de escolaridade dos pais e renda familiar. No 
segundo, o desvio domiciliar depende do nível de instrução dos avós, fazendo com que a função resposta 
dependa não apenas da renda e escolaridade dos pais, mas também, da escolaridade dos avós. Por fim, no 
terceiro modelo utilizado pelos autores, a escolaridade dos avós é utilizada como instrumento para a 
educação dos pais dos alunos.  De acordo com os resultados encontrados, a educação e renda dos pais 
possuem influências positivas sobre os anos de escolaridades dos filhos. Ademais, os achados apontam para 
existência de diferenças nas médias de escolaridade entre a região Nordeste e São Paulo, com vantagem de 
1,5 anos para esta última. 

Melo e Arakawa (2012) analisaram as diferenças regionais das influências do background familiar 
sobre o desempenho escolar no Enem de 2008, restringindo a análise apenas para indivíduos que estavam 
concluindo o ensino médio, com idade entre 15 a 20 anos. Utilizando-se do método de MQO os autores 
encontraram uma relação positiva entre a educação e renda dos pais sobre os resultados potenciais dos 
filhos, em todas as regiões do Brasil. Ademais, por meio do teste estatístico de Chow, estes constaram que 
tal relação, entre o background familiar e desempenho no Enem, possui diferenças estatisticamente 
significantes entre as regiões do país. Ressalta-se também que, os resultados encontrados pelos autores 
evidenciam que essa relação é mais forte em regiões menos desenvolvidas, enquanto que, para regiões mais 
desenvolvidas, o contrário é verificado. 

As possíveis influências do background familiar sobre os resultados acadêmicos de alunos, nas 
grandes regiões do Brasil, também foram investigadas por Mendes e Karruz (2016). Com base em 
microdados do ENEM de 2012 e análise de regressão múltipla, estimada por MQO, os autores constataram 
que o background familiar possui relação direta e significativa com o desempenho no Enem. Os resultados 
também apontam para diferenças inter-regionais das influências da educação e renda dos pais sobre o 
desempenho escolar. As regiões Centro-Oeste e Sul registraram, respectivamente, maior influência da 
educação da mãe e do pai. Ressalta-se também que os resultados evidenciam que, em média, a educação 
do pai possui maior participação nos resultados do que o nível de instrução da mãe, em todos os estratos de 
escolaridade. No que diz respeito à renda familiar, esta possui maior e menor influência para o Nordeste e 
Sul, respectivamente. 



 

 

Com base em informações extraídas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para 
o ano de 2011, Medeiros e Oliveira (2013) apontam para diferenças educacionais entre as diferentes regiões 
do país, as quais são causadas não somente pelas diferenças entre as distribuições de características 
individuais e familiares, mas também, o modo pelo qual as diferentes regiões reagem a essas características. 
Os autores também constataram que, o estado de São Paulo possui os maiores níveis de escolaridade e que 
as regiões Norte e Nordeste possuem média de escolaridade mais baixa, com desvantagem média de 1,3 
ano, quando comparadas ao estado de São Paulo. 

A importância do background familiar também foi comprovada por Palermo et al. (2014) os quais 
estudaram as influências de diferentes fatores sobre o desempenho escolar em Matemática de alunos da 
rede pública de ensino. Para tanto, os autores utilizaram-se de informações retiradas da Prova Brasil e Censo 
Escolar de 2007, além do Censo Demográfico de 2000. Com o auxílio de Modelos de Regressão 
Hierárquica com três níveis (alunos, turmas e escolas) constataram que os fatores de maior participação no 
desempenho escolar são provenientes do background familiar. 

Buscando avaliar a relação entre os níveis socioeconômicos e educação dos pais sobre o 
desempenho escolar dos filhos nos anos iniciais da educação básica no estado da Bahia, Vieira e Tenório 
(2014), a partir da utilização de dados longitudinais do Projeto GERES 2005 e por meio de modelos 
hierárquicos lineares, constataram que os aspectos individuais dos alunos não afetam os resultados escolares 
iniciais, mas sim, o background familiar destes. As estimativas também revelam que a escolaridade dos 
pais está fortemente ligada ao nível socioeconômico da família. Logo, quanto maior o nível de instrução 
dos pais, maiores serão os níveis de renda da família e, consequentemente, melhores serão os resultados 
acadêmicos dos filhos. 

A literatura referente ao background familiar e desempenho escolar revela que há diferenças inter-
regionais e entre gêneros, no que diz respeito às influências da escolaridade e nível socioeconômico dos 
pais sobre os resultados escolares dos filhos. Entretanto, tais estudos limitam-se apenas em estimar o grau 
de associação entre background familiar e habilidades dos alunos, sem conclusões a respeito das direções 
causais de tais variáveis. Este estudo busca realizar uma avaliação dos efeitos causais da escolaridade dos 
pais sobre os resultados escolares dos filhos.  

Segundo Serf '02 (2002), a renda dos pais é um importante determinante da quantidade de dinheiro 
a ser destinado à educação dos filhos. Além disso, Vieira e Tenório (2014) destacam que o efeito da 
educação dos pais sobre os resultados escolares dos filhos está fortemente relacionado às condições 
socioeconômicas da família, já que, a escolaridade de um indivíduo está intimamente associada ao nível 
socioeconômico de sua família. Considera-se neste estudo que o efeito causal do nível de educação dos pais 
não se dá somente de forma direta, mas, também, de forma indireta via condição socioeconômica, a qual 
poderá potencializar tal efeito, pois, espera-se que níveis de escolaridade mais elevados estejam associados 
a melhores níveis de renda e, consequentemente, maior será o desempenho escolar dos filhos. 
3. Metodologia 
3.1.  Base de Dados 

Com o intuito de avaliar os efeitos da educação dos pais sobre o desempenho dos filhos no sistema 
de ensino público brasileiro, serão utilizadas informações referentes às características individuais dos 
alunos e de sua família, além das condições socioeconômicas da escola à qual estes frequentam. Tais 
informações foram extraídas do SAEB, Censo Escolar e da Plataforma de Indicadores Sociais 
disponibilizadas pelo INEP, para o ano de 2015. 

A amostra utilizada foi dividida em cinco sub-amostras, de acordo com as regiões brasileiras, 
restringindo o estudo apenas para estudantes da área urbana de escolas públicas. Além do mais, a mesma 
foi separada por gênero a fim de comparar os possíveis efeitos entre homens e mulheres nas diferentes 
regiões do país. 
3.2. Metodologia Econométrica 
3.2.1. Efeito Mediação 

O objetivo central da estimação de causalidade reside em mensurar o impacto causal de um 
determinado tratamento sobre o resultado potencial. Entretanto, a obtenção de tal estimativa não fornece 
informações adicionais a respeito da construção de tais efeitos, além do caminho percorrido pela variável 
de tratamento até afetar os resultados potenciais. Esse é o objetivo da análise de mediação causal, estimar 



 

 

como o tratamento (T) afeta causalmente o valor de resultado (Y) via mediação de uma variável 
intermediária (M), na qual, encontra-se na via causal entre o tratamento e a variável de resultado.  

Nas ciências sociais a análise de mediação causal foi formulada e aplicada no quadro de modelos 
de equações estruturais lineares, havendo dificuldades na ampliação de tal definição para uma estrutura de 
modelos não lineares. Ademais, estimar tal efeito por meio de equações estruturais lineares mostrava-se 
problemático devido à incapacidade de especificar a suposição de identificação chave e também, por conta 
da existência de uma interdependência de tais resultados a um modelo estatístico específico. Diante de tais 
limitações, Imai, Keele e Tingley (2010) desenvolveram uma abordagem alternativa e geral para a análise 
de mediação causal, generalizando-a para modelos tanto lineares quanto não-lineares, paramétricos e não-
paramétricos. Além do mais, tal generalização é estendida para mediadores contínuos e discretos. Vale 
salientar também que os autores estenderam a análise de mediação causal para a estrutura contrafactual, 
independentemente de um modelo estatístico específico. 
3.2.2.  Abordagem Contrafactual da Educação dos Pais sobre o Rendimento Escolar dos Filhos 

No quadro contrafactual, a estimativa causal da educação dos pais sobre o desempenho escolar dos 
filhos é obtido por meio da diferença entre dois resultados acadêmicos possíveis: o primeiro que seria obtido 
caso a criança tivesse pai (mãe) com determinado nível de instrução (tratados), e o segundo, caso esta 
tivesse pai (mãe) com escolaridade abaixo do observado no primeiro caso (controle). Diante disso, serão 
criados dois grupos, o de tratados e não tratados. 

Formalizado as informações mencionadas acima, considere uma amostra composta por n 
observações retiradas de uma população de N observações com n≤N. Seja !" a variável indicadora de 
tratamento para o aluno i, com valor igual a um se o aluno pertencer ao grupo de tratados e, zero caso 
contrário. A variável de resultado potencial é dada por #"($), onde, #"(%), e#"(&), correspondem às 
proficiências em Português e Matemática que seriam observadas caso o aluno fosse tratado e caso não fosse 
tratado, respectivamente. Dessa forma, os possíveis resultados entre tratados e não-tratados pode ser 
representado por: #"($) = !"#"(%) + (1 ' !")#"(&). Entretanto, como não há informações a respeito do 
desempenho escolar de alunos nas condições, de tratamento e não-tratamento, simultaneamente, se #"(%) for 
ocorrer #"(&) não será observado para o indivíduo i. 

Diante do exposto, o efeito causal da educação dos pais sobre o sucesso escolar dos filhos é dado 
pela diferença entre #"(%) e #"(&) para cada i. Entretanto, as possíveis inferências de causalidade para a 
população são obtidas a partir do efeito médio causal definido como *,#"(%) ' #"(&)-. Vale salientar também 
que, se o tratamento for randomizado #"($) . !", onde, t = 0,1, o efeito médio causal pode ser obtido como 
se segue: 

*,#"(%) ' #"(&)- = *,#"(%)/!" = 1- ' *,#"(%)/!" = 0- 
= 2*[#"/!" = 1] ' *[#"/!" = 0]                                    (1) 

3.2.3. Efeitos Causais da Educação dos Pais via Mediação das Condições Socioeconômicas  

O objetivo central desta pesquisa reside em demonstrar como que a escolaridade dos pais influencia 
causalmente o rendimento acadêmico dos filhos por meio de uma variável mediadora que se encontra na 
via de causalidade entre a educação dos pais e o desempenho dos filhos, sendo que esta é afetada pela 
variável de tratamento antes mesmo de influenciar os resultados potenciais. Neste estudo, a variável 
mediadora considerada será o nível socioeconômico da família, pois, espera-se que, maiores níveis de 
instrução dos pais estejam associados a melhores condições socioeconômicas, aumentando-se as 
disponibilidades financeiras para investir na educação dos filhos. 

Diante de uma análise de mediação causal, a variável de resultado é função não apenas da condição 
de tratamento, mas também, da variável mediadora, isto é, #"(!"3 4"), onde, 4" é o mediador entre o 
tratamento e o resultado potencial. Desse modo, o efeito mediação causal, também conhecido como efeito 
indireto, é dado pela diferença entre dois possíveis resultados: o desempenho escolar que seria observado 
na condição t (tratamento ou de controle), dado o nível socioeconômico observado na condição de 
tratamento e o resultado que seria obtido pelo mesmo indivíduo na mesma condição t (tratado ou não 
tratado), porém, com nível socioeconômico que este teria caso estivesse na condição de não tratamento: 

5"($) 6 #"7834"(%)9 ' #"7834"(&)9                                               (2) 



 

 

O resultado 5"(%) corresponde a diferença de rendimento acadêmico quando a criança possuiu 
determinado tratamento (pai ou mãe com determinado nível de escolaridade). Dado 5"(%), temos que,  
#"(134"(%)) diz respeito ao desempenho escolar dos filhos caso estes tenham pais com um dos tratamentos 
definidos neste estudo (fundamental, médio, superior completos) e,  #"(134"(&)) representa o rendimento 
escolar dos filhos que seria observado caso estes tenham sido tratados, porém, com uma situação 
socioeconômica familiar caso este estivesse na situação de não tratamento. Dessa forma, percebe-se que, 
na estimação do efeito mediação causal, o mediador varia enquanto que o tratamento é mantido constante 
de modo a responder a seguinte pergunta: o que aconteceria com o rendimento acadêmico da criança que 
possui pai (mãe) com ensino médio completo caso esta tivesse o mesmo nível socioeconômico de uma 
criança com pai (mãe) com ensino médio incompleto? 

Diferentemente da mediação causal, no efeito causal direto, a variável de tratamento varia enquanto 
que o mediador é mantido constante, isto é, fixado para determinada condição de tratamento ou controle. 
Tal efeito é definido da seguinte forma: 

:"($) 6 #"7134"($)9 ' #"7034"($)9                                          (3) 
Diante disso, :"(%) corresponde ao efeito direto da educação dos pais sobre o desempenho dos filhos, 

mantido constante o nível socioeconômico da família. #"7134"(%)9 representa o rendimento escolar da 

criança com determinado tratamento, enquanto que, #"7034"(%)9 diz respeito ao resultado que uma criança 
com a ausência de tal tratamento teria caso a mesma tivesse o mesmo nível sócioeconômico da condição 
de tratado. 

Uma vez obtidos os efeitos direto e indireto, podemos então obter o efeito tratamento causal total 
para cada unidade i, definido como se segue: 

;"($) 6 #"7134"(%)9 ' #"7034"(&)9 =
%

<
> ?5"($) + :"($)@%
$A&                     (4) 

Dessa forma, percebe-se que, o efeito causal total pode ser particionado em efeito direto e indireto, 
destacando que, um efeito total de tratamento igual a zero não necessariamente implica que o tratamento 
não tem efeito sobre os resultados, pois, é possível que os efeitos direto e indireto tenham a mesma 
magnitude, com sinais opostos, gerando, assim, um efeito total nulo. Ademais, ao assumir a hipótese de 
que tanto o efeito direto quanto o indireto são invariantes em relação ao estado de tratamento,5"($) = 5"(%) =
5"(&)e :"($) = :"(%) = :"(&), caso em que não há efeito mediação causal, o efeito total será definido como a 
soma dos dois efeitos causais, já que, sob esta hipótese, o efeito do tratamento total causal não se altera 
diante de modificações na variável mediadora. 

#"7134"(%)9 ' #"7034"(%)9 = 2#"7134"(&)9 ' #"7034"(&)9                   (5) 
Com base no que já foi exposto, podemos definir o efeito médio de mediação causal, estimativa de 

maior interesse neste estudo, da seguinte forma: 
5B"($) 6 Ε,#"7834"(%)9 ' #"7834"(&)9-222222                                 (C) 

3.2.4. Ignorabilidade Sequencial 

Seja Xi o vetor de variáveis de pré-tratamento para cada unidade i onde D corresponde ao suporte 
à distribuição das variáveis de pré-tratamento. Neste estudo, Xi é caracterizado pelas características 
individuais e familiares das crianças além das informações a respeito da escola à qual a mesma frequenta. 
Diante disso, a hipótese de Ignorabilidade sequencial, à qual depende de outras duas de independência 
condicional, pode ser escrita como: 

?#"(8′3 E)34"($)@ . !"│F" = G",                                                (7) 

#"(8′3 E) . 4"($)│!" = 83 F" = G",                                                (8) 

Onde, 0 H IJ7!" = 8│F" = G9 e 0 H K74"($) = E│!" = 8│F" = G9 para t = 0,1, e para todo G L
DME L N. 

Percebe-se que, a ignorabilidade é feita de forma sequencial, ou seja, em (7) o tratamento é 
independente dos resultados potenciais, os quais são função da atribuição de tratamento e do mediador, e 
da variável mediadora dada às covariadas de pré-tratamento. Já em (8) o mediador é independente dos 
resultados quando condicionado à condição de tratamento e às covariadas de pré-tratamento. 
3.2.5. Identificação não paramétrica sob Ignorabilidade Sequencial 



 

 

A identificação não paramétrica garante a consistência das estimativas causais da análise de 
mediação, independentemente de suposições adicionais de forma distributiva ou funcional, o que permite 
uma generalização da estimação do efeito médio de mediação causal. Sob a Hipótese de Ignorabilidade 
Sequencial tem-se que 

O7#"7834"($´)9│F" = G9 = P O7#"│4"($) = E3 !" = 83 F" = G9QRST7!" = 8 ′3 F" = G9N  (9) 

Para todo G L De 83 8′ = 031. 
Desse modo, temos que, sob a hipótese de ignorabilidade sequencial, a distribuição dos resultados 

potenciais (desempenho em Português ou Matemática) pode ser escrita como função das distribuições das 
variáveis observadas, 4"($)2│ (Ti, Xi) e de Yi│ (4"($)3Ti, Xi). Ademais, tal suposição permite inferir a respeito 
das estimativas contrafactuais não observadas a partir das informações observadas. 
3.3. Variáveis utilizadas no modelo 

O quadro 1 apresenta a descrição das variáveis que serão utilizadas no modelo econométrico. As 
variáveis de resultado potencial correspondem ao desempenho em Português e Matemática. As variáveis 
de tratamento utilizadas dizem respeito ao nível de instrução dos pais, as quais foram divididas em três 
níveis de escolaridade: ensinos fundamental, médio e superior. Ressalta-se também que foram criados dois 
grupos para cada um dos três estratos educacionais dos pais. O primeiro é caracterizado por filhos de pais 
com determinado nível de escolaridade, já o segundo, chamado grupo de controle, é composto por aqueles 
que possuem pais com nível de educação abaixo daquele definido no primeiro grupo. 
Quadro 1: Descrição das Variáveis 

Variáveis Descrição 
Dependentes: 
Prof_LP Desempenho em Língua Portuguesa 
Prof_MT Desempenho em Matemática 
Perfil do Aluno: 
Sexo 1= se masculino; 0= c.c. 
Raça 1= se branca; 0= c.c. 
¹Idade 1= se a criança está na idade certa para frequentar o 5º ano; 0= c.c. 
Reprov 1= se já reprovou; 0= c.c. 
Aband_escola 1= se já abandonou a escola alguma vez; 0= c.c. 
Dever_casa1 1= se faz o dever de casa de Português; 0=c.c. 
Dever_casa2 1= se faz o dever de casa de Matemática; 0=c.c. 
Trabalha 1= se a criança trabalha fora de casa; 0=c.c. 
Leitura 1= se a criança ler com freqüência; 0=c.c. 
Comput 1= se tem computador em casa; 0=c.c. 
Características da Família 
Pai_mae 1= se criança mora com o pai e com a mãe; 0=c.c. 
Inc_escola 1= se os pais incentivam a criança a ir à escola; 0=c.c. 
Tratamentos 
Educ_pai1 1= pai com fundamental completo; 0= pai com fundamental incompleto 
Educ_pai2 1= pai com ensino médio completo; 0= pai com ensino médio incompleto 
Educ_pai3 1= pai com ensino superior completo; 0= pai com ensino superior incompleto 
Educ_mae1 1= mãe com fundamental completo; 0= mãe com fundamental incompleto 
Educ_mae2 1= mãe com ensino médio completo; 0= mãe com ensino médio incompleto 
Educ_mae3 1= mãe com ensino superior completo; 0= mãe com ensino superior incompleto 
Mediador 
Icsef Índice de Condição Socioeconômica da Família 
Características da Escola 
Ind_infra Índice de Infraestrutura da Escola 
Ind_docente Índice de Adequação da Formação Docente 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: ¹assume valor um se o estudante tiver 10 anos de idade, com margem para um ano a mais ou um a menos de idade. 
 

O Índice de Condição Socioeconômica da Família foi obtido a partir da análise de componentes 
principais que engloba os itens descritos no Quadro 2, com seus respectivos pesos, baseados no Critério de 
Classificação Econômica Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) de 
2014. 



 

 

Quadro 2: Itens utilizados na criação do índice de Condição Socioeconômica da Família 

Itens 
Quantidade de Itens e pontos 
0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 4 5 6 7 
Automóvel 0 4 7 9 9 
Empregada mensalista 0 3 4 4 4 
Máquina de lavar 0 2 2 2 2 
Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 4 4 4 4 
Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0 2 2 2 2 

Fonte: Elaboração própria a partir do Índice ABEP (2014) 
O Índice de Infraestrutura da Escola foi obtido a partir da análise de componentes principais 

considerando-se as seguintes variáveis: abastecimento de água da rede pública; existência de esgoto 
sanitário da rede pública; coleta periódica de lixo; sala de diretoria; sala de professores; laboratório de 
informática; laboratório de ciências; quadra de esportes coberta ou descoberta; cozinha; biblioteca; parque 
infantil; banheiro adequado para alunos com deficiência; vias adequadas para alunos com deficiência; 
aparelho de televisão; videocassete; DVD; antena parabólica; copiadora; retroprojetor; impressora; 
computador; internet e alimentação escolar. Tais informações foram retiradas do Censo Escolar de 2015. 

Por fim, o Índice de Adequação da Formação Docente, obtido por meio dos Indicadores 
Educacionais, corresponde ao percentual de docentes com formação superior de licenciatura ou 
complementação pedagógica na mesma área da disciplina que leciona. 
4. Análise dos Resultados 
4.1.  Estatísticas Descritivas Condicionadas aos Níveis de Educação dos Pais 

As estatísticas descritivas das variáveis proficiências e índice de condição socioeconômica 
condicionados ao nível de escolaridade dos pais, para cada região do país, fazendo distinção de gênero, 
estão explicitadas na Tabela 1. O desempenho escolar tanto em Matemática quanto em Português, quando 
condicionado à escolaridade dos pais, varia significativamente entre gêneros e regiões. Para todas as regiões 
do país, as pessoas do sexo feminino, em média, apresentam melhor desempenho em Português, quando 
comparadas aos homens. Entretanto, em Matemática, o contrário é verificado. O melhor desempenho 
acadêmico, quando condicionado à escolaridade dos pais, ocorre na Região Sudeste, exceto para o extremo 
superior da distribuição de escolaridade dos pais, pois, condicionando o rendimento dos alunos a esse nível 
(ensino superior), a Região Sul apresenta melhores índices. Ressalta-se também que a Região Nordeste 
registrou o menor rendimento acadêmico por gênero, em todas as categorias de escolaridade dos pais. 

A partir da análise descritiva constata-se também que, em todos os estratos de educação dos pais e 
regiões do Brasil, em média, pais mais escolarizados possuem filhos com melhores desempenhos. O maior 
e menor diferencial de desempenho em Língua Portuguesa, entre os grupos tratados e controle, em favor 
do primeiro, no estrato inferior de educação do pai (ensino fundamental completo) foram registrados pelas 
regiões Norte (3,6%) e Sudeste (1,7%), respectivamente, e nas regiões Norte (5,2%) e Sudeste (1,0%), 
respectivamente, para o extremo superior da distribuição de escolaridade do pai (ensino superior completo); 
em Matemática, encontram-se, respectivamente, o Norte (3,2%) e as regiões Sul e Sudeste com diferencial 
de 2,0% em favor das crianças que possuem pai com ensino fundamental completo e, para o estrato superior, 
as regiões Norte (4,5%) e Sudeste (1,0%), respectivamente.  

Para filhos do sexo feminino, os maiores e menores hiatos de desempenho em Português encontram-
se nas regiões Norte/Nordeste (3,2%) e Sudeste (2,3%), respectivamente, para a distribuição inferior de 
educação do pai, enquanto que, para a superior, encontram-se as regiões Norte (3,1%) e Sudeste (0,83%), 
respectivamente; em Matemática, os maiores e menores hiatos de desempenhos em favor dos tratados 
encontram-se nas regiões Centro-Oeste (2,9%) e Sul/Sudeste (2,0%), respectivamente, para o extremo 
inferior e, Norte (3,1%) e Sudeste (0,88%), respectivamente, para o superior. 



 

 

Tabela 1 - Estatística descritiva dos dados condicionados aos níveis de escolaridade dos pais 
Região Norte 

Variáveis 
Tratamento: Educação do Pai Tratamento: Educação da Mãe 

Nível de Educação 1 Nível de Educação 2 Nível de Educação 3 Nível de Educação 1 Nível de Educação 2 Nível de Educação 3 
Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto 

                      Filhos      
Nota_LP 196,0175 189,2781 215,1661 191,2787 208,4883 198,1668 196,6672 185,2548 214,248 188,7278 209,6942 197,6447 

 (0,2250) (0,2248) (0,2089) (0,2254) (0,2141) (0,2269) (0,2226) (0,2224) (0,2069) (0,2242) (0,2149) (0,2263) 
Nota_MT 212,9038 206,2879 229,9835 208,2518 224,1258 214,5184 212,9542 202,2208 229,7519 205,4872 225,4454 213,9654 

 (0,2081) (0,2048) (0,1939) (0,2063) (0,2006) (0,2077) (0,2035) (0,2019) (0,1940) (0,2039) (0,1999) (0,2074) 
Icsef 0,5115 0,4884 0,5402 0,4927 0,5579 0,4982 0,50507 0,4845 0,5355 0,4882 0,5627 0,4959 

 (0,2133) (0,2323) (0,1992) (0,2298) (0,2164) (0,2290) (0,2155) (0,2341) (0,2004) (0,2314) (0,2118) (0,2289) 
      Filhas      

Nota_LP 208,7203 202,1399 224,9209 204,1469 217,7134 211,2592 209,9133 196,8870 224,7512 200,9094 219,8862 210,6646 
 (0,2149) (0,2140) (0,1944) (0,2148) (0,2057) (0,2125) (0,2127) (0,2132) (0,1907) (0,2152) (0,2058) (0,2119) 

Nota_MT 212,5463 206,8821 225,5185 208,6097 219,5279 214,3987 213,1573 201,9802 225,6321 205,4316 222,0421 213,6969 
 (0,1964) (0,1994) (0,1889) (0,1988) (0,2003) (0,1989) (0,2001) (0,1942) (0,1861) (0,1978) (0,2004) (0,1983) 

Icsef 0,5086 0,4866 0,5305 0,4907 0,5628 0,4960 0,5099 0,4826 0,5260 0,4885 0,5677 0,4950 
 (0,2060) (0,2234) (0,1995) (0,2215) (0,2163) (0,2216) (0,2017) (0,2287) (0,2001) (0,2241) (0,2116) (0,2216) 

Região Nordeste 
      Filhos      

Nota_LP 195,8855 189,3471 211,9988 190,9306 201,3627 195,1134 196,1823 186,6068 212,7434 188,9736 202,3327 194,8853 
 (0,2358) (0,2403) (0,2175) (0,2396) (0,2213) (0,2388) (0,2356) (0,2369) (0,2183) (0,2377) (0,2231) (0,2383) 

Nota_MT 213,8119 208,2037 226,391 209,5618 217,4932 212,9031 214,4400 205,4089 227,7658 207,6412 218,6317 212,6463 
 (0,2078) (0,2093) (0,1964) (0,2092) (0,1969) (0,2089) (0,2075) (0,2067) (0,1931) (0,2078) (0,2013) (0,2079) 

Icsef 0,5136 0,4863 0,5296 0,4894 0,54314 0,4886 0,5104 0,4834 0,5262 0,4865 0,5498 0,4869 
 (0,2036) (0,2279) (0,2011) (0,2263) (0,2151) (0,2285) (0,2060) (0,2301) (0,1964) (0,2283) (0,2118) (0,2278) 

Região Nordeste 
      Filhas      

Nota_LP 207,7873 201,3274 223,2622 202,8968 210,1216 207,6145 208,1407 199,0163 222,6963 201,3488 211,7979 207,3310 
 (0,2229) (0,2274) (0,1967) (0,2267) (0,2109) (0,2231) (0,2242) (0,2265) (0,1968) (0,2267) (0,2125) (0,2226) 

Nota_MT 212,0656 207,1561 223,2451 208,3488 212,0323 211,7996 212,8364 204,7497 223,0812 206,8170 214,3633 211,3746 
 (0,2004) (0,2021) (0,1875) (0,2019) (0,1937) (0,2006) (0,1993) (0,2012) (0,1865) (0,2014) (0,1963) (0,2000) 

Icsef 0,5092 0,4793 0,5185 0,4829 0,5403 0,4820 0,5049 0,4779 0,5169 0,4810 0,5470 0,4814 
 (0,2009) (0,2228) (0,2022) (0,2222) (0,2162) (0,2249) (0,2038) (0,2233) (0,2014) (0,2228) (0,2135) (0,2243) 

Região Centro-Oeste 
      Filhos      

Nota_LP 212,408 207,9855 226,0441 209,3789 219,4246 214,5237 209,8962 203,0997 226,0280 205,3912 221,6477 213,4993 
 (0,2085) (0,2116) (0,1899) (0,2108) (0,2065) (0,2071) (0,2130) (0,2103) (0,1912) (0,2119) (0,2009) (0,2087) 

Nota_MT 230,4763 225,1735 241,8933 226,8443 235,4396 231,4902 228,5752 219,7385 242,2386 222,7179 237,9770 230,3875 
 (0,1891) (0,1925) (0,1779) (0,1917) (0,1904) (0,1896) (0,1958) (0,1914) (0,1767) (0,1939) (0,1844) (0,1913) 

Icsef 0,5700 0,5550 0,5869 0,5573 0,6062 0,5579 0,5652 0,5494 0,5841 0,5522 0,6076 0,5554 
 (0,1652) (0,1792) (0,1663) (0,1763) (0,1797) (0,1781) (0,1725) (0,1836) (0,1626) (0,1813) (0,1738) (1,7914) 

(continua) 



 

 

(continuação) 
Região Centro-Oeste 

Variáveis 
Tratamento: Educação do Pai Tratamento: Educação da Mãe 

Nível de Educação 1 Nível de Educação 2 Nível de Educação 3 Nível de Educação 1 Nível de Educação 2 Nível de Educação 3 
Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto 

      Filhas      
Nota_LP 226,5628 219,1065 236,3006 221,5364 230,3831 226,7254 224,8203 215,4157 236,2788 218,6134 232,4001 226,0679 

 (0,1922) (0,1922) (0,1750) (0,1929) (0,1873) (0,1889) (0,1869) (0,1962) (0,1730) (0,1940) (0,1870) (0,1887) 
Nota_MT 229,2704 222,8831 236,5436 224,9646 231,9826 229,0342 227,5902 219,1776 236,4616 222,0380 234,8831 228,1245 

 (0,1778) (0,1838) (0,1713) (0,1823) (0,1826) (0,1799) (0,1824) (0,1811) (0,1695) (0,1825) (0,1823) (0,1795) 
Icsef 0,5638 0,5451 0,5777 0,5487 0,6043 0,5503 0,5573 0,5417 0,5762 0,5444 0,6074 0,5485 

 (0,1711) (0,1796) (0,1667) (0,1789) (0,1805) (0,1797) (0,1664) (0,1850) (0,1681) (0,1805) (0,1737) (0,1807) 
Região Sudeste 

      Filhos      
Nota_LP 218,6409 214,9674 234,9012 216,2699 225,1276 222,8352 218,6657 211,0334 234,6913 213,6365 226,4791 222,3000 

 (0,2103) (0,2162) (0,1895) (0,2142) (0,2051) (0,2089) (0,2107) (0,2181) (0,1893) (0,2162) (0,2026) (0,2098) 
Nota_MT 241,2604 236,6394 255,6978 238,2779 246,8937 244,4163 240,9358 232,9952 255,7054 235,7034 248,1034 243,9337 

 (0,1908) (0,1977) (0,1736) (0,1955) (0,1884) (0,1905) (0,1928) (0,1987) (0,1729) (0,1973) (0,1866) (0,1911) 
Icsef 0,5984 0,5798 0,6116 0,5838 0,6252 0,5849 0,5944 0,5780 0,6101 0,5809 0,6283 0,5833 

 (0,1622) (0,1748) (0,1530) (0,1719) (0,1660) (0,1695) (0,1623) (0,1760) (0,1533) (0,1726) (0,1647) (0,1691) 
      Filhas      

Nota_LP 232,9221 227,7126 244,9887 229,5389 237,6006 235,6352 233,0707 224,1269 245,2377 227,2857 239,1443 235,2050 
 (0,1909) (0,1962) (0,1697) (0,1946) (0,1867) (0,1873) (0,1899) (0,1970) (0,1695) (0,1954) (0,1859) (0,1874) 

Nota_MT 240,2170 235,1130 250,9787 236,9023 244,5986 242,4567 240,3553 231,6773 251,1655 234,7422 246,2833 241,9871 
 (0,1828) (0,1860) (0,1693) (0,1852) (0,1802) (0,1809) (0,1808) (0,1874) (0,1671) (0,1858) (0,1813) (0,1804) 

Icsef 0,5934 0,5740 0,6062 0,5781 0,6214 0,5802 0,5902 0,5734 0,6044 0,5764 0,6275 0,5790 
 (0,1612) (0,1751) (0,1556) (0,1722) (0,1676) (0,1702) (0,1617) (0,1765) (0,1553) (0,1730) (0,1656) (0,1696) 

Região Sul 
      Filhos      

Nota_LP 218,3859 214,3132 232,2390 215,6013 229,4424 220,8250 219,2743 211,5010 232,2385 213,8271 230,0649 220,3855 
 (0,2000) (0,2028) (0,1851) (0,2021) (0,1952) (0,1996) (0,2018) (0,2045) (0,1829) (0,2044) (0,1924) (0,2003) 

Nota_MT 240,5408 235,9147 251,6576 237,3778 249,5778 241,8612 241,3120 233,0553 251,5803 235,5261 250,8180 241,2448 
 (0,1782) (0,1825) (0,1650) (0,1814) (0,1743) (0,1782) (0,1787) (0,1841) (0,1645) (0,1832) (0,1706) (0,1791) 

Icsef 0,6170 0,6031 0,6270 0,6049 0,6410 0,6032 0,6113 0,5995 0,6269 0,6003 0,64729 0,6001 
 (0,1519) (0,1590) (0,1458) (0,1575) (0,1575) (0,1572) (0,1514) (0,1611) (0,1437) (0,1586) (0,1528) (0,1570) 
      Filhas      

Nota_LP 231,6397 225,6076 243,0541 227,5331 239,8194 232,8992 231,5954 222,9736 243,2389 225,6496 241,4977 232,3260 
 (0,1851) (0,1877) (0,1687) (0,1874) (0,1806) (0,1834) (0,1835) (0,1897) (0,1658) (0,1885) (0,1798) (0,1833) 

Nota_MT 238,3761 233,0921 247,9729 234,7788 246,0965 239,3404 239,3651 229,9847 248,3581 232,8962 247,7932 238,7651 
 (0,1730) (0,1772) (0,1620) (0,1761) (0,1767) (0,1731) (0,1734) (0,1766) (0,1611) (0,1766) (0,1739) (0,1734) 

Icsef 0,6105 0,5961 0,6215 0,5981 0,6423 0,5973 0,6097 0,5936 0,6214 0,5958 0,6454 0,5957 
 (0,1507) (0,1588) (0,1443) (0,1572) (0,1578) (0,1562) (0,1481) (0,1605) (0,1452) (0,1574) (0,1536) (0,1564) 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Os termos entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 



 

 

No que diz respeito à escolaridade da mãe, os maiores e menores desempenho em Português, em 
favor dos filhos tratados, foram verificados nas regiões Norte (6,2%) e Centro-Oeste (3,3%), 
respectivamente, para o extremo inferior de educação da mãe (fundamental completo) e, para o Norte 
(6,1%) e Sudeste (1,9%), para o nível de ensino superior, respectivamente; em Matemática, encontram-se 
as regiões Norte e Sudeste com magnitude de 5,3% e 3,4%, respectivamente, para o estrato inferior e, 5,4% 
e 1,7%, para a categoria de ensino superior, respectivamente.  

Em relação às filhas, para o extremo inferior da distribuição de educação, as maiores e menores 
diferenças na proficiência de Português encontra-se nas regiões Norte (6,6%) e Sul (3,9%) e, em Norte 
(4,4%) e Sudeste (1,7%), para o extremo superior, respectivamente; na disciplina de Matemática, os 
maiores e menores diferenciais estão presentes nas regiões Norte (5,5%) e Sudeste (3,7%), respectivamente, 
em favor das filhas que possuem mãe com ensino fundamental completo, quando comparadas àquelas com 
nível de escolaridade inferior a esta. Para as filhas de mãe com ensino superior completo (tratados) em 
comparação àquelas com pais abaixo desse nível de educação (controle), os maiores e menores diferenciais 
encontram-se nas regiões Norte e Nordeste, com magnitude de 3,9% e 1,4% em favor dos tratados, 
respectivamente. 

A análise descritiva dos dados também releva que, maiores níveis socioeconômicos da família estão 
associados a melhores resultados escolares dos filhos, para as duas disciplinas analisadas. Além disso, 
verifica-se que, em média, estratos mais elevados de educação dos pais estão associados a maiores níveis 
socioeconômicos, o que indica que, há uma associação positiva entre educação dos pais e condição 
socioeconômica familiar, já que, pais mais escolarizados estão mais propensos a adquirir maiores níveis de 
renda.  
4.2. Resultados Econométricos 

Conclusões a respeito do efeito causal da educação dos pais sobre o rendimento escolar de seus 
filhos não são sustentáveis a partir de uma simples comparação de resultados entre as crianças tratadas e 
não-tratadas, pois deve-se isolar os efeitos da educação dos pais de outros fatores que possam influenciar 
os resultados potenciais. Visando isolar tais efeitos, e estimar os reais impactos médios da escolaridade dos 
pais, utilizou-se o método de Mediação Causal, o qual permite decompor o efeito total da educação dos 
pais nos efeitos direto e indireto, sendo que, neste último, a educação dos pais afeta o desempenho dos 
filhos via condição socioeconômica da família. Os resultados das estimativas estão explicitados nas Tabelas 
2 e 3. 

A partir dos resultados, verifica-se que, o efeito médio de mediação causal via condição 
socioeconômica da família é positivo e estatisticamente significante em todos os estratos de educação dos 
pais e regiões do país, para ambas as disciplinas. 

As estimativas para ambas as disciplinas, regiões e gêneros, mostram que, o efeito médio de 
mediação causal ganha força à medida que a educação dos pais aumenta. Tal resultado já era esperado, 
pois, pais mais escolarizados possuem, em média, melhores condições socioeconômicas, e com isso, 
potencializa-se o efeito indireto da educação dos mesmos sobre o rendimento escolar dos filhos via 
condição socioeconômica. Ademais, torna-se importante destacar também que o efeito indireto da educação 
dos pais, nos níveis mais baixos de escolaridade (fundamental e médio), em média, é expressivamente 
menor que o efeito direto. Por outro lado, no extremo superior de educação (superior completo), ocorre o 
contrário, havendo, em média, uma predominância do efeito de mediação causal sobre o rendimento escolar 
dos filhos, sugerindo que, pais com ensino superior completo possuem maior influência via condição 
socioeconômica do que, de forma direta, indicando que, o efeito da educação dos pais para o extremo 
superior da distribuição de escolaridade destes, pode ser superestimado ao desconsiderar o efeito indireto 
associado ao nível socioeconômico da família, até então, não levado em consideração pela literatura. 

Diferentemente do efeito indireto, o efeito direto perde força no extremo superior de escolaridade 
dos pais (ensino superior completo) e, consequentemente, o mesmo ocorre para o efeito total, já que, para 
esse mesmo estrato de educação, os efeitos, direto e indireto, variam em sentidos contrários de modo que o 
primeiro perde força ao ponto ser negativo, em alguns casos, e o segundo ganha força, gerando-se, assim, 
um efeito total relativamente pequeno. 

Levando-se em consideração a heterogeneidade dos efeitos entre pai e mãe, o efeito total da 
educação da mãe, para filhos e filhas, domina o efeito total da educação do pai, para todos os estratos de 



 

 

escolaridade, indicando que, a educação da mãe possui maior influência sobre os resultados escolares dos 
filhos do que o pai, para ambas as disciplinas, diferentemente do que é evidenciado por Marbuah (2016) e, 
Mendes e Karruz (2016). Além disso, nas categorias de escolaridade média e superior, a educação da mãe 
possui maior influência tanto direta quanto indireta sobre os resultados acadêmicos de filhos e filhas, 
quando comparada aos mesmos estratos educacionais do pai, indicando que a mãe possui maior influência 
no resultado dos filhos do que o pai, tanto direta quanto indiretamente.  

Uma maior importância da educação da mãe sobre o rendimento escolar dos filhos pode ser 
explicada pela maior convivência desta com a criança, de modo que, mães mais escolarizadas podem 
otimizar o tempo gasto com os filhos, tornando mais eficiente o seu envolvimento para com estes, ao ponto 
de auxiliá-los na realização de tarefas extraescolares. Na categoria mais baixa de escolaridade, em média, 
o pai possui uma influência indireta marginalmente maior do que a da mãe, com maior diferencial registrado 
nas regiões Norte (20%) e Sudeste (38,85%), para filhos e filhas, respectivamente, em Língua Portuguesa 
e, em Matemática a região Sudeste com 25,76% para homens e 45% para mulheres. 

Ao comparar o efeito total causal de cada tratamento entre gênero, verifica-se que, na região Norte, 
para as duas disciplinas, o nível de educação do pai exerce maior influência sobre o rendimento escolar dos 
filhos do que para as filhas, para todos os estratos de escolaridade, não havendo um padrão para as demais 
regiões. Ressalta-se também, para a mesma região, que o diferencial de efeitos da educação do pai entre 
filhos e filhas é maior no estrato de ensino superior, com diferença de 2,7 pontos, em Português, e 2,8 
pontos em Matemática, a favor de alunos do sexo masculino. Observa-se, também, um padrão para o efeito 
total da educação da mãe nas regiões Nordeste e Sul. No Nordeste, a educação da mãe possui maior 
influência sobre os resultados dos filhos, com maior diferencial de efeito no estrato de ensino médio 
completo, com magnitude de 2,2 e 2,6 pontos em Português e Matemática, respectivamente, a favor dos 
filhos. Já para a região Sul esse efeito é maior para as filhas, com maior diferença de efeitos entre gênero 
na categoria de ensino fundamental, com 0,79 e 1,4 pontos a mais que os homens, em Português e 
Matemática, respectivamente. Ressalta-se também que, não foi verificado um mesmo padrão, para todos os 
estratos de escolaridade, nas demais regiões. 

Ao comparar os efeitos totais estimados entre regiões, os resultados para as duas disciplinas 
evidenciam que, na região Sul filhos e filhas reagem mais ao efeito da educação do pai do que às demais 
regiões, para o estrato mais alto de educação. Em relação aos níveis de educação, fundamental e médio, a 
escolaridade do pai possui influência mais efetiva sobre a região Norte, para os filhos, já para as filhas, tal 
efeito é maior para o Centro-Oeste, para o estrato inferior da educação do pai, e para a categoria de ensino 
superior encontra-se a região Nordeste, a qual se mostrou mais sensível à educação do pai para este nível 
de escolaridade, tanto em Português quanto em Matemática. Em relação à educação da mãe, alunos 
pertencentes à região Norte reagem mais ao efeito total da escolaridade da mãe com ensino fundamental ou 
médio completo, excetuando-se os filhos, para o estrato de ensino médio, na disciplina de Português, onde, 
o Nordeste registra maior influência total com magnitude de 12,8 pontos, aproximadamente. Para a 
categoria de educação mais elevada (ensino superior) os maiores efeitos totais para os filhos são registrados 
pela região Centro-Oeste com magnitude de 2,5 e 2,3 pontos, aproximadamente, a favor dos tratados, para 
as proficiências de Português e Matemática, respectivamente. Já para as filhas, o impacto total da educação 
da mãe com ensino superior é verificado na região Sul do país, com importância de 2,2 e 2,4 pontos em 
Português e Matemática, respectivamente. 

Particionando o efeito total causal pode-se verificar uma heterogeneidade dos efeitos, tanto direto 
quanto indireto, entre homens e mulheres e, também, entre regiões. A influência indireta da escolaridade 
tanto do pai quanto da mãe via mediação das condições socioeconômicas, em média, é maior para os filhos 
do que para as filhas, para todos os níveis de educação dos pais considerados neste estudo, indicando que, 
o efeito mediação via condição socioeconômica da família perde força quando o filho é do sexo feminino, 
para ambas as regiões do Brasil. Ressalta-se também que, o maior diferencial de efeitos entre gênero é 
verificado na região Nordeste, em todos os estratos de educação, com maior heterogeneidade nos níveis de 
escolaridade, médio (466,1%) e superior (312,1%) em Português e, em Matemática, médio (154,9%) e 
fundamental (159,5%%), para pai e mãe, respectivamente.  



 

 

Tabela 2 - Efeitos Direto, Indireto e Total da Escolaridade dos Pais para a Disciplina de Português 

Efeitos 

Região Norte 
Tratamento: Educação do Pai Tratamento: Educação da Mãe 

Fundamental Médio Superior Fundamental Médio Superior 
Filhos 

Efeito Mediação 0,4103 0,7088 0,8761 0,3419 0,8878 1,2982 
 [0,2337; 0,5962] [0,4981; 0,9229] [0,6652; 1,0870] [0,1739; 0,5265] [0,6430; 1,1376] [1,0174; 1,5796] 

Efeito Direto 0,4952 8,5503 -0,5254 5,6627 10,7787 0,7738 
 [-1,2941; 2,2293] [6,8475; 10,2006] [-2,1011; 1,0017] [3,7838; 7,4836] [9,1338; 12,3728] [-0,8076; 2,3064] 

Efeito Total 0,9055 9,2591 0,3507 6,0046 11,6665 2,0719 
 [-0,8677; 2,6388] [7,5715; 10,8993] [-1,2125; 1,8693] [4,1407; 7,8096] [10,0441; 13,2552] [0,4898; 3,6284] 

Filhas 
Efeito Mediação 0,3403 0,4377 0,6816 0,4794 0,4981 0,9139 

 [0,1780; 0,5180] [0,2587; 0,6255] [0,4418; 0,9151] [0,2702; 0,7051] [0,3211; 0,6819] [0,6083; 1,2029] 
Efeito Direto -0,0795 7,0254 -2,9874 6,3242 11,9332 0,4436 

 [-1,9686; 1,7513] [5,3859; 8,6143] [-4,6424; -1,3834] [4,3085; 8,2778] [10,3354; 13,4817] [-1,2488; 2,0840] 
Efeito Total 0,2608 7,4631 -2,3058 6,8036 12,4313 1,3576 

 [-1,6156; 2,0732] [5,8372; 9,0306] [-3,9462; -0,7170] [4,7987; 8,7427] [10,8427; 13,9656] [-0,3262; 3,0091] 
   Região Nordeste    

Filhos 
Efeito Mediação 0,2795 0,2723 0,3187 0,2636 0,3172 0,5654 

 [0,1637; 0,4009] [0,1537; 0,3944] [0,1859; 0,4496] [0,1462; 0,3881] [0,1726; 0,4583] [0,3612; 0,7573] 
Efeito Direto 0,2373 8,1115 -1,7241 4,2161 12,4571 -0,9073 

 [-1,1297; 1,5622] [6,7103; 9,4695] [-3,1207; -0,3705] [2,8149; 5,5741] [11,1513; 13,7228] [-2,3109; 0,4529] 
Efeito Total 0,5168 8,3838 -1,4054 4,4798 12,7744 -0,3419 

 [-0,8343; 1,8227] [6,9991; 9,7234] [-2,7901; -0,0695] [3,0960; 5,8183] [11,4793; 14,0290] [-1,7414; 0,9961] 
Filhas 

Efeito Mediação 0,0935 0,0481 0,0824 0,0676 0,0785 0,1372 
 [-0,0531; 0,2281] [-0,0723; 0,1590] [-0,0851; 0,2382] [-0,0531; 0,1783] [-0,0572; 0,2043] [-0,0888; 0,3432] 

Efeito Direto 1,4747 9,3412 -3,2463 2,8757 10,4527 -1,4678 
 [0,0226; 2,8821] [7,9754; 10,6649] [-4,7047; -1,8328] [1,3963; 4,3095] [9,1672; 11,6985] [-2,9641; -0,0176] 

Efeito Total 1,5683 9,3893 -3,1638 2,9433 10,5312 -1,3305 
 [0,1325; 2,9585] [8,0391; 10,7009] [-4,6038; -1,7668] [1,4823; 4,3609] [9,2578; 11,7664] [-2,8014; 0,1015] 

Região Centro-Oeste 
Filhos 

Efeito Mediação 0,3188 0,4739 0,7474 0,5082 0,6798 1,0265 
 [0,1449; 0,5105] [0,3006; 0,6551] [0,5356; 0,9609] [0,2605; 0,7772] [0,4663; 0,8981] [0,7616; 1,2946] 

Efeito Direto 0,0349 6,6930 -3,2274 3,0588 11,3754 1,4311 
 [-1,9352; 1,9442] [4,9403; 8,3917] [-4,9463; -1,5615] [0,9486; 5,1040] [9,6405;13,0568] [-0,2442; 3,0549] 

Efeito Total 0,3537 7,1670 -2,4800 3,5671 12,0552 2,4576 
 [-1,5995; 2,2420] [5,4175; 8,8480] [-4,1827; -0,8320] [1,4831; 5,6329] [10,3366; 13,7251] [0,8035;4,0802] 

Filhas 
Efeito Mediação 0,2121 0,2855 0,4866 0,1662 0,3379 0,6491 

 [0,0668; 0,3731] [0,1437; 0,4363] [0,2573; 0,7067] [0,0467; 0,3130] [0,1615; 0,5171] [0,3648; 0,9176] 
      (continua) 



 

 

(continuação) 
Efeito Direto 2,3801 6,1765 -2,4895 5,5558 10,5761 0,4202 

 [0,4192; 4,2804] [4,5305; 7,7717] [-4,2312; -0,8015] [3,4699; 7,5774] [8,9548; 12,1474] [-1,3096; 2,0967] 
Efeito Total 2,5922 6,4620 -2,0029 5,7221 10,9140 1,0693 

 [0,6531; 4,4715] [4,8342; 8,0326] [-3,7326; -0,3457] [3,6425; 7,7281] [9,3091; 12,4669] [-0,6417; 2,7296] 
   Região Sudeste    

Filhos 
Efeito Mediação 0,3520 0,3168 0,4460 0,2996 0,4353 0,6492 

 [0,2740; 0,4400] [0,2481; 0,3900] [0,3740; 0,5200] [0,2233; 0,3800] [0,3499; 0,5200] [0,5315; 0,7600] 
Efeito Direto -0,9920 7,7912 -3,1390 3,5927 11,1788 -0,5673 

 [-1,8990; -0,0500] [6,9855; 8,6200] [-3,8780; -2,3600] [2,6281; 4,6000] [10,3945; 11,9800] [-1,2567; 0,1600] 
Efeito Total -0,6390 8,1080 -2,6930 3,8923 11,6141 0,0819 

 [-1,548; 0,3100] [7,3145; 8,9300] [-3,4240; -1,9100] [2,9302; 4,9000] [10,8293; 12,4100] [-0,6270; 0,7900] 
Filhas 

Efeito Mediação 0,1912 0,1351 0,1528 0,1377 0,1253 0,2458 
 [0,1155; 0,2700] [0,0696; 0,2000] [0,0802; 0,2200] [0,0829; 0,1974] [0,0636; 0,1944] [0,1406; 0,3500] 

Efeito Direto 0,7088 6,5140 -2,2929 5,2486 10,2106 -0,2225 
 [-0,2437; 1,6900] [5,7888; 7,2900] [-3,0568; -1,5400] [4,3297; 6,1809] [9,5283; 10,9515] [-0,9964; 0,6300] 

Efeito Total 0,9000 6,6491 -2,1401 5,3863 10,3359 0,0233 
 [-0,0305; 1,8800] [5,9280; 7,4300] [-2,9003; -1,3900] [4,4765; 6,3352] [9,6521; 11,0811] [-0,7626; 0,9000] 

Região Sul 
Filhos 

Efeito Mediação 0,1814 0,1405 0,3094 0,1556 0,3521 0,6897 
 [0,0981; 0,2721] [0,0775; 0,2088] [0,2133; 0,4076] [0,0738; 0,2467] [0,2234; 0,4794] [0,5015; 0,8662] 

Efeito Direto -0,1062 7,1256 1,0643 3,3200 8,5629 0,8022 
 [-1,4443; 1,1907] [5,9286; 8,2858] [-0,1469; 2,2383] [1,8824; 4,7143] [7,3698; 9,7192] [-0,3896; 1,9574] 

Efeito Total 0,0752 7,2662 1,3738 3,4761 8,9150 1,4920 
 [-1,2578; 1,3615] [6,0727; 8,4120] [0,1768; 2,5324] [2,0431; 4,8556] [7,7350; 10,0567] [0,3124; 2,6333] 

Filhas 
Efeito Mediação 0,1998 0,1532 0,2433 0,1678 0,1991 0,3464 

 [0,1091; 0,2982] [0,0768; 0,2336] [0,1055; 0,3731] [0,0721; 0,2711] [0,0910; 0,3054] [0,1654; 0,5155] 
Efeito Direto 2,5040 6,9716 0,1064 4,0956 9,1518 1,8315 

 [1,1427; 3,8235] [5,8141; 8,0935] [-1,1688; 1,3423] [2,6582; 5,4888] [7,9965; 10,2716] [0,5786; 3,0457] 
Efeito Total 2,7039 7,1248 0,3497 4,2635 9,3510 2,1779 

 [1,3482; 4,0136] [5,9777; 8,2344] [-0,9112; 1,5737] [2,8393; 5,6447] [8,2040; 10,4579] [0,5786; 3,0457] 
Fonte: Elaboração própria. 



 

 

Tabela 3 - Efeitos Direto, Indireto e Total da Escolaridade dos Pais para a Disciplina de Matemática 
 Região Norte 

Tratamento: Educação do Pai Tratamento: Educação da Mãe 
Efeitos Fundamental Médio Superior Fundamental Médio Superior 

Filhos 
Efeito Mediação 0,4850 0,8215 0,9812 0,3871 0,9784 1,4576 

 [0,2870; 0,6963] [0,5977; 1,0489] [0,7581; 1,2030] [0,2004; 0,5897] [0,7277; 1,2312] [1,1691; 1,7459] 
Efeito Direto 0,3788 6,7727 -0,9873 5,2252 10,6054 0,5289 

 [-1,4150; 2,1175] [5,0693; 8,4235] [-2,5673; 0,5438] [3,3442; 7,0483] [8,9522; 12,2077] [-1,0579; 2,0670] 
Efeito Total 0,8639 7,5942 -0,0061 5,6123 11,5839 1,9866 

 [-0,9141; 2,6142] [5,8971; 9,2437] [-1,5804; 1,5290] [3,7488; 7,4287] [9,9477; 13,1856] [0,3935; 3,5637] 
Filhas 

Efeito Mediação 0,2570 0,4154 0,6754 0,3418 0,4579 0,9094 
 [0,1165; 0,4139] [0,2438; 0,5958] [0,4427; 0,9021] [0,1583; 0,5397] [0,2891; 0,6340] [0,6141; 1,1889] 

Efeito Direto -0,1198 4,6116 -3,4439 5,6612 9,8747 0,9669 
 [-1,9235; 1,6282] [3,0361; 6,1386] [-5,0427; -1,8944] [3,7517;7,5119] [8,3390; 11,3631] [-0,6665; 2,5501] 

Efeito Total 0,1372 5,0270 -2,7685 6,0031 10,3326 1,8763 
 [-1,6523; 1,8637] [3,4647; 6,5330] [-4,3524; -1,2327] [4,1065; 7,8265] [8,8064; 11,8057] [0,2502; 3,4729] 

Região Nordeste 
Filhos 

Efeito Mediação 0,3035 0,3281 0,3889 0,3267 0,4218 0,6785 
 [0,1898; 0,4229] [0,2097; 0,4511] [0,2582; 0,5233] [0,2075; 0,4508] [0,2784; 0,5635] [0,4765; 0,8691] 

Efeito Direto -0,1867 5,5104 -2,4688 4,4363 10,6221 -0,9605 
 [-1,5215; 1,1069] [4,1423; 6,8364] [-3,8303; -1,1493] [3,0638; 5,7667] [9,3500; 11,8550] [-2,3284; 0,3652] 

Efeito Total 0,1168 5,8385 -2,0798 4,7631 11,0439 -0,2820 
 [-1,2036; 1,3909] [4,4842; 7,1448] [-3,4303; -0,7806] [3,4048; 6,0725] [9,7828; 12,2630] [-1,6424;1,0267] 

Filhas 
Efeito Mediação 0,1576 0,1287 0,1949 0,1259 0,1665 0,2997 

 [0,0210; 0,2856] [0,0185; 0,2330] [0,0383; 0,3401] [0,0161; 0,2342] [0,0402; 0,2851] [0,0892; 0,4964] 
Efeito Direto 0,5292 6,0142 -4,5423 3,4456 8,2599 -1,1245 

 [-0,8281; 1,8447] [4,7298; 7,2590] [-5,9094; -3,2174] [2,0671; 4,7817] [7,0526; 9,4301] [-2,5278; 0,2354] 
Efeito Total 0,6868 6,1430 -4,3473 3,5715 8,4265 -0,8248 

 [-0,6541; 1,9883] [4,8734; 7,3719] [-5,6969; -3,0329] [2,2103; 4,8903] [7,2317; 9,5883] [-2,2100; 0,5162] 
   Região Centro-Oeste    

Filhos 
Efeito Mediação 0,3903 0,5949 0,9222 0,5252 0,7660 1,2624 

 [0,1890; 0,6133] [0,4021; 0,7949] [0,6946;1,1497] [0,2711; 0,8005] [0,5439; 0,9927] [0,9886; 1,5385] 
Efeito Direto 0,4534 5,0038 -4,0196 4,837 10,6503 1,0614 

 [-1,4821; 2,3293] [3,2694; 6,6847] [-5,7211; -2,3705] [2,7448; 6,8650] [8,9319; 12,3157] [-0,5981; 2,6699] 
Efeito Total 0,8437 5,5987 -3,0973 5,3624 11,4163 2,3239 

 [-1,0687; 2,7166] [3,8775;7,2921] [-4,7894; -1,4528] [3,2973; 7,4166] [9,7062; 13,0781] [0,6754; 3,9480] 
Filhas 

Efeito Mediação 0,2986 0,3387 0,6891 0,2179 0,4121 0,8970 
 [0,1451; 0,4701] [0,1964; 0,4905] [0,4606; 0,9205] [0,0801; 0,3784] [0,2389; 0,5948] [0,6158; 1,1690] 

Efeito Direto 1,8395 3,7035 -3,2938 4,6468 8,3171 1,4582 



 

 

 

Região Sul 
Tratamento: Educação do Pai Tratamento: Educação da Mãe 

Efeitos Fundamental Médio Superior Fundamental Médio Superior 
Filhos 

Efeito Mediação 0,3006 0,2628 0,5368 0,2462 0,6253 1,1495 
 [0,1843; 0,4236] [0,1670; 0,3635] [0,4157; 0,6563] [0,1319; 0,3703] [0,4848; 0,7653] [0,9552; 1,3415] 

Efeito Direto 0,2643 5,4229 0,1699 3,8321 6,8455 1,1154 
 [-1,0610; 1,5489] [4,2480; 6,5617] [-1,0166; 1,3199] [2,4135; 5,2071] [5,6730; 7,9818] [-0,0521; 2,2470] 

Efeito Total 0,5650 5,6858 0,7067 4,0784 7,4709 2,2649 
 [-0,7498; 1,8359] [4,5198; 6,8160] [-0,4742; 1,8507] [2,6715; 5,4432] [6,3065; 8,6013] [1,1068; 3,3994] 

Filhas 
Efeito Mediação 0,2449 0,2328 0,4309 0,2332 0,3426 0,5983 

 [0,1460; 0,3517] [0,1507; 0,3188] [0,2933; 0,5656] [0,1312; 0,3427] [0,2342; 0,4552] [0,4184; 0,7683] 
Efeito Direto 1,4124 4,9485 0,1631 5,2499 7,6394 1,8296 

 [0,0946; 2,6895] [3,8275; 6,0350] [-1,07847; 1,3665] [3,86115; 6,5959] [6,5168; 8,7275] [0,6095; 3,0122] 
Efeito Total 1,6574 5,1814 0,5941 5,4831 7,9821 2,4280 

 [0,3473; 2,9238] [4,0676; 6,2575] [-0,6334; 1,7813] [4,1022; 6,8161] [6,8665; 9,0526] [1,2160; 3,5938] 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Os termos entre chave dizem respeito ao intervalo de confiança. 

 [-0,0468; 3,6679] [2,112; 5,2459] [-4,9806; -1,6589] [2,6472; 6,5849] [6,7515; 9,8344] [-0,2155; 3,0803] 
Efeito Total 2,1382 4,0423 -2,6046 4,864 8,7291 2,3552 

 [0,2647; 3,9436] [2,4636; 5,5618] [-4,2739; -0,9919] [2,8750; 6,7856] [7,1763; 10,2261] [0,7005; 3,9817] 
 Região Sudeste 

Tratamento: Educação do Pai Tratamento: Educação da Mãe 
Efeitos  Fundamental Médio Superior Fundamental Médio Superior 

Filhos 
Efeito Mediação 0,5350 0,5241 0,7330 0,4254 0,6738 1,0397 

 [0,4380; 0,6400] [0,4354; 0,6100] [0,6460; 0,8300] [0,3243; 0,5300] [0,5772; 0,7700] [0,9375; 1,1600] 
Efeito Direto -0,2780 6,8080 -3,1190 3,6532 10,1391 -1,0295 

 [-1,2590; 0,6900] [5,9848; 7,6200] [-3,8570; -2,3600] [2,6707; 4,6100] [9,3227; 10,9800] [-1,8230; -0,3000] 
Efeito Total 0,2580 7,3321 -2,3860 4,0786 10,8128 0,0102 

 [-0,7130; 1,2400] [6,5147; 8,1200] [-3,1190; -1,6100] [3,0753; 5,0600] [10,0006; 11,6600] [-0,7667; 0,7400] 
Filhas 

Efeito Mediação 0,3606 0,3732 0,4870 0,2487 0,3494 0,7360 
 [0,2749; 0,4600] [0,3045; 0,4500] [0,4070; 0,5700] [0,1800; 0,3200] [0,2804; 0,4300] [0,6150; 0,8500] 

Efeito Direto 0,6617 5,4392 -2,4870 5,2198 8,9582 -0,1680 
 [-0,3165; 1,5500] [4,7032; 6,2100] [-3,2620; -1,7600] [4,2783; 6,1600] [8,2593; 9,7100] [-0,9120; 0,6200] 

Efeito Total 1,0223 5,8124 -2,0000 5,4684 9,3076 0,5680 
 [0,0409; 1,9100] [5,0760; 6,5900] [-2,7940; -1,2800] [4,5355; 6,4200] [8,6072; 10,0600] [-0,1720; 1,3500] 



 

 

Em relação às diferenças inter-regionais do efeito de mediação causal, os resultados para Português 
evidenciam que, na região Norte os alunos reagem mais ao efeito da educação dos pais via condição 
socioeconômica do que estudantes das demais regiões, para todas as categorias de educação dos pais, 
excetuando-se à primeira, para a educação da mãe, onde o maior efeito indireto é registrado pelo Centro-
Oeste (0,5 pontos) para estudantes do sexo masculino. O mesmo é verificado para Matemática, exceto para 
o estrato inferior de escolaridade do pai, onde o Sudeste registra os maiores efeitos médios de mediação 
causal com magnitude de 0,54e 0,36 pontos, para homens e mulheres, respectivamente, e para filhas de pai 
com ensino superior e filhos de mãe com ensino fundamental pertencentes à região Centro-Oeste. No que 
diz respeito ao efeito direto, a maior influência positiva do mesmo, é verificado na região Norte para filhos 
de pai com ensino fundamental e médio completo, em Português, e filhas de mãe com esse mesmo nível de 
escolaridade, para ambas as disciplinas. Os resultados do estrato mais elevado de educação dos pais revelam 
que a região Sul reage mais ao efeito direto da educação do pai do que as demais regiões do país. Resultado 
semelhante é verificado para o efeito direto da educação da mãe, para o mesmo nível de escolaridade, com 
exceção dos filhos, onde tal efeito é maior no Centro-Oeste para a disciplina de Português, com magnitude 
de 1,4 pontos a favor dos indivíduos tratados.Torna-se indispensável destacar também que, em alguns casos, 
as estimativas apontam para efeitos totais negativos da educação dos pais, havendo uma maior concentração 
destes no estrato de educação mais elevado. Em relação à mãe com ensino superior completo, esta possui 
influência negativa apenas sobre alunos da região Nordeste, no que diz respeito ao efeito total, para ambas 
as disciplinas, embora tal efeito seja relativamente pequeno. Já em relação ao pai com superior completo, 
este possui impacto total significativamente maior que zero apenas para a região Sul, tanto em Português 
quanto em Matemática.  

Tais resultados possivelmente estão associados ao fato de que, pais mais escolarizados estão mais 
propensos a trabalhos com maiores remunerações, e diante das exigências do mercado de trabalho, reduz-
se o tempo de convivência destes para com os filhos, ao ponto de gerar um efeito negativo pela não 
otimização de seu tempo e envolvimento direto com os estudos dos filhos devido à escassez de tempo a 
qual estes estão sujeitos.  Entretanto, um efeito total negativo não implica, necessariamente, que pais mais 
escolarizados não possam intervir de forma eficaz na vida de seus filhos, pois, estes podem influenciar 
positivamente o rendimento escolar dos filhos indiretamente, por meio de suas condições socioeconômicas, 
de modo a proporcioná-los maiores investimentos educacionais além de um ambiente familiar mais 
adequado ao aprendizado de modo a compensar a restrição de tempo a qual este estão sujeitos.  
5. Considerações Finais 

Este estudo visa mensurar os efeitos do nível de escolaridade dos pais sobre o desempenho escolar 
de alunos do 5° ano do ensino fundamental da rede pública de ensino, levando-se em consideração a 
heterogeneidade de tais efeitos entre gêneros e regiões, da área urbana do Brasil. O mesmo fez uso de 
informações extraídas do SAEB, Censo Escolar e da Plataforma de Indicadores Sociais disponibilizadas 
pelo INEP, para o ano de 2015.  

Estudos referentes ao desempenho escolar evidenciam que maiores níveis educacionais dos pais 
estão associados a melhores resultados escolares de seus filhos, tanto a nível nacional (MELO; 
ARAKAWA, 2016; MENDES; KARRUZ, 2016), quanto a nível internacional (CLICK; SAHN, 2000; 
CHEN, 2009; JERRIM; MICKLEWRIGHT, 2011). No entanto, uma determinada parcela dessa 
contribuição da educação dos pais se dá de forma indireta via condição socioeconômica da família, até 
então, não levada em consideração pela literatura. Desse modo, este estudo pretende contribuir com a 
literatura ao estimar as direções causais da educação dos pais sobre o rendimento escolar dos filhos, além 
de decompor tal efeito em duas parcelas, efeito direto e indireto, sendo que, neste último, a escolaridade 
dos pais afeta indiretamente o desempenho dos filhos por meio do nível socioeconômico da família, a qual 
se encontra na via de causalidade entre o nível de instrução dos pais e o desempenho escolar dos alunos. 

Visando atingir o objetivo proposto por este trabalho, utilizou-se o método de Efeito Mediação 
Causal, o qual permite capturar a parcela do efeito de uma variável de tratamento sobre a variável de 
resultado que pode ser explicado por seu efeito na variável mediadora, permitindo, assim, particionar o 
efeito médio total da escolaridade dos pais nos efeitos, direto e indireto (mediação).  

A partir dos resultados encontrados, verificou-se que, o efeito médio de mediação causal ganha 
força à medida que a educação dos pais aumenta, indicando que, pais mais escolarizados possuem, em 



 

 

média, melhores condições socioeconômicas, potencializando-se, assim, o efeito indireto da educação dos 
mesmos sobre o rendimento escolar dos filhos via condição socioeconômica da família. Ademais, no 
extremo superior de educação (superior completo), em média, há uma predominância do efeito indireto em 
detrimento ao efeito direto, sobre o rendimento escolar dos filhos, sugerindo que, pais com ensino superior 
completo possuem maior influência via condição socioeconômica do que de forma direta, indicando que, o 
efeito da educação dos pais para o extremo superior da distribuição de escolaridade destes, pode ser 
superestimado ao desconsiderar o efeito indireto associado ao nível socioeconômico da família, até então, 
não levado em consideração pela literatura. 

As estimativas também mostram que o impacto total da educação da mãe domina o efeito total da 
educação do pai em todos os níveis de escolaridade. Além disso, nas categorias de escolaridade média e 
superior, a educação da mãe possui maior influência tanto direta quanto indireta sobre os resultados 
acadêmicos de filhos e filhas, quando comparada aos mesmos estratos educacionais do pai. 

Torna-se importante destacar também que os resultados aqui encontrados apontam para diferenças 
nos efeitos causais entre gêneros e regiões, indicando que, filhos e filhas, além das macrorregiões 
brasileiras, reagem de forma diferenciada aos efeitos da educação dos pais. Na região Norte, o nível de 
instrução do pai exerce maior influência sobre o rendimento escolar dos filhos quando comparado às filhas, 
em todos os estratos de educação. Em relação à educação da mãe, esta possui maior influência sobre os 
resultados dos filhos, na região Nordeste, e maior efeito sobre as filhas pertencentes à região Sul do país. 

Ao decompor o efeito total verificou-se que, a influência indireta da escolaridade dos pais via 
mediação das condições socioeconômicas, em média, é maior para os filhos do que para as filhas, em todos 
os estratos de escolaridade dos pais, evidenciando que, o efeito médio de mediação causal perde força 
quando o filho é do sexo feminino, para ambas as regiões do país.  

Diante do exposto, os resultados sugerem que pais mais escolarizados transmitem para seus filhos 
uma determinada parcela de vantagens educacionais por meio do nível socioeconômico familiar, o qual é 
afetado pela educação dos mesmos devido aos retornos privados do capital humano. Este estudo também 
procurou contribuir com a literatura ao fornecer indícios que, parte da disparidade de desempenho entre 
meninos e meninas e entre regiões estão associadas não apenas às desigualdades na distribuição de 
características relacionadas a estes grupos, mas, também, as formas pelas quais estes reagem a diferentes 
fatores, em especial, a educação dos pais. 
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Public input and capital tax competition in local jurisdictions in Brazil 

 

Abstract: Previous works emphasize the role of tax rates as the key feature of tax 

competition. Differently, in this paper we investigate how local jurisdictions in Brazil 

jointly consider the level of public provision in infrastructure and the business tax rates 

as fiscal instruments to compete for capital. Using data for approximately 5,000 

municipalities over a seven-year period, we find strong evidence that tax competition is 

driven by both public input spending and tax rate choices. Our main findings indicate that 

local governments react to tax rate cuts from neighboring jurisdictions in three possible 

ways: also cutting their tax rates, increasing their public infrastructure spending, or 

combining both strategies. 

 

Keywords: fiscal competition, spatial spillover, tax reaction function, local public 

spending. 
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1. Introduction 

 

There is a broad tax competition literature that approaches how local jurisdictions 

compete for business or corporate tax to attract mobile capital. This early literature 

emphasizes the role of government choices on tax rates as the key feature of tax 

competition. Most previous empirical work suggests that the tax differential across 

localities causes higher competition for capital and leads to lower business tax rates (see 

Devereux et al., 2008, for a comprehensive overview of the literature). 

Differently, some recent literature has noted that local governments can explore several 

fiscal instruments to influence capital allocation. Specifically, some authors have 

emphasized that local governments affect capital allocation by strategically choosing the 

business tax rate and the level of public input provision. Hindricks et al. (2008), for 

example, develop a two-stage model in which tax rate choices are considered strategic 

complements of local public provision. In this setting, a local jurisdiction anticipates tax 

competition, and in equilibrium, localities voluntarily underinvest in public provision in 

the first stage to smooth tax rate competition in the next stage. This model contrasts with 

Keen and Marchand’s (1997) simultaneous game framework in which local governments 

provide more investments to the more mobile agents (e.g., infrastructure for capital) in 

opposition to lower public spending for less mobile agents (e.g., local welfare services 

for residents). 

Recently, Hauptmeier et al. (2012) extend the standard model of tax competition by 

including public input investment as another relevant fiscal instrument used by a local 

jurisdiction to attract capital. In their analysis, governments set both policy instruments 

strategically, such that the business tax rate is a function of the government’s own level 

of input in public investment and vice versa.1 The novelty in Hauptmeier et al.’s (2012) 

model is that now public infrastructure and business tax rate are jointly determined 

simultaneous variables. Empirically, this approach is very interesting since it also allows 

                                                             
1 This is true assuming that public consumption is also endogenous. See Hauptmeier et al. (2012) pp. 408 
for a discussion. More recently, Han et al. (2017) argue that tax coordination does not eliminate 
infrastructure competition among local jurisdictions. The authors suggest that tax competition is “carried 

over” to infrastructure spending choices, which is in fact the only adjustment variable. 

 



3 

 

local governments to strategically interact with neighboring jurisdictions’ choices over 

tax rate and public inputs.  

In this paper, we apply the analytical framework developed by Hauptmeier et al. (2012) 

to investigate how local jurisdictions in Brazil jointly consider the level of public 

provision in infrastructure and the business tax rates as fiscal instruments to compete for 

capital. Using data for approximately 5,000 municipalities over a seven-year period, we 

find strong evidence that tax competition is driven by both public input spending and tax 

rate choices. The results suggest that municipalities mimic each other in business tax rate 

as well as in infrastructure spending. More interestingly, the results indicate that 

communities respond to neighboring tax rate cuts by increasing their own public 

infrastructure spending, or concurrently, municipalities respond to an increase in 

neighboring public input spending by cutting their own tax rates. 

Considering that not only the dependent variable (business tax rate) but also some 

explanatory variables (public input expenditure) from neighboring observations can be 

spatially lagged, this paper tackles several econometric issues. Different from Hauptmeier 

et al. (2012), we control for spatial and time fixed effects and estimate a community’s tax 

reaction function using a spatial Durbin model (SDM). This method allows us to control 

for community-specific non-observable and invariant attributes, such as regional policies 

and institutional aspects, that can produce biased estimations in a cross-sectional 

approach (Elhorst, 2017). Additionally, we lag the dependent variable in a dynamic 

approach. Since previous literature on corporate tax suggests that tax rate does not change 

frequently, a dynamic model is more accurate to address high persistence over time 

(Redoano, 2007). Finally, we compare results from the dynamic panel data to the cross-

sectional approach, and we provide evidence that our main findings are robust and 

conservative compared to Hauptmeier et al.’s (2012) findings. 

To discuss capital competition in Brazil, this paper proceeds as follows. Section 2 briefly 

discusses some hypotheses regarding spatial interaction of public input provision and 

business tax rate based on previous literature. Section 3 depicts the empirical approach. 

Section 4 describes the Brazilian institutional framework. The results are shown in 

Section 5. Finally, Section 6 presents the conclusion. 
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2. Expected effects of local business tax and public input competition  

 

Early contributions to the business tax competition literature consider tax rate choice the 

main fiscal tool used by communities to compete for capital. Differently, based on the 

works of Wildasin (1991) and Hindricks et al. (2008), Hauptmeier et al. (2012) suggest 

that local governments compete for mobile capital using a mix of fiscal instruments.  

Assuming a federation with two homogeneous jurisdictions, Hauptmeier et al. (2012) 

build a model in which capital is perfectly mobile and fixed in supply and in which the 

public input improves the marginal productivity of the private factor of production.2 In 

this framework, the objective function of local governments is to maximize welfare, 

which depends on total output, capital income, tax revenue and public input provision. In 

equilibrium, capital net return is equalized across communities. 

One interesting assumption of the model is that public input funding is not based on only 

capital taxes. Thus, governments can choose more than one policy instrument to compete 

for capital. In this context, the local decision on tax rate depends not only on the average 

tax rate but also on the public input spending of neighboring jurisdictions. Alternatively, 

local public input spending reacts concurrently to the average tax rate and the 

infrastructure spending of neighboring jurisdictions. The parameters of interest are the 

slope of the tax rate and public input reaction functions, as in the general functions  ! =

"#( $, %&')*$) and %&')*! = "!-./0( $, %&')*$).  

Thus, the model of Hauptmeier at al. (2012) provides several insights on the strategic 

interactions of local communities to attract capital. The main implications are 

summarized in this section in four main hypotheses. Those hypotheses constitute the 

analytical foundation of our empirical analysis. 

Hypothesis 1: If a neighboring community cuts its tax rate, the optimal reaction is to 

decrease local taxes as well.  

The positive association between local tax rate and neighboring average tax rate has been 

noted by several authors in tax competition literature (See Brueckner, 2003 for a 

                                                             
2 For the model development, see Hauptmeier et al. (2012), pp. 408-409. 
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comprehensive discussion). In fact, this is the baseline hypothesis of tax mimicking 

literature. 

Hypothesis 2: If the neighboring community increases its supply of public inputs, a region 

will respond by spending more in inputs. 

Previous literature has approached public input competition separately from tax rate 

choice. Keen and Marchand (1997), for example, discuss how communities tend to 

privilege productivity-enhancing public spending compared to public goods associated 

with the welfare of their citizens. Bucovetsky (2005) suggests that public input 

competition is different from other fiscal variables because of agglomeration effects 

caused by skilled works and infrastructure quality. Differently, Hauptmeier at al. (2012) 

establish an interaction between neighboring input spending and local spending within a 

community. A positive slope is expected in the public input reaction function in a similar 

fashion to the tax mimicking literature. 

Hypothesis 3: If the neighboring community cuts its tax rate, a region will respond by 

providing more public input. 

Hypothesis 4: If the opponent provides more public inputs, it is optimal to cut the tax rate. 

Hypotheses 3 and 4 four are the main insights in Hauptmeier et al.’s (2012) model. The 

pioneering authors describe how local governments enact strategic behavior by 

simultaneously choosing tax rate and public input spending according to the decisions of 

neighboring jurisdictions concerning both instruments. In this framework, local 

jurisdictions compete for capital using tax and non-tax instruments. According to 

hypotheses 3 and 4, a negative association is expected between the tax rate (or public 

input) behavior of a community and that of a neighboring community. Thus, to 

compensate for a neighbor’s tax rate cut, a community responds by increasing public 

input, or to counterbalance an increase in a neighbor’s public input, the local community 

cuts its own tax rate. In the next sections, we detail the empirical approach to test these 

hypotheses and investigate the Brazilian institutional framework.  
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3. Empirical approach 

In Hauptmeier et al. (2012), communities compete for capital considering tax rate and 

public input spending simultaneously. The strategic interactions between these fiscal 

instruments can be represented by two linearized reaction functions in a simultaneous 

system of equations as depicted below: 

 ! = 1#2&')*! + 4# ∑ 6! $ + 7# ∑ 6!2&')*$ + 8#9! + )!  (1.1) 

 

2&')*! = 1: ! + 4: ∑ 6! $ + 7: ∑ 6!2&')*$ + 8:9! + ;! (1.2) 

 

where τ and Input indicate, respectively, the business tax rate and the local public input 

spending from community i in the tax reaction function (1.1) and in the input reaction 

function (1.2). The subscript j indicates the community’s neighboring jurisdictions. The 

parameters <6!$ $0 and <6!$2&')*$0 denote, respectively, the average neighboring tax 

rate and the average neighboring input spending excluding the local community and 

weighted by predetermined spatial matrix W. The term X represents the vector of control 

variables (including a constant) in both equations. Finally, μ and ϑ denote the residuals in 

the tax rate and input reaction function, respectively.3  

The problem with the system of equations approach described in (1.1) and (1.2) is that to 

the best of our knowledge, as discussed by Klemm and Van Parys (2012)4, the only 

econometric approach available for spatial simultaneous relations is the cross-sectional 

estimator, developed by Kelejian and Prucha (2004) and used in Hauptmeier et al. (2012) 

Making sense of this methodological restriction, another possible strategy considers a 

spatial panel model with spatially lagged variables, in which each reaction function is 

estimated separately. Thus, to investigate both the interaction effect of the neighboring 

                                                             

3
 We note that the simultaneous approach allows for cross-sectional interdependence in the residuals as 

described in 2.1 and 2.2: 

)! = >/∑$6!$)$ + ?! (2.1) 

;! = >@∑$6!$A$ + B! (2.2) 

where ρ accounts for spatial correlation in each function and ɛ and ϵ are assumed to be error terms that are 
independently and identically distributed. 

 

4 For a discussion see footnote 14, pp. 400, in Klemm and Van Parys (2012). 
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jurisdictions on the tax rate of jurisdiction i as also the potential spatial interaction 

between neighboring public input spending and own jurisdiction tax rate, it is possible to 

use the Spatial Durbin Model (SDM). In terms of the tax reaction function (1.1), we have 

the SDM specification (3.1): 

 !0 = C ∑ 6!0 $0 + 72&')*!0 + D ∑ 6!02&')*$0 + 89!0 + E0 + F! + B!0  (3.1) 

Where the term t indicates the time period.  The terms ∑ 6!0 $0 and ∑ 6!02&')*$0  capture, 

respectively, the interaction effect of business tax rate in jurisdiction i with respect 

neighboring jurisdictions j, and own’s jurisdiction reaction to neighboring variation in 

public input spending. Both are weighted by the spatial matrix W. Additionally, 9!0 

indicates a vector of exogenous covariates, ci indicates a spatial fixed effect and 

E0indicates a time fixed effect.  

Similarly, someone could depict public input spending reaction function as function 3.2: 

2&')*!0 = C ∑ 6!02&')*$0 +  7 $0 + D ∑ 6!0 $0 + 89!0 + E0 + F! + B!0 (3.2) 

 

As discussed in Elhorst (2012), unlike non-spatial models, the coefficient estimate in the 

SDM is not exactly the marginal effects of a change in the explanatory variables. 5 In 

terms of function (3.1), a change in a specific jurisdiction i associated with infrastructure 

spending affects the own community tax rate (direct effect) and can affect the tax rate in 

all other communities indirectly (spillover effect). The novelty here is that, compared to 

Hauptmeier et al. (2012), the direct effect includes feedback effects that arise as a result 

of impacts passing through neighboring units (units j) and back to the unit that the change 

originated from (unit i). These feedback effects are partly due to the coefficient of the 

spatially lagged dependent variable (I!0J$0) and partly due to the coefficient of the 

spatially lagged value of the explanatory variable itself (I!09$0).6 Thus, to obtain the 

                                                             
5 In a simultaneous system of equations, it is possible to estimate the reaction functions of the different 
fiscal instruments jointly, considering in each equation the remaining fiscal variables as explanatory 
variables at the same time. To provide some comparison, in the Appendix, we present the results for a cross-
sectional approach. 
6
 (See Elhorst, (2012) and LeSage and Pace (2009) for a discussion). 
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marginal effect on the dependent variable, someone should take the derivatives from the 

reduced form of function (3.1).7 

We also estimate fiscal a dynamic version of functions (3.1) and (3.2) including a lagged 

dependent variable (the term it-1) in the model, as also we run a standard spatial 

autoregressive (SAR) model, without the spatial lag of the explanatory variable. One 

drawback of the SAR specification is that it does not consider the heterogeneous impact 

from a change in the explanatory variable (public input) in total effects. As the SAR 

model does not use the additional matrix W in the explanatory variable, the spillover 

effect is obtained from a common multiplier over the explanatory variables (LeSage and 

Pace, 2009). It is important to note that we estimate the SDM and the SAR model using 

a maximum likelihood estimator (MLE). We discuss the robustness of our findings in 

Section 5 (Results). Next, subsection 3.1 describes the spatial weight matrix used in 

functions 1 to 3.  

 

3.1 Spatial Matrix 

To capture the effects of community j on the reaction function of community i, we 

consider a standard contiguity matrix (Wij) in which the bordering communities are 

considered neighbors.8 The weight Wij is uniformly distributed according to the number 

of total neighboring communities and standardized to create rows summing to one for 

each community i (∑ I!$ = 1)!L$  as depicted in function (4): 

6!$ =
MNO

∑ MNPPQN
 (4) 

 

where Vij indicates the j neighbor of community i and assumes the value of one if the 

communities are contiguous and zero otherwise. The contiguity matrix should capture 

spatial interdependence and potential spillover effect from tax rate choices and public 

                                                             
7
 In fact, someone should consider the matrix of partial derivatives of the expectation of the dependent 

variable, with respect to the kth explanatory variable in unit 1 up to unit N. The diagonal and off-diagonal 
elements of this relation indicates the direct and spillover effects, respectively. In the SDM it follows (2 −
>I)ST[7U + IDU]. Differently, the Ordinary Least Square (OLS) model does not tackle the spillover 
effect and the direct effect is 7U . In the SAR model it follows the diagonal and off-diagonal elements of 
(2 − >I)ST7U .  See Halleck Vega and Elhorst (2015) pp. 345, for a discussion. 
8
 Most of the literature relies on the idea that spatial interaction is more intense or more probable in 

neighboring jurisdictions. 
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input spending across the local community and its neighbors. In the next section, we 

describe the institutional framework and how we collect data from Brazilian 

municipalities. 

 

4. Brazil Institutional Framework and Data 

 

Brazil is a federation composed of three different levels of government, namely, federal, 

state and municipality. Municipalities are the lowest tier of government. There were 5565 

municipalities in 26 states in the year 2015. Although municipalities are autonomous in 

political and administrative terms, they have weak fiscal autonomy. In fact, there is a 

great fiscal imbalance between the upper and lower tiers of government. Meanwhile, the 

federal budget accounts for approximately two-thirds of total public revenues, but it 

makes up less than half of total expenses on public services, such as health and education. 

In Brazil, the local government depends strongly on non-conditional grants from the 

central government. Differently from most federations, there is not an equalization grant 

system that produces incentive effects in the tax base; e.g., an increase in communities’ 

efforts to collect taxes tends to negatively affect how much they obtain from equalization 

grants. Non-conditional grant distribution across municipalities essentially follows 

demographic criteria. In approximately 97% of the municipalities, grant allocation 

depends on 17 populational cutoffs in which less populous communities obtain more 

resources per capita than more populous municipalities. Moreover, states provide 

municipalities with additional funding originating from value added tax (VAT) and 

vehicle tax refund.9 Those two types of resources from states and central government 

represent on average approximately half of municipalities’ total revenues. 

Regarding local expenditures, budget allocation must respect legal rules on minimal 

spending (bottom limits). According to Brazilian legislation, municipalities should spend 

at least 25% of their budget (total revenues) on elementary and secondary educational 

                                                             
9 In Brazil, VAT and vehicle tax are states’ duty. States return approximately 25% of total revenues to the 

communities where the taxes were collected. Additionally, there are categorical grants for education and 
health. For a comprehensive description in English of grants in Brazil, see Shah (1991).  
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services and at least 15% on health services.10 Additionally, local public provision 

includes the maintenance of recreational areas, such as parks and squares, and public 

infrastructure investment, such as garbage collection, public transportation (excluding 

subway), street repair and lighting, as well as pavement, bridge and tunnel maintenance. 

According to Afonso et al. (2005, pp. 29), the local government is responsible for 

approximately 85% and 25% of total public spending in urbanism and transportation, 

respectively. Thus, we consider as public infrastructure spending per capita the total 

community expenditure in urbanism, transportation and energy. Those expenses should 

capture jurisdictions’ investments in street and road maintenance, street lighting and 

public transportation. 

With respect to local taxes, municipalities collect two main taxes: business tax and 

property tax.11 Municipality taxes represent on average only 20% of their total revenues. 

The local business tax is applied by local services that do not trade goods directly, such 

as restaurants, cafeterias, hairdressers, vehicle repair, travel agencies, private health care, 

financial and education services. Retailers such as gas stations and market chains collect 

VAT but not the business tax. The business statutory tax rate ranges from 2% to 5% and 

is set by federal law. Tax rates vary by economic sector.12  

It is noteworthy that, different from most countries in Europe and North America, 

property tax in Brazil is not a very important source of revenues for municipalities. 

General statutory tax rate is very low (less than 2%), and there are many households that 

are tax exempt. According to Carvalho (2009), from 2002 to 2005, on average, only 30% 

of households paid property tax, and property tax accounts for less than 0.5% of gross 

domestic product (GDP). In our sample, revenues from business tax rate are two times 

larger than revenues from property tax.  

Therefore, it seems appropriate to consider that the business tax constitutes the main tax 

that municipalities can choose to attract capital. Regarding public infrastructure, how 

public investment can be capital enhancing to small- and mid-sized firms is less 

straightforward. It is expected that local infrastructure is positively associated with 

                                                             
10 It follows, respectively, Law nº 9424 de 1996 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) 
and Emenda Constitucional 29/2000. 
11 In Portuguese, respectivelly, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) and Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU).  
12 It follows Lei Complementar 116/2003 and Emenda Constitucional 37/2002. 
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commuting and that the demand of local services should benefit from better public input. 

Additionally, public urban structure can impact the costs of private services. 

Nevertheless, how capital location responds to public infrastructure spending in 

urbanization, such as street maintenance, sidewalks, lighting and public transportation, is 

an empirical question, as is Hauptmeier et al.’s (2012) analysis on German firms.  

A problem with business tax (and for property tax in Brazil) is that there is not a 

systematic compilation of the tax rate across the 5,655 municipalities and by economic 

sector. To circumvent this problem, we follow Jacobs et al. (2010) and Hayashi and 

Boadway (2001), and we calculate the average effective tax rate (AETR) of the business 

tax. AETR is usually defined as the ratio of tax revenues to a firm’s total revenues or 

profits. We calculate the business AETR as the ratio of the total municipality revenue 

from business tax to the total direct value-added contribution of the services sector to 

municipality gross domestic product. We note that information on firms’ revenues is 

available for only the state level in the Brazilian Bureau of Economics and Statistics 

(IBGE) dataset. Moreover, considering data on states, the direct value-added contribution 

presents a correlation above 80% with information on firms’ revenues in the services 

sector. Thus, we assume that this variable is representative of firms’ revenue. 

There are some advantages in using AETR instead of statutory tax rates in our context. 

First, AETR changes more frequently and is less rigid across time than statutory tax rates. 

Second, AETR should present more tax salience than statutory tax rates (e.g., firms should 

be more concerned with the average tax burden between communities than with statutory 

rates). Third, AETR should capture the effect of the business tax rate over the fiscal base. 

Finally, data for calculating AETR are available on the IBGE. 

We obtain data from two main sources. Data on the public spending and revenue of 

municipalities are available at the Finanças do Brasil (FINBRA) dataset provided by the 

National Secretary of the Treasury. Information on number of firms in the services sector 

by municipality is available at the Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) provided by 

the Brazilian Bureau of Economics and Statistics (IBGE). We also collect additional 

information on economic and demographic variables from the IBGE. Thus, we are able 

to control for some demographic characteristics such as municipalities’ share of young 

and elderly, population size (level and squared term) density and whether the municipality 

is inside a metropolitan area or not.  
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All monetary variables are in Brazilian Reais (R$) and are deflated to their real values in 

2010 using a national consumer index. Data are not available for all 5,565 Brazilian 

municipalities in the same number of time periods. For this reason, we build a balanced 

panel with information from 2006 to 2012 considering 5004 communities.  

<<TABLE 1>> 

Table 1 presents the descriptive statistics from the dependent and independent variables 

in our sample. On average, each municipality has 920 firms, and there are approximately 

10 workers per firm. These results reinforce the idea that most of the business tax is levied 

on small- and medium-sized firms. Regarding demographic variables, municipalities 

present on average 34 thousand inhabitants, and of the total population, approximately 

27% are under fifteen years old, and 11% are above sixty years old. It is important to note 

that the share of infrastructure spending is quite low compared to municipalities’ total 

spending. On average, infrastructure spending per capita accounts for only 14% of the 

total local budget, but it represents 81% of public investment spending. Next, we present 

the results for the methodological approach for tax and public input interaction across 

communities in Brazil. 

 

5. Spatial Panel Data Results 

Table 2 brings the main results regarding Brazilian municipalities’ reaction function on 

neighboring tax rate choice. All results bring the estimation outcomes for a row-

standardized contiguity matrix. Following function (3.1), columns I and II present the ML 

estimator results for, respectively, a static and a dynamic Spatial Durbin Model (SDM). 

The main difference between the two specifications is that the latter controls for higher 

persistence in the dependent variable, as also allows to estimate short-term effects of the 

lagged explanatory variable (public input spending). Column III brings the results for a 

dynamic spatial autoregressive (SAR) model without the spatial lagged explanatory 

variable in the public input variable. 

As discussed in Section 3, the coefficient estimate in the SDM is not exactly the marginal 

effects of a change in the explanatory variables. Because of that we focus our discussion 

on the direct and indirect effect over the variables of interest. We note that all models 

control for spatial and time fixed effects. Additionally, we also control for demographic 
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characteristics as size of population (also squared population), population density, share 

of young and share of elderly.  

We start our analysis over the estimated coefficients for the tax rate and public input 

spending variables. First, we note that the estimated coefficients for neighboring tax rates 

are positive and significant in all specifications, ranging from 0.51 to 0.56. In fact, an 

estimated coefficient of 0.56 (column II) suggests that an average tax increase of one 

percentage point among neighboring municipalities is associated with a 0.56 percentage 

point increase in the local community tax rate. This result indicates a spatial spillover 

effect in communities’ business tax rate, as discussed in hypothesis 1 from Section 2. 

Interestingly, the estimated coefficient for the spillover effect on tax rate is higher in the 

SDM specifications compared to the SAR model.  

Additionally, we note that the coefficient on the lagged tax rate variable is positive and 

significant in both dynamic specifications (Columns II and III). This finding suggests that 

business tax rate presents some persistence over time or, similarly, that communities with 

a high tax rate in period t tend to set a high tax rate also in the next period.  

<<TABLE 2>> 

Regarding direct impacts, we note that in Column II (Dynamic SDM), the long run 

coefficient estimate of 0.0074 on public input spending (per $ 100 Reais) per capita is 

fairly different from the direct effect estimate of 0.0099. Considering that the effect 

estimate is superior to the coefficient estimate, this difference suggests a positive 

feedback effect. In fact, this result indicates that local tax rate would increase by 

approximately 0.025 percentage points due feedback effects, which amounts to 

approximately 25% of the direct effect. Importantly, these feedbacks effects originated 

from the own tax rate are not so small (in our sample, the average tax rate is approximately 

1.6%) and suggest a significant impact passing through to neighboring municipalities and 

back to the own jurisdiction infrastructure spending. In the SAR model (Column III), the 

feedback effect presents a similar magnitude of approximately 26% of the direct effect. 

Differently, in the static SDM (Colum I) the difference between the direct effect estimate 

and the coefficient estimate is very small, approximately only 0.0001 (we come back to 

this finding below). 

Contrastingly, whereas results in Table 2 suggest a positive effect of a change in 

infrastructure spending in a particular municipality on the business tax rate in that 
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jurisdiction, results reveal that public input spending increase presents a negative 

spillover (indirect) effect in neighboring tax rate in both SDM specifications. These 

results indicate that an increase of 1000 Reais per capita in own municipality’s 

infrastructure causes a 0.02 percentage points decrease on average business tax rate in the 

neighboring jurisdiction. The spillover effect is higher in the dynamic specification.  

Thus, in Column II, results for the total effect (summing up direct and indirect effect) 

indicate that for each additional investment of 1000 Reais per capita in local public input, 

local tax rate would increase by approximately 0.08 percentage points. Results suggests 

that indirect effect reduces the direct impact around 20%. Moreover, the spillover effect 

is four times smaller than the direct effect. According to (Elhorst, 2014), it is expected 

that the impact of a change will probably be larger in the jurisdiction that provoked the 

change. 

It is noteworthy to point out that in the SAR model, although the estimated direct effect 

is very close to the SDM model, the indirect effect is not. In fact, results in Column III 

reveals a positive and significant spillover effect for an increase in public input spending 

on neighboring tax rate. This result contradicts hypothesis 4 from our analytical 

framework as also the SDM results. It seems that the SAR model fails to proper estimate 

the spillover effect because it does not consider the spatial lagged term in its functional 

form (see discussion in Section 3). 

Regarding short term, results on Column II reveals that short term direct effects for 

infrastructure spending are smaller than long term effects. It makes sense if someone 

consider that takes time to the infrastructure spending fully affect the own tax rate. 

Surprisingly, the short-term spillover effect is similar to the long term estimated effect (-

0.0017 and -0.0019, respectively). These results suggest that while municipality takes 

longer to adjust (increase) its own tax rate, neighboring jurisdictions reacts faster to an 

increase in infrastructure spending by cutting their tax rate. 

Additionally, the long-term effects (both direct and indirect) are greater in the dynamic 

SDM compared to the non-dynamic model. This result points out that the static model 

underestimates long term effects, and the potential bias is more severe for the direct effect 

than for the spillover effect for this case. 

Elhorst (2012) notes that, in general, several researches fail to reject the null hypothesis 

that the coefficients of the spatially lagged explanatory variable are not significant, and 
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concurrently, do not obtain a significant estimate of spillover effect, because they do not 

observe a large number of cases over time or have only cross-sectional data. However, it 

does seem our case, since the estimates for both direct and spillover effect in the dynamic 

SDM are significant at the 5% significance level. 

Overall, results in the SDM (Columns I and II) specifications suggest two forces at work 

that affect jurisdictions’ tax rate choice. First, there is a positive effect of infrastructure 

spending on own tax rate that is exacerbate by feedback effects. This result shows that, 

in some manner, further spending in infrastructure allows the community to increase the 

local tax rate without damaging capital competition. Second, whereas an increase in 

infrastructure spending present a positive impact on own municipality tax rate, it causes 

a tax rate cut in neighboring jurisdictions. This last result suggests that the municipality 

can try to counterbalance an improvement in neighboring infrastructure conditions by 

cutting its own business tax rate.13 As predicted in hypothesis 4 from our analytical 

framework, if the neighbor municipality increases the public provision of inputs, the local 

jurisdiction reacts by cutting its tax rate.  

 

5.1 Cross Section Results and Robustness 

 

To verify the robustness of our findings, we present the results for a simultaneous 

equation model for cross-sectional data as in Hauptmeier et al. (2012). Thus, we take the 

average from our seven-year data and build a cross-section. With this data, we re-estimate 

the original model (functions 1.1 and 1.2) in a system estimation approach. As in 

Hauptmeier et al. (2012), we use the spatial system estimator suggested by Kelejian and 

Prucha (2004). The generalized spatial two stage least squares (GS2SLS) approach 

consists of three steps. In the first step, the endogenous regressors (own jurisdictions tax 

rate and public input spending, and their neighboring counterparts) are estimated in an 

instrumental variable approach in which the vector of instrumental variables is weighted 

by a spatial matrix. We run a 2SLS procedure for each function separately. Next, the 

estimated disturbances obtained in the first stage regression are used to estimate the 

                                                             
13 We note that inter-jurisdiction investments in infrastructure are federal or state responsibilities. Thus, 
potential externality effects should not be driven by communities’ own spending. 
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spatial autoregressive parameter for each equation in a generalized moments procedure 

as suggested by Kelejian and Prucha (1999).  In the third step, we use the estimated 

autoregressive parameter to remove the spatial error correlation in the tax rate and public 

input neighboring variables using a Cochrane-Orcutt-type transformation. Finally, we 

estimate the parameters of interest estimating the transformed system by a 2SLS 

approach, using as a set of instruments the weighted neighboring variables that are 

assumed exogenous.  

<<TABLE 3>> 

Results on cross section data using GS2SLS are on Table 3. We use a standard and 

normalized spatial contiguity matrix. The main difference here is that this approach 

considers that the effect of the neighboring tax rate and local public inputs on own fiscal 

decisions are jointly determined. However, this cross-sectional approach could present 

several drawbacks, as it does not control for fixed effects, dynamics and potential 

endogeneity from other variables (no spatially lagged). 

Overall, results confirm our main findings from our panel approach. On the tax rate 

function, results indicate a positive and significant coefficient of 0.66 for the tax 

interaction parameter. Additionally, we find a coefficient of 0.70 for the neighboring 

public input effect on own spending that is very similar to our SDM panel approach. 

Overall, estimated coefficients on neighboring tax rate and public input spending are 

similar to the estimations in Table 2. Since the cross-sectional approach does not control 

for the persistence overtime, it is expected a higher coefficient estimation for those 

variables regarding a dynamic approach. 

Moreover, results also suggest that a rise of spending in neighboring infrastructure by 100 

Reais per capita would cause a 0.3 percentage point fall in community’s own tax rate. 

And a decrease of one percentage point in neighboring’ average tax rate causes a rise of 

60 Reais spending per capita in public infrastructure. It is important to noteworthy that 

all the estimated coefficient for fiscal interaction parameters present the signal as 

predicted by Hauptmeier et al. (2012) model as discussed in Section 2. The own input 

spending is positively associated to tax rate (column I) as vice versa (column II). Overall, 

results from the cross-sectional approach reinforce our previous findings. 

If someone compare results from cross-section estimations to Table 2, she will note that 

results for cross-section model indicate a lower effect of neighboring spending on 
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community’ tax rates. Those differences (positive and negative bias, respectively) could 

be associated to some local fixed effect that are not considered in the cross-section 

approach. Overall, our results reinforce the idea that strategic interaction in capital 

competition, different from previous research, depends not only on tax rate interaction 

among communities but also on other fiscal variables, such as local spending on public 

infrastructure. 

 

6. Conclusion 

 

There is much theoretical and empirical literature on capital tax competition. However, 

only recently has this literature incorporated the idea that tax competition between 

localities depends on several fiscal variables such as tax rate and the provision of public 

input. In this paper, we explore Hauptmeier at al.’s (2012) framework to investigate 

spillover effects in tax rate and public infrastructure across local communities in Brazil. 

Our data include information on approximately 5000 municipalities for a seven-year 

period. 

The novelty here is that we consider a panel data approach in which it is possible to 

control for spatial fixed effects and to incorporate a dynamic component. Separate 

regressions with business tax rate as dependent variable and public input spending as the 

spatial lagged explanatory variable confirm Hauptmeier at al.’s (2012) hypothesis. Our 

main findings indicate that local governments adjust their tax rate based not only on the 

tax rate of the neighboring communities but also on the neighbors’ public input spending. 

In fact, this paper presents strong evidence that local governments react to tax rate cuts 

from neighboring jurisdictions in three possible ways: also cutting their tax rates, 

increasing their public infrastructure spending, or combining the two strategies. The 

results confirm that, in Brazil, local public infrastructure seems to be very important in 

fiscal competition. This new evidence is probably valid for other regions with similar 

characteristics. 
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TABLE 1
Descriptive Statistics

Variables Average Std. Dev. Min. Max.

Business Tax Rate (AETR) 0.02 0.04 0.00 2.65
Public Input spending per capita 243.35 240.41 0.00 13,224.89

Share of young (<15 years) 0.27 0.06 0.03 0.86
Share of elderly (>60 years) 0.12 0.03 0.01 0.28
Pop. Density 114.27 598.52 0.08 13,347
Population 35,469.40 209,504.50 804.00 11,400,000
Metropolitan Area (=1) 0.14 0.35 0.00 1.00

Firms Density 3.19 20.31 0.00 878.42
Number of business firms (tax base) 996.49 8,906.32 2.00 599,434.00
Number of workers in business firms 8,970.47 94,044.62 5.00 6,062,016.00

Notes: number of observations is 35,028 (5,004 municipalities from 2006 to 2012); all monetary values are in 

year 2010 Brazilian Reais (R$).
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TABLE 2
Spatial Tax Competition - Panel Data Estimation

Dependent variable: Business Tax Rate (AETR) I II III

Model SDM SDM SAR

Lagged tax rate (l.AETR) 0.273*** 0.273***
(5.30) (5.26)

Neighbors' tax rate (AETR) - W 0.536*** 0.560*** 0.513***
(9.44) (9.95) (7.98)

Own public input per capita (in 100 Reais) 0.0067** 0.0074** 0.0072**
(2.10) (2.150) (2.12)

Neighbors' public input per capita (in 100 Reais) -0.008** -0.010**
(-2.04) (-2.26)

Short Run
Direct effect - Public input pc (in 100 Reais) 0.0072** 0.0071**

(2.07) (2.05)
Indirect effect - Public input pc (in 100 Reais) -0.0017** 0.0010**

(-2.20) (2.21)
Total effect - Public input pc (in 100 Reais) 0.0054** 0.0081**

(1.97) (2.08)
Long Run
Direct effect - Public input pc (in 100 Reais) 0.0068** 0.0099** 0.0097**

(2.08) (2.07) (2.05)
Indirect effect - Public input pc (in 100 Reais) -0.0014* -0.0019** 0.0020**

(-1.83) (-2.11) (2.22)
Total effect - Public input pc (in 100 Reais) 0.0054** 0.0080** 0.0117**

(2.07) (1.98) (2.09)
Demographic covariates yes yes yes
Spatial Fixed effects yes yes yes
R-squared  0.0416 0.1226       0.1056
Log Likelihood 61,417      61,567      61,536      

Notes: Number of observations is 35,028. In parentheses are robust t-statistics. All regressions include municipality 

and time fixed effects. We use the variation of 500 simulated parameter combinations drawn from the multivariate 

normal distribution implied by the ML estimates.   *** Significant at 1%, **  significant at 5%, * significant at 10%.
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TABLE 3
Tax Rate and Public Input Competition -Cross Section - 3 SLS Estimator

Dependent Variable Tax Rate Public Input

Neighbors' tax rate (AETR) - W 0.664*** -6,095.7***
(3.690) (-3.630)

Own tax rate 4,839.6***
(9.850)

Neighbors' public input per capita (in Reais) - W -0.003*** 0.706***
(-3.070) (5.140)

Own public input per capita (in 100 Reais) 0.007***
(17.010)

Grants per capita 0.110***
(14.390)

Current account balance (per capita) 0.000
(5.110)

Annual average wage (per capita) 5.494***
(2.610)

Pop. Density 0.000 0.001
(0.380) (0.140)

Population -0.000 0.0*
(-0.730) (1.850)

Population2 0.000 -0.000

(0.540) (-1.350)
Share of young (<15 years) 808.531***

(4.460)
Share of elderly (>60 years) 167.1421

(0.920)

F-tests of excluded IV's 123.26 99.920
(first stage of the 2SLS estimation) (0.000) (0.000)

Notes: Number of observations is 5,004. In parentheses are robust t-statistics. Regression 

includes 5 regional binary variables. Neighbors' tax rate, neighbors' public spending, own 

tax rate and own public input are considered endogenous. *** Significant at 1%, **  

significant at 5%, * significant at 10%.    
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Abstract 
The literature about both sovereign risk spreads and central bank communication has 
evolved, but separately. The present study aims to fill this gap analyzing the relation 
between central bank communication and the sovereign risk spreads. We provide 
empirical evidence of the effects of economic transparency, monetary policy signaling 
and clarity of central bank communication over the sovereign risk spreads. The results 
indicate the sovereign risk spreads respond to the monetary policy signaling. Moreover, 
the central bank transparency and the clarity of the central bank communication can 
reduce the sovereign risk spreads. 
 
Keywords: sovereign risk; central bank communication, transparency, clarity. 
JEL classification: E31, E52, E58 
 

 
Resumo 

A literatura sobre ambos, spread do risco soberano e comunicação do banco central, têm 
evoluído, mas separadamente. O presente estudo visa preencher esta lacuna analisando a 
relação entre comunicação do banco central e o spread do risco soberano. Fornecemos 
evidências empíricas sobre o efeito da transparência econômica, sinalização da política 
monetária e clareza da comunicação do banco central sobre o spread do risco soberano. 
Os resultados indicam que o spread do risco soberano responde à sinalização da política 
monetária. Ademais, a transparência do banco central e a clareza dos comunicados do 
banco central são capazes de reduzir o spread do risco soberano.  
 
Palavras-chave: risco soberano; comunicação do banco central; transparência, clareza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



1. Introduction 
 
Emerging economies face challenges related to external vulnerability and 

volatility. These challenges increases the sovereign risk, which implies in a higher 
spread of the emerging markets bonds. The sovereign risk spread is result of the higher 
uncertainties. Furthermore, the spread in the emerging markets bonds is a good measure 
of the sovereign risk spreads (Amadou, 2011). Besides, the sovereign risk spreads can 
be influenced by macroeconomic fundamentals, external factors and economic policies 
(Montes and Tiberto, 2012).  

Nowadays, there is plenty of evidence that monetary policy can benefit from the 
central bank transparency and communication (Geerats, 2002; de Mendonça and Simão 
Filho, 2007, Blinder et al., 2008). To communicate clearly and be more transparent 
reduce the cost to disinflation and anchor the inflation expectations. Thus, central bank 
communication and clarity can influence the market’s expectations. Moreover, the 
conduction of the monetary policy can reduce the risks associated with higher inflation 
and macroeconomic volatility. In this sense, central bank communication and central 
bank transparency can affect the sovereign risk spreads.  

The literature about both sovereign risk spreads and central bank communication 
has evolved, but evolved separately. The present study aims to fill this gap analyzing 
the relation between central bank communication and the sovereign risk spreads, 
measured through the EMBI+1 index calculated by the JP Morgan. 

Studies relating monetary policy and sovereign risk spreads are still scarce in the 
literature.  Montes and Tiberto (2012) measures the effect of monetary policy credibility 
and reputation over the EMBI. The findings suggest a higher credibility and reputation 
of the monetary policy can reduce the sovereign risk spreads. The present work 
contributes to the literature since it provides evidence of the influence of central bank 
transparency, communication and clarity, over the sovereign risk spreads.  

In particular, this study has the following objectives: (i) to analyze if the 
monetary policy signaling affects the EMBI+; (ii) to verify if the economic transparency 
can reduce the EMBI+; (iii) to study the effect of the clarity of the central bank 
communication over the EMBI+; and (iv) to observe if the three previous objectives 
depends on the level of the sovereign risk spread. We follow de Mendonça and Galveas 
(2013) to measure the economic transparency, Rosa and Verga (2007) to construct the 
monetary policy signaling dummies and Jansen (2011a and 2011b) to construct clarity 
indexes based on readability measures.  

We analyze the Brazilian economy. Brazil is the biggest emerging economy in 
the Latin America and in 1999 the CBB (Central Bank of Brazil) adopted the inflation 
target regime. Since then, the CBB presented a high degree of transparency and regular 
communication with the public. Fracasso, Genberg and Wyplosz (2003) ranked Brazil 
as one of the highest in terms of central bank transparency. In this sense, Brazil is a 
good laboratory to analyze the economic transparency and central bank communication.  

We use estimators consistent with the time series analysis – OLS and GMM – to 
provide empirical evidences. Moreover, we present further evidences based on quantile 
regression. The main results indicate the sovereign risk spread respond to the monetary 
policy signaling. Moreover, the central bank transparency and the clarity of the central 
bank communication can reduce the sovereign risk spread. 

Besides this introduction, the section 2 presents the literature on the 
determinants of the sovereign risk spread. Section 3 review the studies about central 

                                                             
1 Emerging Markets Bond Index. 



bank communication and transparency. In the section 4 we introduce the data and 
methodology. Section 5 explores the results and section 6 concludes.  
 

2. The macroeconomic determinants of the sovereign risk spread 
 

In this section, we discuss the literature about the determinants of the sovereign 
risk spreads. Several works investigated this issue, although some points are still in 
debate or not explored enough. To our knowledge, there is no study analyzing the 
effects of the economic transparency over the sovereign risk spreads. Moreover, the 
literature does not provide evidence on the effect of the central bank communication 
and clarity, and how it can explain the behavior of the sovereign risk spreads in 
emerging economies.  

Kamin and Kleist (1999) studies the behavior of the emerging markets credit 
spreads, measured through the Brady bonds. The study aims to analyze the external 
factors and concludes that variation in industrialized country short-term interest rates 
explain little in the decline of the emerging markets credit spreads. Amadou (2001) uses 
a simple univariate model with panel data to analyze the sovereign risk of emerging 
economies. The results indicate an asymmetric adjustment of spreads and ratings and 
highlight the disagreement between market and rating agencies.  

In contrast, Eichengreen and Mody (1998) focus on the domestic economic 
fundamentals. The results indicate the quality of the credit influences the spread. 
Moreover, the changes in the fundamentals explain only a part of the change in the 
spreads. In line, Arora and Cerisola (2001) analyze the impact of changes in US 
monetary policy on the sovereign risk spreads, measured by the EMBI+. The results 
suggest that the level of the US interest rates has positive effects over the sovereign 
bond spreads. Although, countries enjoy a significant degree of freedom to influence 
country risk and economic growth. Strong and sustainable fiscal policy and a low level 
of indebtedness are extremely important in reducing country risk and country interest 
rates. In turn, Baek et al. (2005) analyze the determinants of the sovereign risk premium 
assessed by the market, as measured by the yield spread of Brady bonds. The results 
suggest that liquidity, solvency and economic stability variables significantly affect the 
country risk premium. However, the results indicate that the market's attitude towards 
risk plays an important role in determining the market risk premium. 

Kennedy and Palerm (2014) compare the importance of the external and 
domestic conditions to determine emerging market bond spreads. The results suggest 
that, during the subprime crisis, it was movements in the risk measure that explained 
much of the observed changes in EMBI spreads. Moreover, the data suggests that 
markets, in the recent crisis, differentiated between countries and that this was in part 
related to domestic fundamentals. The empirical results indicate that countries with 
viable fiscal positions, low external debt levels, low political risk and healthy foreign 
exchange reserves contributed to an improvement in the EMBI.   

Özmen and Yaşar (2016) analyses the impacts of sovereign credit ratings and 
global financial conditions on the evolution of EMBI Global (EMBIG) spreads. The 
work uses panel data analysis for 23 developing countries for the period between 1998 
and 2012. The findings suggest that credit ratings along with global financial conditions 
are the main determinants of EMBIG spreads. 

Considering the Brazilian economy, Andrade and Teles (2005) analyzes the 
relationship between macroeconomic variables and the Brazilian sovereign risk spreads 
using a country beta model. In this model, the Brazilian risk is a variable in time 
parameter that corresponds to the relation between the returns of the Brazilian stock 



market and the returns of the stock market of the rest of the world. The analysis is 
conducted using time series for the period from January 1991 to December 2002. The 
results show that monetary policy has a significant and stable impact on the country 
risk. Moreover, international reserves have a significant impact only in the period of 
fixed exchange rate. 

Ferreira (2010) analyzes the sovereign risk determinants for the Brazilian 
economy. The analysis was done for the period from April 1995 to June 2008, using the 
general non-restricted model (GUM). The results show that macroeconomic 
fundamentals, such as the current account deficit to GDP ratio, public debt/GDP ratio 
and imports largely explain the EMBI+ spreads. Furthermore, de Mendonça and Nunes 
(2011) analyze the relationship between a fiscal authority committed to the stabilization 
of the debt/GDP ratio and the sovereign risk. The findings indicate that a proper 
management of public debt and the use of primary surplus targets ensure a sound 
strategy to promote the fall in the risk premium. 

Regarding the monetary policy effects over the EMBI, Montes and Tiberto 
(2012) analyzes the role of macroeconomic fundamentals, credibility of monetary 
policy and the reputation of the central bank in reducing the country risk. The results 
suggest that monetary policy and public debt management, as well as the credibility and 
reputation of the monetary policy, affect the country risk premium.  

The literature about the determinants of sovereign risk spreads discuss the 
external and domestic determinants, providing evidence about the role of the 
macroeconomic fundamentals. Some works also study the importance of the fiscal and 
monetary policy. Although, to our knowledge, there is no work analyzing the effects of 
transparency, monetary policy signaling and clarity of central bank communication over 
the sovereign risk spreads.  

 
3. Transparency, central bank communication and clarity 

 
Central bank transparency and communication play important roles in the task of 

guiding markets expectations. Both can reduce the asymmetric information between the 
central bank and the public. According to van der Cruijsen, Eijffinger, and Hoogduin 
(2010), transparency improves consensus across forecasters and improves policy 
anticipation. Moreover, central bank communication depends on the level of clarity 
(Jansen, 2011a).  

Following Geraats (2002), transparency can be defined as the absence of 
asymmetric information between central bank and economic agents. Geraats (2002) 
distinguish five aspects of the transparency: political, economic, procedural, policy and 
operational transparency. This study focus on the economic transparency, which focus 
on the economic information, used for monetary policy, central bank forecasts and 
policy models. The theoretical literature considers the asymmetric information about 
economic data and forecasts.  

De Mendonça and Simão Filho (2007) argued that central banks with greater 
economic transparency contribute to decrease both inflation and the interest rate. Their 
findings for the Brazilian economy show that an increase in information brings about a 
significant change in the speed with which market expectations evolve. Furthermore, 
central bank transparency contributes to anchor public expectations and to affect long-
run interest rates. 
 Once transparency is important to reduce asymmetric information, central bank 
communication becomes an important tool to guide markets. Blinder et al. (2008) 
defines central bank communication as provision of information by the central bank to 



the public regarding present and future monetary policy, the economic outlook and the 
goals of the central bank. Jansen (2011a) argues that is impossible to reach a high 
degree of transparency without central bank communication. Thus, central bank 
communication is important to move markets and anchor expectations.  

The literature on central bank communication provided plenty of empirical 
evidence about its effects over financial markets, equity markets and macroeconomic 
performance (see Blinder et al., 2008). However, the studies paid much less attention to 
the overall clarity of central bank communication (Bulíř, Čihák, and Jansen 2013). The 
clarity of central bank communication can be defined as the quality of the information 
and the capacity of comprehension the public has regarding what central bank 
communicates (Jansen 2011a). Thus, one can argue what is the importance of clarity of 
central bank communication, but so far, only few studies aimed to answer this question.  

Jansen (2011a, 2011b) first introduced the readability indexes (Flesch, 1948 and 
Kincaid et al., 1975) as measures of the clarity of central bank communication. Both 
works analyzed the effects of clarity over financial markets volatility. Montes et al. 
(2016) verified if the clarity of central bank communication affects the disagreement of 
inflation expectations in Brazil. Also regarding the Brazilian economy, Montes and 
Nicolay (2016) analyzed the relation between monetary policy credibility and clarity. 
The study concludes clarity of central bank communication improves monetary policy 
credibility, but only if the central bank is committed to its goals. 

Hence, to provide further evidence on the effect that economic transparency, 
central bank communication and clarity on the economy, we investigate the effect of 
these variables over the sovereign risk spread, measured through the EMBI. To provide 
information to the markets’ participants may reduce the degree of uncertainty, reducing 
the risk in the emerging markets bonds.  

 
4. Data and Methodology 

 
In this section, we describe the data and methodology used in the empirical 

analysis. The objective is to study the influence economic transparency, central bank 
communication and clarity has on country risk premium, measured by the EMBI+.  

The first step is to define which type of central bank communication we 
consider. According to Blinder et al. (2008), there are two types of central bank 
communication: (i) official releases and (ii) communication through the specialized 
media. We focus on the official releases, following the existent literature about central 
bank communication and clarity to the Brazilian economy. (e.g., Costa-Filho and 
Rocha, 2009 and 2010; Montes and Scarpari, 2015; Montes and Nicolay, 2016 and 
2017; Taborda, 2015; Montes et al., 2016). The Central Bank of Brazil (CBB) releases 
two official announcements related to inflation and monetary policy, the inflation 
report, published quarterly with focus on the economic background, and the minutes of 
the Brazilian Monetary Policy Committee (COPOM) meetings. We focus on the 
COPOM minutes, which give information about the present and future economic 
outlook and the path of monetary policy. Moreover, it is recommended to use the 
minutes in order to avoid the problem of insufficient data.  

 
4.1 Data 

 
The database contains 154 monthly observations from March 2003 to February 

2016. We choose this period because prior to this date there was no standard for the 



period of time that the minutes of the COPOM meetings were published after each 
meeting. Moreover, after 2006, the COPOM meetings started happening every 45 days. 
To adequate the variables related to the central bank communication to the monthly 
analysis, we repeat the last value on the months there is no minutes, following Montes 
et al. (2016) and Montes and Nicolay (2016 and 2017).  

 
4.1.1 Macroeconomic Variables 

 

 To measure the sovereign risk spread we use the EMBI+, calculated by JP 
Morgan. We extract the monthly average from the daily data. We use this index rather 
than traditional spreads over U.S. Treasury because they control for floating coupons 
and unusual features (Amadou, 2011). Moreover, the EMBI+ measures most traded 
external-currency-denominated debt instruments of the countries. The EMBI+ present, 
in base points, the spread of the emerging markets bonds.  
 To measure the impact of the fiscal result on the sovereign risk spread, we use 
the Public Sector Borrowing Requirements (PSBR) in the primary concept, from the 
Brazilian National Treasury (series 5793 from the CBB). If the PSBR increases, we 
expect the sovereign risk spread to increase, because it reduces the capacity and 
confidence that the government is able to honor its debts. The output gap (GAP) is 
extracted from the IBC-BR (Central Bank Economic Index – series 24364 from the 
CBB) by applying the Hoddrik-Prescott filter. The output gap indicates the 
macroeconomic performance. When the output is above (below) its trend, there is a high 
(low) economic activity, which reduces (increases) the sovereign risk spread.  
 The international reserves as a percentage of the GDP (RES/GDP) indicates the 
exposure to international issues. Following Williamson (1973) and Montes and Tiberto 
(2012), international reserves indicates the degree of liquidity of the country. The 
international liquidity measures the capacity of the country to honor the current account 
and to respond to external shocks. Hence, it is expected a negative relation between the 
international reserves and the sovereign risk spread.  

In relation to monetary policy, we include two variables in the model, inflation 
rate (INF – series 13522 from the CBB) and the basic real interest rate (IR – calculated 
from the basic interest rate series, 4189 from the CBB, subtracting the inflation rate, 
series 13522 from the CBB). The inflation rate indicates the monetary stability and is 
the main goal of monetary policy. Lower inflation rates indicate more stable 
macroeconomic environment and a committed central bank, reducing the sovereign risk 
spread. In the case of the basic real interest rate, it is the main instrument of monetary 
policy. Moreover, both the interest rate and inflation rate are the main indexing factors 
of the public debt. Hence, an increase in these variables increase the risk premium of the 
Treasuries Bonds (de Mendonça and Nunes, 2011). 

 
4.1.2 Monetary Policy Signaling 

 
 One of the main objectives of this work is to find evidence on the effect of the 
monetary policy signaling over the EMBI. To measure the monetary policy signaling, 



we follow the methodology of Rosa and Verga (2007) and analyze the COPOM 
minutes. We construct two dummies to measure if the central bank communication 
signals an increase or a decrease in basic interest rate. The dummy D_UP receives value 
1 if the central bank signals an increase in the interest rate and 0 otherwise. The dummy 
D_DOWN receive values 1 if the central bank signals and decrease in the interest rate 
and 0 otherwise. The glossary used to classify the minutes is presented in the table A.1 
in the appendix.  
 
4.1.3 Clarity of the central bank communication 

 
 The clarity of central bank communication is calculated considering readability 
measures. Several works consider readability indexes as a proxy for clarity of central 
bank communication (e.g., Jansen, 2011a and 2011b; Jansen and Moessner, 2016; 
Montes et al., 2016; Montes and Nicolay, 2017). We consider two measures in this 
work: the Flesch Ease Score, (Flesch 1948) and the Flesch-Kincaid Grade Level 
(Kincaid et al, 1978). Theses indexes considers only textual characteristics.  

The Flesch (1948) statistic (FI) indicates the easiness to read the text. The index 
utilizes textual aspects as the number of words per sentences and the number of 
syllables per word. The formula of the index is: 

FI = 206.835 − 1.015 × (#word/#sentences) − 84.6 × (#syllables/#words) 

 The index proposed by Kincaid et al. (1975) (FKI) represents the years of study 
needed to fully understand the text. This interpretation makes easier to compare 
different values. The formula of the index is:  

FKI = 0.39 × (#word/#sentences) + 11.8 × (#syllables/#words) – 15.59 

  
Figure 1 – Clarity indexes 

 
Soucer: Authors’ elaboration 

 

4.1.4 Transparency 
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In the present work, we aim to verify if the economic transparency affects the 
sovereign risk. In relation to the transparency measure, according to Walsh (2003), 
central bank transparency is related to the absence of asymmetric information between 
central bank and the public. In this sense, de Mendonça and Galveas (2013) presents a 
transparency index adequate for the time series analysis. The idea of Fry et al (2000); 
Eijffinger and Geraats (2006) and Siklos (2011) to derive a transparency index from the 
disclosure of information released by the central bank does not fit in time series analysis 
because institutional features do not change in short periods. The methodology 
proposed by de Mendonça and Galvea (2013) measures the economic transparency 
calculating the inflation expectations deviations from the inflation target. We consider 
the inflation expectations, hence the index is forward looking. The formula of the 
transparency forward looking (TFL) index is:  

 

 !" =
⎩⎪
⎨
⎪⎧

1                                                                                ()   *+(-+./0) =  -+./0∗                                                                    
1 − 1

-5./6789: − -5./∗ [*+(-+./0) − -+./0∗ ]         ()   -5;7<>? 6789: < *+(-+./0) <  -58AA>? 6789:                         
0                                                                               () *+(-+./0) ≥ -58AA>? 6789:  DE *+(-+./0) ≤ -5;7<>? 6789:    

 

 

where *+(-+./0)  is the inflation expectation for the next 12 months; -+./0∗  is the 
weighted inflation target for the same period 2; -5./6789:  is the limit of the tolerance 
interval defined for the inflation rate observed in the next 12 months and -5./∗  is the 
inflation target pursued for the next year. 

 
Figure 2 – Economic transparency index 

 
Source: Authors’ elaboration 

 
Hence, if *+(-+./0) exceeds the tolerance interval, then the TFL equals 0; this 

suggests that the central bank is not anchoring expectations. Such situation reveals that 
the monetary policy may not be clear to the public. In this case, there is a high level of 
asymmetric information between central bank and the public, which decrease the 
transparency. In contrast, when TFL equals 1, the central bank transparency improves 

                                                             
2 For example, the weighted inflation target in July 2004 is a result of (5 x target 2004 + 7 x target 2005). 
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the monetary policy efficiency, since it supports the convergence between inflation 
expectation and the inflation target. The variable TFL also varies between 0 and 1. In 
brief, the closer this index is to 1 (0), the greater is central bank’s transparency 
(opacity). 
 
4.2 - Methodology   
 

To measure the effects of the monetary policy signaling, clarity and transparency 
over the sovereign risk spread, we consider the following econometric specifications: 
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 Where ε1 to ε6 are the error term. The model is based on the existing literature 

about the macroeconomic determinants of the sovereign risk in the emerging 
economies. Moreover, we include a dummy for the subprime crisis, which receives 
value 1 to the period between September 2008 and September 2009, and 0 otherwise. 
The lags of the variables were determined empirically, considering the general-to-
specific method. We consider the principle of parsimony and observe the statistical 
significance of the coefficients (Hendry, 2001). 

The first condition to validate the econometric analysis with time series data is to 
check if the series are stationary. This work performs the Kwaitowski-Phillips-Shin 
(KPSS) stationarity test. This test has the advantage over the conventional tests as they 
do not reject the null hypothesis too often (Franses and Haldrup, 1994; Cati et al., 
1999). Furthermore, Kwiatkowski et al. (1992) indicates that the test is adequate to 
small samples. According to this test, all series are stationary. The result is presented in 
the table A.2 in the appendix.  
 We estimate the equations by Ordinary Least Squares (OLS), Generalized 
Method of Moments (GMM), two-step GMM and Quantile Regression. These methods 
provide a straightforward interpretation of the coefficients, allowing one to observe the 
direction and statistical significance of the coefficients. Due to the presence of serial 
autocorrelation and heterokedasticity of unknown form, we estimate OLS and GMM 
with the Newey and West (1987) covariance matrix.  
 Due to the problems of endogeneity and simultaneity, common in time series 
analysis, we estimate all equations using the GMM, which provide robust estimates in 
the presence of this problem (Hansen, 1982). In the GMM estimates, the instrumental 
variables play an important role. We follow the methodology of Johnston (1984) and 
include the same variables of the model lagged as instruments. Time series variables 
usually present a strong autoregressive component. Hence, this methodology provides 
instruments highly correlated with the variables in the model, and independent from the 



error term. We perform the J-statistic to check the orthogonality of the instruments. The 
Durbin-Wu-Hausman3 test indicates if the regressors are exogenous. Moreover, to avoid 
small sample bias problems, we estimate the two-step GMM with the Windmeijer 
(2005) covariance matrix. 
  

5. Results and discussion 
 

The results of the OLS and GMM estimates for the equation 1 to 6 are presented in 
the table 1. The Ramsey-RESET test indicates that all specifications are adequate. 
Moreover, in the GMM estimates, the J-statistic test shows that the instruments are 
orthogonal in relation to the error term. Furthermore, the Durbin-Wu-Hausman test 
indicates the regressor are exogenous.  
 All the estimated coefficients presented the expected signal. The estimates 
indicate the PSBR has a positive relation with the EMBI. This result shows that an 
increase in the PSBR also increases the sovereign risk spread. This evidence 
corroborates previous results founded by de Mendonça and Nunes (2011). The fiscal 
result is essential to indicate the capacity of the Govern to honor its debts. Hence, if the 
PSBR decreases, it means a higher primary surplus, increasing the resources available 
to reduce the public debt. This mechanism reduces the sovereign risk and reduces the 
bond spreads. The output gap presented a negative signal. I.e., an increase in the 
economic activity reduces the sovereign risk spread.  

The inflation presents a positive effect over the EMBI, this result shows that 
higher inflation leads to higher sovereign risk, increasing the spread in the Brazilian 
bonds. The real interest rate has a positive relation to the EMBI. An increase in the basic 
real interest rate increases the spread in the Brazilian bond. Both variables are the main 
indexers of the Brazilian public debt. Hence, an increasing in these variables also 
increases the cost of the public debt, which means a higher sovereign risk spread. 

The subprime crisis affected markets around the world. The emerging economies 
observed a negative capital flow in the period. In this sense, the dummy variables for 
the period of the subprime crisis presented a positive signal. Corroborating the idea of 
Kennedy and Palerm (2014), during the subprime crisis, the spread of the Brazilian 
bonds increased due to the increase of the risk perception.  

The main analysis of this study lies in the effect of the economic transparency, 
monetary policy signaling and clarity of the central bank communication over the 
sovereign risk spread. The economic transparency presented a negative and significant 
signal in the OLS and GMM estimates – and a positive but not significant signal in the 
two-step GMM estimates. This result corroborates the idea that the economy can benefit 
from the reduction of asymmetric information between central bank and the markets. 
When the central bank is more transparent, it reduces the sovereign ris spreads.  

                                                             
3 Based on the works of Durbin (1954), Wu (1973) and Hausman (1978). 



Table 1 – OLS and GMM estimates 

C -47.141 -29.939 -70.221 * -36.694 -793.462 *** 178.992 *** -63.479 -67.085 * -111.605 ** -68.529 -133.647 *** 164.964 ** -26.584 -43.831 -86.830 -37.583 -928.725 ** 154.448

(44.330) (45.439) (38.263) (43.029) (209.988) (62.152) (44.151) (34.906) (43.540) (37.083) (265.811) (67.327) 60.119 52.864 60.530 47.008 468.758 108.072

PSBR-1) 12.234 * 3.658 11.579 * 11.364 * 11.816 * 13.061 ** 14.579 *** -4.809 11.123 ** 8.752 * 11.234 ** 12.412 ** 17.015 ** 2.396 11.947 10.225 14.819 * 14.509 *

(6.797) (7.691) (6.264) (6.124) (6.250) (6.139) (5.409) (6.891) (5.376) (5.181) (4.961) (5.030) 7.537 11.685 8.061 6.653 8.062 8.308

GAP(-9) -11.385 ** -14.959 *** -12.253 ** -10.630 ** -8.585 ** -8.724 ** -13.264 *** -22.266 *** -13.016 *** -10.470 *** -12.732 *** -12.707 *** -12.769 *** -17.578 *** -11.553 *** -9.388 *** -13.120 *** -12.813 ***

(4.982) (3.681) (4.805) (5.102) (3.896) (4.192) (2.790) (3.678) (2.804) (2.711) (2.504) (2.304) 4.324 5.934 3.991 3.476 4.564 3.567

INF(-3) 57.221 *** 55.472 *** 56.510 *** 54.357 *** 56.276 *** 56.427 *** 49.414 *** 51.836 *** 47.688 *** 44.857 *** 61.436 *** 58.777 *** 45.739 *** 48.497 *** 44.570 *** 41.572 *** 58.354 *** 56.380 ***

(5.500) (5.042) (5.454) (5.394) (4.852) (4.766) (4.513) (4.625) (3.690) (4.494) (4.201) (4.020) 6.758 7.022 5.978 6.085 7.749 7.026

IR(-1) 10.124 ** 11.987 *** 11.706 *** 12.893 *** 11.349 *** 10.137 *** 14.474 *** 16.000 *** 16.754 *** 17.993 *** 12.846 *** 12.001 *** 12.906 *** 13.855 *** 15.721 *** 16.154 *** 12.789 *** 11.364 **

(4.170) (3.411) (3.662) (3.587) (3.569) (3.871) (2.758) (2.750) (2.087) (2.303) (3.009) (3.260) 4.281 4.369 2.653 3.399 4.817 5.333

RES/GDP(-1) -41.780 *** -38.724 *** -40.702 *** -41.300 *** -40.573 *** -40.443 *** -18.704 * -15.929 -10.349 -9.742 -36.646 *** -29.342 *** -20.899 -17.731 -9.608 -10.259 -34.663 * -28.959 *

(13.756) (11.752) (13.334) (12.619) (11.433) (11.727) (10.863) (10.993) (10.847) (9.573) (10.192) (10.329) 16.280 18.070 14.382 11.737 17.836 16.160

SUBPRIME 77.678 ** 103.714 *** 87.672 *** 84.872 ** 48.670 53.918 * 217.361 *** 230.562 *** 214.776 *** 222.076 *** 107.749 *** 137.305 *** 224.261 *** 240.724 *** 221.033 *** 232.265 *** 137.380 ** 152.941 ***

(35.056) (25.963) (32.939) (36.155) (36.141) (32.533) (37.852) (31.175) (26.450) (28.500) (33.948) (34.225) 52.194 52.294 39.127 46.284 58.828 51.331

TFL -81.548 ** -146.556 *** -86.770

(33.810) (40.074) 68.975

D_UP 29.727 ** 46.490 *** 42.975 *

(13.306) (12.854) 22.342

D_DOWN -47.285 ** -56.946 *** -51.927 **

(21.975) (14.650) 20.345

FKI 41.052 *** 57.259 *** 47.215 *

(11.342) (14.110) 24.909

FI -9.272 *** -10.538 *** -9.172 **

(2.350) (2.735) 4.362

Ajusted R² 0.636 0.648 0.646 0.659 0.672 0.660 0.489 0.531 0.522 0.531 0.614 0.584 0.466 0.489 0.506 0.503 0.590 0.567

F-statistic 42.861 38.852 38.577 40.721 43.224 40.897

(p-value) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Ramsey-RESET 0.287 4.539 0.724 0.124 1.015 1.008

(p-value) 0.593 0.035 0.396 0.726 0.316 0.317

Rank 26 29 29 29 29 29 26 29 29 29 29 29

Durbin-Wu-Hausn 0.890 1.671 4.408 2.607 2.486 3.030 0.775 1.515 5.000 2.846 2.011 2.263

(p-value) 0.989 0.976 0.732 0.919 0.928 0.882 0.993 0.959 0.660 0.899 0.959 0.944

J-statistic 14.045 13.134 12.985 13.306 18.886 17.045 13.881 14.934 13.377 13.781 18.030 16.454

(p-value) 0.781 0.904 0.909 0.898 0.592 0.708 0.791 0.826 0.895 0.879 0.647 0.744

(6)

OLS

(1) (2) (3)(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6)

GMM

(1) (2)(4) (6)

TWO-STEP GMM

(3) (4) (5)

Source: Author’s estimates. Notes: Marginal Significance Levels: *** denotes 0.01, ** denotes 0.05 and * denotes 0.1. Coefficients in bold, standard errors in parentheses. 
Due to the problems of autocorrelation and heteroscedasticity, the reported t-statistics in the OLS and GMM estimates are based on the estimator of Newey and West (1987). 



The monetary policy signaling follows the same direction of the basic interest 
rate. I.e. when the central bank indicates an increase in the interest rate, the EMBI also 
increases. Moreover, an indication of a reduction in the basic interest rate reduces the 
EMBI. This result shows the importance of the central bank communication. If the 
central bank has successfully moved the markets with his announcements, it reduces the 
need to move the basic interest rate. Furthermore, these results indicate that the 
international markets also consider the CBB announcements and its content.   

In relation to the clarity indexes, the result indicates that an improvement in the 
clarity of the central bank communication reduces the EMBI. It is important to 
communicate, but the message should be clear enough to be fully understood by the 
market. The result indicates that an improvement in the clarity may reduce the sovereign 
risk spreads. 

In general, the results indicates that a good strategy related to the central bank 
transparency and communication may reduce the sovereign risk spreads. If the central 
bank is succeeded in reducing the information asymmetry in relation to the markets, it 
helps to reduce the EMBI.  
 
5.1 Interaction between the clarity and the monetary policy signaling  
 
 In this section, to provide further evidences on the effect of the clarity and the 
monetary policy signaling over the sovereign risk spread, we measure the effect of the 
interaction between clarity and monetary policy signaling over the EMBI. We consider 
only the FI clarity index in this section. The interaction variables are constructed 
multiplying the monetary policy signaling dummies for the FI index. Hence, we 
estimate the following equations:  
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 Where ε7 and ε8 are the error term. The results are presented in table 2. The idea 

is to observe the effect of the clarity of central bank communication and monetary 
policy communication together.  

The results of the estimates corroborate the signals founded in the Table 1. The 
Ramsey-RESET test indicates there is no problems of identification. Moreover, the 
instrumental variables are adequate, according to the J-statistic. The Durbin-Wu-
Hausman test provide evidence that the regressors are exogenous.  
 In relation to the variables of interaction between the monetary policy signaling 
and the clarity index, the results indicate that the monetary policy signaling, considering 
the quality of the information released, moves the sovereign risk spread in the same 
direction of the basic interest rate. Although all coefficients are statistically significant, 
the values are lesser – in an absolute perspective – than the effect of monetary policy 
signaling and clarity obtained at the table 1.  This result may indicate a low quality of 
the information released, once the effect is reduced when considered the clarity of the 
announcement.  



Table 2 – OLS and GMM estimates 

C -67.441 * -33.131 -115.467 ** -54.282 -70.297 -26.340

(39.215) (42.715) (46.407) (35.088) (60.185) (41.090)

PSBR(-1) 11.529 * 11.242 * 9.870 * 10.486 ** 11.539 10.939

(6.416) (6.161) (5.687) (4.924) (8.254) (6.615)

GAP(-9) -12.251 ** -10.488 ** -12.393 *** -11.302 *** -9.895 ** -10.379 ***

(4.863) (4.979) (3.032) (2.787) (4.325) (3.654)

INF(-3) 56.546 *** 53.632 *** 46.003 *** 44.740 *** 40.202 *** 41.527 ***

(5.513) (5.036) (4.228) (4.428) (6.254) (5.813)

IR(-1) 11.513 *** 13.168 *** 17.778 *** 17.352 *** 16.121 *** 15.194 ***

(3.738) (3.650) (2.084) (2.374) (2.819) (3.306)

RES/GDP(-1) -40.964 *** -40.950 *** -5.957 -14.492 -5.134 -14.174

(13.543) (12.477) (10.530) (9.754) (14.282) (12.797)

SUBPRIME 87.458 ** 83.777 ** 244.593 *** 220.022 *** 255.308 *** 227.632 ***

(33.670) (35.865) (35.777) (31.149) (46.400) (48.762)

D_UP*FI 1.106 * 1.715 *** 1.554 *

(0.565) (0.487) (0.803)

D_DOWN*FI -2.223 ** -2.308 *** -1.921 ***

(0.944) (0.494) (0.721)

Ajusted R² 0.643 0.666 0.479 0.537 0.443 0.537

F-statistic 38.096 41.988

(p-value) 0.000 0.000

Ramsey-RESET 0.803 0.337

(p-value) 0.372 0.562

Rank 29 29 29 29

Durbin-Wu-Hausn 1.574 1.833 2.004 2.537

(p-value) 0.980 0.969 0.960 0.924

J-statistic 15.597 12.976 14.457 13.207

(p-value) 0.792 0.909 0.849 0.901

(7) (8) (7) (8)

OLS GMM TWO- STEP GMM

(8) (7)

Source: Author’s estimates. Notes: Marginal Significance Levels: *** denotes 0.01, ** denotes 0.05 and 
* denotes 0.1. Coefficients in bold, standard errors in parentheses. Due to the problems of autocorrelation 
and heteroscedasticity, the reported t-statistics in the OLS and GMM estimates are based on the estimator 
of Newey and West (1987). 

 
5.2 Quantile Regression 

 
In addition to the previous results, we estimate a simpler model using Quantile 

Regression in order to observe the effects of the monetary policy signaling, economic 
transparency and clarity over the sovereign risk spread, considering the level of the 
EMBI. Introduced by Koenker and Basset (1978), the Quantile Regression allows one 
to observe the differences in the estimated coefficients considering different levels of 
the dependent variable. In this sense, it is possible to observe if the estimated effects 
depends on the level of the sovereign risk spread. We estimate the Quantile Regression 
with moving blocks bootstrap (MBB), which provides robust standard errors to 
heteroskedasticity and autocorrelation of unknown form (Fitzenberger, 1997). 

The estimated model considers the central idea of the previous sections, the 
relation between transparency, communication and clarity and the EMBI. We include 
the lagged EMBI to capture the effects of all other variables. Hence, we estimate the 
following specifications:  
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Table 3 presents the results to the Quantile Regression estimates. In general, the 

results corroborate the previous findings. In relation to the TFL, the estimated 
coefficients indicate the effect over the EMBI is stronger in the central quantiles. 
Moreover, to very low and very high values of EMBI, the TFL presented no statistical 
significance. 

The monetary policy signaling dummies, D_UP and D_DOWN, presents the 
expected signal in all quantiles. Although, they only present statistical significance 
between the second and eight quantile. Moreover, it is not possible to observe a strong 
evidence related to differences in the effect of monetary policy signaling in different 
parts of the EMBI distribution.  

In relation to the clarity indexes, FKI and FI, it is possible to observe that the 
clarity of the central bank communication is able to reduce the EMBI only in the upper 
quantiles. This result indicates that the quality of information is important in moments 
of high risk. In these moments, improvements in the clarity helps to reduce the 
sovereign risk spreads, as the markets understand better the central bank intention and 
acts. On the other hand, if the central bank reduces the clarity of it statements, it may 
increase the risk. In the lower quantiles, the clarity indexes presents the opposite signal, 
indicating that in moments of very low risk, the clarity may increase the sovereign risk 
spread. Although, only the second quantile coefficient of the FI estimates present 
statistical significance.  

The interaction between monetary policy signaling dummies and the clarity 
indexes, D_UP*FI and D_DOWN*FKI, confirms the results in the previous sections. It 
presents the expected signal and statistical significance in many of the estimated 
coefficients.  

 
6. Conclusions 

 
The present work addressed empirical evidences on the relation between 

economic transparency, monetary policy signaling and clarity of central bank 
communication and the sovereign risk spread, measured by the EMBI+. The model 
considers the economic fundamentals explored in the literature, and the results 
corroborated previous findings.  
 
 
 



Table 3 – Quantile Regression Estimates 

OLS 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

CONSTANT 22.851*** 22.222*** 25.275*** 24.515*** 22.044*** 22.851*** 30.743*** 18.388* 24.759** 21.542

(7.787) (7.961) (6.147) (5.049) (7.177) (7.695) (10.074) (9.484) (10.803) (23.509)

EMBI (-1) 0.935*** 0.849*** 0.865*** 0.898*** 0.935*** 0.935*** 0.947*** 0.997*** 0.993*** 1.021***

(0.021) (0.021) (0.019) (0.013) (0.019) (0.021) (0.032) (0.030) (0.032) (0.061)

TFL -22.713** -14.682 -16.337** -21.818*** -26.165*** -22.713** -28.046** -16.918** -13.849* 5.625

(10.167) (10.435) (7.909) (7.153) (9.149) (10.182) (11.252) (7.143) (8.021) (25.955)

CONSTANT 9.0115 12.104 11.514** 10.646** 7.157 9.011 15.301 5.585 12.271 28.875

(6.608) (9.533) (5.768) (4.973) (5.052) (6.528) (9.906) (9.390) (9.647) (23.182)

EMBI (-1) 0.934*** 0.844*** 0.867*** 0.888*** 0.919*** 0.934*** 0.935*** 0.992*** 0.994*** 0.996***

(0.022) (0.031) (0.019) (0.018) (0.017) (0.022) (0.033) (0.031) (0.030) (0.075)

D_UP 5.643 6.220 6.539** 5.957* 6.776* 5.643 8.170 11.299** 8.472 5.425

(4.623) (6.035) (2.990) (3.271) (3.913) (4.682) (6.258) (5.231) (5.811) (14.441)

CONSTANT 15.525** 15.320** 16.110*** 14.360*** 13.026** 14.954** 16.526* 15.434* 16.739* 34.414*

(5.963) (6.895) (5.332) (4.484) (5.612) (5.802) (9.837) (8.784) (9.994) (18.214)

EMBI (-1) 0.929*** 0.855*** 0.871*** 0.898*** 0.920*** 0.929*** 0.945*** 0.992*** 1.007*** 1.006***

(0.019) (0.023) (0.020) (0.016) (0.020) (0.018) (0.035) (0.029) (0.032) (0.064)

D_DOWN -10.589** -11.751 -6.363 -9.645*** -7.819** -10.018** -9.201 -9.848* -11.548* -12.927

(4.513) (7.905) (4.141) (3.370) (3.632) (4.563) (6.629) (5.233) (5.853) (13.113)

CONSTANT 19.679 103.784 25.769 78.825 8.167 19.679 -112.655 -215.440** -371.787** -662.492***

(72.893) (80.474) (69.909) (54.466) (63.392) (73.241) (76.199) (91.405) (143.0285) (101.279)

EMBI (-1) 0.935*** 0.849*** 0.861*** 0.893*** 0.906*** 0.935*** 0.955*** 0.959*** 0.999*** 1.018

(0.020) (0.022) (0.022) (0.0159) (0.018) (0.020) (0.027) (0.029) (0.043) (0.028)

FKI -0.488 -4.992 -0.611 -3.657 0.268 -0.488 7.019* 13.051** 21.845*** 38.248***

(4.036) (4.602) (4.021) (3.003) (3.460) (4.032) (4.182) (5.158) (8.066) (5.671)

CONSTANT -1.76 -29.251 -40.000 -15.128 -15.091 -1.760 16.160 41.084 51.296 190.942***

(20.379) (34.691) (31.592) (19.680) (20.537) (20.399) (27.816) (35.837) (46.899) (43.567)

EMBI (-1) 0.936*** 0.861*** 0.883*** 0.900*** 0.903*** 0.936*** 0.944*** 0.976*** 1.011*** 0.995***

(0.018) (0.031) (0.022) (0.015) (0.018) (0.018) (0.029) (0.033) (0.042) (0.031)

FI 0.526 1.606 2.111* 1.121 1.224 0.526 -0.031 -1.073 -1.572 -6.597***

(0.833) (1.216) (1.172) (0.793) (0.868) (0.834) (1.110) (1.290) (1.734) (1.687)

CONSTANT 8.825 12.104* 11.526** 10.339** 7.157 8.825 15.301 6.654 12.271 28.875

(6.604) (6.789) (5.724) (4.837) (5.151) (6.611) (9.867) (8.672) (10.191) (21.580)

EMBI (-1) 0.935*** 0.844*** 0.866*** 0.889*** 0.919*** 0.935*** 0.935*** 0.991*** 0.994*** 0.996***

(0.022) (0.020) (0.019) (0.018) (0.017) (0.022) (0.034) (0.029) (0.032) (0.072)

D_UP*FI 0.246 0.268 0.278** 0.244* 0.281* 0.246 0.319 0.450** 0.384 0.233

(0.182) (0.214) (0.121) (0.133) (0.151) (0.183) (0.252) (0.209) (0.243) (0.548)

CONSTANT 16.218*** 16.124** 16.110*** 16.321*** 13.326** 16.218*** 16.435* 16.473* 20.195* 34.382*

(6.007) (6.477) (5.286) (4.415) (5.630) (5.923) (9.824) (9.199) (10.548) (18.635)

EMBI (-1) 0.925*** 0.852*** 0.871*** 0.890*** 0.918*** 0.925*** 0.946*** 0.988*** 0.996*** 1.006***

(0.019) (0.021) (0.020) (0.016) (0.020) (0.018) (0.035) (0.030) (0.033) (0.065)

D_DOWN*FI -0.416** -0.507* -0.299* -0.388*** -0.325** -0.416** -0.390 -0.394* -0.504** -0.547

(0.181) (0.289) (0.164) (0.136) (0.141) (0.1800) (0.281) (0.236) (0.246) (0.513)

Quantiles

Source: Authors’ estimates. Notes: Marginal Significance Levels: *** denotes 0.01, ** denotes 0.05 and * denotes 0.1. 
Coefficients in bold and standard errors in. Regarding OLS estimates, due to the problems of autocorrelation and 
heteroskedasticity, the reported t-statistics in the OLS estimates are based on the estimator of Newey and West (1987). In the 
quantile regression, we follow Fitzenberger (1997) and we use moving blocks bootstrap (MBB) as an estimator for standard 
errors in quantile regression that is robust to heteroskedasticity and autocorrelation of unknown forms. 

 
The contribution of this study is the evidence that the economic transparency, 

and also the clarity of the central communication, can reduce the sovereign risk spread. 
This result shows that the central bank can benefit of being transparent and reducing the 



asymmetric information with the market. When the market’ participants have more 
information about the central bank actions, and more accessible information on the 
central bank announcements, it provides a better understanding of the economic outlook 
and reduce the sovereign risk spread.  

Furthermore, the monetary policy signaling is able to move the EMBI in the 
same direction of the basic interest rate. This evidence suggests that international 
markets also consider the domestic central bank announcements.   
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Appendix 

 
Table A.1. Glossary of key words and expressions from minutes of COPOM 

meetings to build the Dummy variables of monetary policy signalling 

 
Source: Authors’ elaboration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dummy variable Key words
D_up – The monetary policy should remain especially vigilant.

– Maintenance of the interest rate represents a non-negligible risk for meeting the target (projected inflation above target).
– Risks to achieving the goal.
– Potential inflationary impacts of supply shocks yet to materialize.
– Monetary policy should remain vigilant in order to avoid the propagation of shocks and exchange rate depreciation.
– Monetary policy firmly committed to meeting the inflation targets.
– Inflation remains high / monetary policy should be firm.
– The monetary authority will be ready to adopt an active posture if projected inflation diverges from the target.
– Inflation trend incompatible with the target.
– Copom will need to be less tolerant if shocks threaten to raise inflation above the target.                                                        
– The Central Bank will not allow supply shocks to lead to an increase in the inflation rate.
– The Committee understands that it is appropriate to continue the adjustment pace of the monetary conditions underway.
– The monetary authority must remain vigilant so that short-term pressures do not contaminate longer time horizont                
– The monetary authority should be ready to adjust the pace and magnitude of the interest rate
adjustment process to the circumstances

D_down – copom decided to continue the process of monetary easing.                                                                                         
– Expected inflation below target/expectations consistent with the inflation risks/targets are less significant.                             
– Consolidation of favourable perspectives for inflation in the medium term / copom considers that there is still room for 
further cuts in the selic rate in the future.                                                                                                                           
– Benign scenario for the evolution of inflation (with reduction of uncertainties / favourable external scenario).                                                                                                                                               
– Economic activity consistent with supply conditions, with low probability of inflation pressures.  
– The gradual easing of the monetary stance will not compromise the important achievements made in lowering inflation



Table A.2 – KPSS stationarity test 

  Forma Bandwidth Teste 1% 5% 10% 

EMBI I/T 43.7 0.157 0.216 0.146 0.119 

FI I/T 12.6 0.094 0.216 0.146 0.119 

FKI I/T 11.7 0.095 0.216 0.146 0.119 

GAP I/T 30.1 0.109 0.739 0.463 0.347 

INF I 34.2 0.160 0.739 0.463 0.347 

IR I/T 58.5 0.136 0.216 0.146 0.119 

PSBR I/T 83 0.384 0.216 0.146 0.119 

TFL I/T 30.60 0.155 0.22 0.15 0.12 

Source: Author’s elaboration. “I” denotes intercept and “T” denotes trend. We use the Andrews 
Bandwidth selection.  
 


