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Resumo: O objetivo desse estudo é investigar de que forma a obesidade pode interferir na 

probabilidade de emprego das mulheres brasileiras. A fonte de dados é da Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde do Brasil (VIGITEL-DATASUS) e do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEIADATA) do período compreendido entre 2006 e 2017. Foi 

estimada uma regressão de pooled logit a fim de verificar o efeito diferencial na probabilidade 

de mulheres obesas estarem empregadas. Os resultados encontrados demostram que as 

mulheres obesas sofrem uma penalidade de 22,8% quando comparadas aos homens sob os 

mesmos critérios de obesidade. A sociedade impõe padrões de valorização do corpo nos quais 

ser acima do peso gera uma percepção negativa que potencializa a inserção de mulheres 

obesas no mercado de trabalho.  

Palavras-chave: Discriminação do trabalho; logit; obesidade. 

Abstract: The objective is to investigate how obesity can interfere with the task of Brazilian 

women. One data source is the Surveillance of Risk Factors and Protection of Chronic 

Diseases of the Ministry of Health of Brazil (VIGITEL-DATASUS) and the Institute of 

Applied Economic Research (IPEIADATA) from 2006 to 2017. The regression of the 

grouped logit is a checkpoint of the differential effect on the probability of obese women 

being employed. The results show that obese women suffer a 22.8% penalty when compared 

to men under the same obesity criteria. The society imposes patterns of appreciation of the 

body in which the weight exerts a negative perception that potentiates the insertion of obese 

women in the labor market. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diversas pesquisas realçam a importância da educação e saúde para os retornos 

econômicos (Mincer, 1974). Segundo Grossman (1972) um trabalhador saudável é mais 

produtivo e, consequentemente, mais demandado no mercado de trabalho. Adicionalmente, as 

condições de saúde afetam as horas que os indivíduos têm disponíveis para se dedicar ao 

trabalho e ao lazer. Indivíduos quando doentes têm que alocar seu tempo para recuperar sua 

saúde e consequentemente têm menos horas disponíveis para se dedicar ao trabalho. O 

estoque de saúde é determinado por fatores não controláveis, como herança genética, e por 

fatores controláveis, como hábitos saudáveis.  

Sendo a obesidade entendida como o grau de armazenamento de gorduras no 

organismo, associado a risco para a saúde, devido a sua relação com várias complicações 

metabólicas. Em geral, decorrente de um desbalanceamento energético, ou seja, quando o 

indivíduo consome mais energia do que gasta. Por envolver questões biológicas, históricas, 

ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas, e, portanto, por ser um fenômeno social 

de natureza multifatorial é razoável indagar que exista alguma relação entre a obesidade e o 

mercado de trabalho (OMS, 2000). 

Além da perda de produtividade, a obesidade pode acarretar ainda perdas individuais 

via discriminação no mercado de trabalho. Evidências empíricas existentes apontam para a 

presença de discriminação contra a contratação de indivíduos obesos muitas vezes associados 

a padrões de imagem impostos pela sociedade (FERNANDES, 2013). Dessa forma, mesmo o 

indivíduo apresentando a qualificação necessária para o posto de trabalho, pode não ser 

contratado se a imagem for um fator importante de discriminação na decisão de contratação. 

Segundo Stenzel et al. (2002), o corpo magro é uma roupagem que os indivíduos estão 

submetidos a ter para que possam ascender socialmente, isto é, são estereotipados a todo 

momento. 

De maneira geral, os estudos sobre essa temática são bem concentrados em países 

europeus e nos Estados Unidos, sendo o trabalho de Texeira e Diaz (2012) o pioneiro para o 

caso brasileiro. De acordo com o relatório da VIGITEL Brasil, no ano de 2017, a frequência 

de excesso de peso dentre as pessoas entrevistadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito 

Federal variou entre 48,1% em Palmas e 61,3% em Manaus. No que tange a obesidade entre 

os adultos, essa frequência variou entre 12,7% no Distrito Federal e em 23,8% em Manaus 

(BRASIL, 2018). O crescimento contínuo da obesidade despertou o interesse de diversas 

áreas do conhecimento, dentre elas a economia, na tentativa de explicar as suas causas e 

consequências na saúde, no mercado de trabalho, na economia e na sociedade como um todo. 

Essa temática chama atenção pelo fato de que o indivíduo pode ser prejudicado no 

mercado de trabalho tanto em decorrência dos problemas de saúde quanto do preconceito dos 

empregadores, clientes e demais empregados (CALIENDO; LEE, 2013). Além disso, são 

poucos os trabalhos que avaliam essa relação no âmbito nacional. O trabalho de Texeira e 

Diaz (2012) se destaca por averiguar que a condição de obesidade está associada a um prêmio 

de probabilidade de emprego de 2,2% dos homens enquanto para mulheres, a mesma 

condição está associada a uma penalidade de emprego de 4,3%.  

Neste sentido, este artigo tem como objetivo investigar o impacto da obesidade na 

participação das mulheres no mercado de trabalho no período compreendido entre 2006 e 

2017. Para essa análise, foram utilizados dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil 

(VIGITEL-DATASUS) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEIADATA) para a 

construção de um modelo de regressão de pooled logit.  

Além desta introdução, este artigo está dividido em mais quatro seções. A segunda 

apresenta uma abordagem empírica do mercado de trabalho, discriminação e obesidade. A 

seção seguinte evidencia a metodologia do pooled logit utilizada para o estudo, assim como as 



variáveis e bases de dados utilizadas. Na quarta seção têm-se os resultados e a discussão do 

objetivo proposto e na quinta as respectivas considerações finais. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Há uma literatura grande e crescente que visa determinar as consequências da 

obesidade no mercado de trabalho. Estes estudos foram realizados principalmente nos Estados 

Unidos e na Europa onde primeiramente o aumento de peso chamou atenção. O artigo 

pioneiro foi o de Register e Williams (1990) que identificou um efeito negativo da obesidade 

sobre o salário hora das mulheres de 12%, enquanto que, para os homens sob os mesmos 

critérios de obesidade, o efeito foi positivo, mas não significativo nos Estados Unidos. 

Após a publicação dessa pesquisa outros autores passaram a se debruçar nos efeitos 

dessa relação. Em sua maioria os estudos encontraram evidências de que a relação entre 

obesidade e mercado de trabalho é negativa, principalmente para as mulheres. Cawley (2004), 

Gortmaker et al. (1993), Johansson et al. (2009), Loh (1993), Majumder (2013) e Pagan e 

Davila (1997) encontraram que apenas o subgrupo de mulheres obesas apresentou uma 

relação negativa entre o IMC, salários e empregabilidade. Os resultados no mercado de 

trabalho para homens e mulheres são explicados pela maior parte das pesquisas como sendo 

consequentes da discriminação entre mulheres fortalecidas pelas diferenças culturais 

referentes ao corpo ideal que são impostos na maioria dos países. 

Caliendo e Lee (2013) avaliaram a discriminação por peso de candidatos obesos na 

Alemanha a fim de identificar se estes indivíduos são discriminados pelos empregadores. A 

partir da decomposição de Blinder (1973) e Oaxaca (1973) e aplicando o modelo OLS para o 

salário reserva e o modelo Probit para os resultados de emprego, os autores concluíram que a 

contratação mais se assemelha a um concurso de beleza. As mulheres obesas estão propensas 

a receberem os menores salários e possuírem empregos piores que aquelas de peso normal. 

Caliendo e Gehrsitz (2016) reaplicaram este estudo para os indivíduos já empregados 

na Alemanha e obtiveram os mesmos resultados de discriminação para as mulheres. Para os 

autores isso possivelmente indica que é a aparência, e não a saúde, que leva a discriminação, 

pois, a penalidade acontece em empregos de colarinho branco. Para os homens obesos a 

probabilidade aumenta mesmo que de maneira decrescente. Biener, Cawley e Meyerhoefer 

(2018) corroboraram com esse resultado para os Estados Unidos. 

Em um comparativo entre a obesidade e salários nos Estados Unidos e na Alemanha, 

Cawley, Grabka e Liliard (2005) encontraram que em ambos os países as mulheres tendem a 

ganhar menos, no entanto a obesidade está associada a ganhos quase 20% menores para os 

EUA em relação às mulheres alemãs. Na Dinamarca, os resultados apontados por Greve 

(2007) mostram um efeito negativo do peso corporal na probabilidade de emprego para as 

mulheres, com um pequeno efeito positivo do excesso de peso no emprego para os homens. 

No que se referem aos salários, no setor privado os efeitos são similares ao da probabilidade 

de emprego, enquanto que no setor público a obesidade não apresenta efeitos. 

No Reino Unido, Sargent e Blanchflower (1994) observaram a relação entre obesidade 

aos 16 anos de idade e os salários aos 23 anos. Verificou-se uma relação inversa entre salários 

e obesidade também para as mulheres: os maiores IMC aos 16 anos sofriam uma penalidade 

de 7,4% nos salários aos 23 anos quando comparadas às não obesas. Para os homens o efeito 

da obesidade não foi significativo. Posteriormente, Morris (2006) constatou no mesmo país 

um efeito negativo do IMC no salário-hora entre mulheres e positivo, mas nem sempre 

significativo para entre os homens. 

Lindeboom, Lundborg e Klaauw (2009) também mostraram uma relação negativa 

significativa entre obesidade e os resultados do mercado de trabalho britânico, mesmo após o 

controle de um conjunto rico de dados demográficos, socioeconômicos, ambientais e 

comportamentais. No continente europeu ainda se destacam estudos para a Suécia 



(DACKEHAG; GERDTHAM; NORDIN, 2014) e existem também trabalhos com dados 

conjuntos para o continente, como o de Brunello e d’Hombres (2007), Garcia e Quintana-

Domeque (2007) e Hildebrand e Kerm (2010). Diante de tais resultados os autores supõem 

que os homens apresentam certas vantagens, pois muitos empregos requerem aptidão e força 

no qual o peso corporal até certo ponto podem lhe ser vantajosos. 

Em países em desenvolvimento, as evidências empíricas de Monteiro et al. (2004) 

sugerem um aumento da obesidade entre os grupos com menores status socioeconômicos à 

medida que o PIB aumenta. Especificamente para as mulheres de classes mais pobres, a 

obesidade ocorre em um estágio anterior ao desenvolvimento econômico em comparação aos 

homens com o mesmo nível de renda. 

No Brasil, esta condição vem crescendo rapidamente e substituindo a desnutrição 

independentemente da região, gênero ou condição socioeconômica (MONTEIRO; CONDE; 

POPKIN, 2002). Gigante, Moura e Sardinha (2006) fizeram estimativas da prevalência do 

excesso de peso e da obesidade e os seus fatores associados e concluíram que muitas variáveis 

socioeconômicas e demográficas do Brasil, bem como muitas outras morbidades, estão 

associadas ao excesso de peso e a obesidade.  

Muitos autores observam que na população brasileira a obesidade é mais frequente na 

população mais pobre, que por dispor de menos informações e recursos financeiros tornam-se 

suscetíveis a adotar uma dieta com elevado teor calórico, já que estes alimentos são 

relativamente mais baratos quando comparados aos alimentos ricos em nutrientes e fibras. 

Ademais, estes indivíduos possuem menos disponibilidade para a realização de atividades 

físicas (BARBOZA, 2013; GIGANTE; MOURA; SARDINHA, 2009; MALTA et al., 2016). 

Considerando as características socioeconômicas, a obesidade tem sido vista como um 

problema além do domínio das responsabilidades individuais. A força de vontade, as 

preferências ou mesmo as condições genéticas não são suficientes para explicar o aumento da 

obesidade ao longo do tempo, ao contrário disso, as mudanças de incentivos condicionam os 

indivíduos as escolhas menos saudáveis do ponto de vista da perspectiva econômica da 

escolha ótima (TEXEIRA; DIAZ, 2012).  

Associado a esses fatores, as implicações no mercado de trabalho também persistem 

no Brasil, ainda que no país essa discussão seja incipiente e esteja focada na relação entre a 

obesidade e os salários individuais. Texeira e Diaz (2012) utilizando dados da POF 2008-

2009 identificaram diferentes efeitos do IMC sobre salários e emprego para homens e 

mulheres. O efeito do IMC tanto sobre o salário como sobre a probabilidade de emprego 

assume uma relação significativamente positiva para homens e um impacto negativo para as 

mulheres. Para homens, verifica-se que estar em situação de obesidade está associado a um 

prêmio de probabilidade de emprego de 2,2% enquanto para mulheres, a mesma condição está 

associada a uma penalidade de emprego de 4,3%. 

Em sua dissertação de mestrado Texeira (2016) a partir dos dados da POF encontrou 

evidências de que a obesidade está associada a uma penalidade de 3,9% a 9,1% (MQO) no 

salário entre mulheres brancas. Além disso, as mulheres do quantil inferior de salário são as 

mais penalizadas pela obesidade. Enquanto isso, estima-se que homens obesos brancos 

recebem em média 7,2% a 14,4% (MQO) a mais que os não-obesos. O efeito positivo da 

obesidade é maior entre os homens do quantil superior. 

Em outro estudo, Texeira e Diaz (2015) estimaram o efeito da obesidade nos salários 

também a partir dos dados da POF 2008-2009 e identificaram que o aumento de uma unidade 

no IMC está associado a um aumento de 4,7% no salário-hora entre homens e uma redução de 

0,6% no salário hora entre mulheres. Ao adicionar variáveis de controle esse efeito se reduz a 

1,9% entre homens e torna-se não significativo entre as mulheres.  

Corroborando com esses resultados Carvalho (2017) a partir de um modelo de MQO 

encontrou que a obesidade representa um aumento dos salários para os homens e uma 



diminuição para as mulheres. No entanto, nos modelos de variáveis instrumentais, Tobit e 

Heckman, o IMC deixa de influenciar os salários dos homens e passa a aumentar os salários 

das mulheres, enquanto a decisão de trabalhar não sofre influência do peso em ambos os 

gêneros. 

Para dar continuidade e ampliar estes estudos, esta pesquisa busca incorporar questões 

de interesse tanto nacionais quanto internacionais dessa relação dentro da conjuntura 

econômica. Além de fazer uma análise para períodos de tempo mais recentes, este estudo 

utilizará dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (VIGITEL-DATASUS) 

que apresentam informações mais consistentes da condição de saúde dos indivíduos 

investigados. Pretende-se realizar uma análise da relação entre o mercado de trabalho e as 

mulheres obesas, mais especificamente estimar o efeito diferencial na probabilidade de 

mulheres obesas estarem empregadas com base em homens que possuem as mesmas 

características. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Base de Dados e Tratamentos  

No presente estudo foram utilizados dados secundários selecionados com base na 

literatura que discute essa temática. Destacam-se os estudos de Johansson et al. (2009) que 

avaliaram a relação entre a obesidade e o mercado de trabalho na Finlândia, utilizando vários 

indicadores de composição corporal e características pessoais dos indivíduos; e o de Teixeira 

e Diaz (2012) que faz uma investigação sobre o impacto da obesidade nos salários através de 

uma análise empírica de modelos de regressão multivariada e de probabilidade de emprego 

utilizando microdados da POF 2008-2009. 

Foram coletadas as variáveis que possuem maior representatividade na literatura sobre 

os impactos da obesidade na probabilidade de emprego entre homens e mulheres. Além disso, 

foram acrescentadas variáveis macroeconômicas que impactam na empregabilidade, tais 

como as variações do Produto Interno Bruto (PIB). O período está compreendido entre 2006 e 

2017, período disponível da VIGITEL, dividido em três grupos, de acordo com os governos e 

o desempenho econômico brasileiro de cada período.  

O primeiro período compreende os anos de 2006 a 2010, que segundo Lamaeiras 

(2015) foram marcados pela conjunção de um mercado externo favorável com alta liquidez 

internacional e rigor fiscal e monetário que gerou um ambiente propício para a retomada dos 

investimentos. Ademais, as quedas nas taxas de desemprego e a ampliação dos programas de 

redistribuição de renda deram a demanda interna um papel fundamental para este novo ciclo 

do crescimento econômico.  

O segundo período vai de 2011 a 2013 e refere-se ao governo Dilma indicado pela 

continuação da implementação de políticas de incentivo à demanda, que, ao longo de todo o 

período (até 2013) contribuíram para a manutenção do consumo interno sustentado no tripé 

emprego-renda-crédito. Refletidos também nas quedas das taxas de desemprego que passaram 

de 8,1% em 2009, para 5,4% em 2013 (CARVALHO L., 2015).  

As manifestações de junho de 2013 levaram a queda da confiança do país que resultou 

em quedas no crescimento nos anos posteriores que compreendem o terceiro período deste 

estudo. As taxas de desemprego e inflação cresceram e reduziram-se a base aliada da 

presidente. Manifestações com relação ao impeachment da presidente começaram a surgir 

gerando uma polarização política no país. Em 2016 o impedimento do governo Dilma 

Rousseff aconteceu dentro de um cenário de crise política e econômica. Só no último ano, em 

2017, que a economia voltou a se recuperar em passos lentos. 

Para as informações individuais foi utilizado o VIGITEL-DATASUS que se refere a 

uma base de dados implementada em 2006. A pesquisa é realizada por inquérito telefônico e 



tem como objetivo monitorar a frequência e a distribuição de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas não transmissíveis. A amostra é definida por sorteio de números de telefones 

fixos a partir dos cadastros existentes nas capitais do país com base no cadastro eletrônico das 

empresas telefônicas. Os dados dessa base são apenas para a população adulta que reside em 

domicílios cobertos pela rede de telefonia fixa. Para gerar estimativas para a população 

como um todo são atribuídos pesos finais a cada indivíduo de forma a igualar a composição 

sociodemográfica. Esse peso pós-estratificação é calculado através do método “rake”. 

Já os dados macroeconômicos de variações do PIB real foram obtidos do IPEIADATA 

que contém séries estatísticas referentes à economia brasileira, e também, daquelas pertinentes 

na economia internacional. Essas medidas foram corrigidas a preços de 2017 com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O quadro abaixo apresenta de 

modo detalhado as características das variáveis utilizadas nesse estudo. 

Quadro 1 – Descrição das variáveis 

Variável dependente Notação Especificação 
Fonte dos dados/ 

estatística 

Trabalha trab 
0 não  

1 sim 
VIGITEL-DATASUS 

Variável resposta Notação Especificação 
Fonte dos dados/ 

estatística 

Região de domicílio regiao 

1 centro-oeste  

2 nordeste  

3 norte  

4 sudeste  

5 sul 

VIGITEL-DATASUS 

Idade do indivíduo idade 
Maior ou igual a 18 

anos 
VIGITEL-DATASUS 

Anos de estudo anos_estud Maior ou igual a 0 anos VIGITEL-DATASUS 

Cor cor 
1 branco e amarelo 

 2 preto e pardo 
VIGITEL-DATASUS 

Condições de saúde cond_saude 

1 muito bom 

 2 bom 

 3 regular  

4 ruim  

5 muito ruim 

VIGITEL-DATASUS 

Período do tempo periodo 

1 de 2006 a 2010 

2 de 2011 a 2013  

3 de 2014 a 2017 

VIGITEL-DATASUS 

IMC imc 

1 peso normal 

2 abaixo do peso 

3 excesso de peso  

4 obesidade 

VIGITEL-DATASUS 

Sexo sexo 
1 homem  

2 mulher 
VIGITEL-DATASUS 

Variação do PIB variacaopib outros IPEIADATA 

Variação do PIB do ano 

anterior 

variacaopiban

terior 
outros IPEIADATA 

                 Fonte: Elaboração própria. 

A medida de obesidade utilizada é o Índice de Massa Corpórea (IMC), obtido pelo 

peso, em quilos, dividido pelo quadrado da altura, em metros. Essa variável é a medida 

antropométrica mais comum para se determinar obesidade. As informações sobre peso e 

altura são auto-reportadas. Com base no IMC, os indivíduos foram classificados nas seguintes 

categorias conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS): abaixo do peso 



(IMC≤18.5), peso normal (18.5<IMC≤24.9), sobrepeso (25≤IMC≤29.9) e obesidade 

(IMC≥30).  

A tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis contínuas incluídas no 

modelo.  

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis contínuas 
Variáveis Obs Média Desvio Padrão 

Idade do indivíduo 586000 45,611 17,296 

Anos de estudo 586000 11,235 4,938 

Variação do PIB 586000 ,041 ,044 

Variação do PIB anterior 586000 ,043 ,044 

 

   Fonte: elaboração própria a partir dos dados da VIGITEL-DATASUS 

No que se referem às variáveis categóricas utilizadas nessa pesquisa, estas são 

apresentadas na tabela 2 em termos de frequência em nível de IMC que divide a amostra em 

indivíduos com peso normal, abaixo do peso, excesso de peso e obesidade. 

Tabela 2 – Frequência das variáveis categóricas de acordo com o nível de IMC 

 
IMC 

 
peso normal abaixo do peso excesso de peso obesidade Total 

trabalha 
     

sim 91170 7460 67118 34610 200358 

não 160846 8995 118126 51024 338991 

sexo 
     

homem 90735 3662 88397 36165 218959 

mulher 161281 12793 96847 49469 320390 

região de 

domicílio      
centro- oeste 37702 2337 28099 13213 81351 

nordeste 82352 6122 59085 26751 174310 

norte 63576 4519 47650 23168 138913 

sudeste 38585 2223 27896 12540 81244 

sul 29801 1254 22514 9962 63531 

cor 
     

branco e 

amarelo 
182656 11900 128106 56491 379153 

preto e pardo 69335 4551 57124 29138 160148 

estado de 

saúde      
muito bom 57008 2903 31904 8400 100215 

bom 127236 7993 90832 36186 262247 

regular 60254 4722 55058 33735 153769 

ruim 6120 680 6124 5879 18803 

muito ruim 1346 152 1295 1412 4205 

período de 

tempo      
2005-2010 125269 8957 80084 33698 248008 

2011-2013 58279 3665 44686 21968 128598 

2014-2017 68468 3833 60474 29968 162743 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da VIGITEL-DATASUS. 



No gráfico 1 tem-se as taxas de desemprego por níveis de IMC para mulheres. No 

geral, a taxa de desemprego das mulheres por si só já é alta e quando se analisa por níveis de 

IMC, em todos os anos, as taxas são maiores para aquelas com excesso de peso ou obesidade. 

Gráfico 1 – Taxas de desemprego por níveis de IMC para as mulheres 

              Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da VIGITEL-DATASUS. 

Para os homens, as taxas de desemprego são menores. Como apresenta o gráfico 2 o 

excesso de peso e a obesidade lhes favorecem e aqueles que estão abaixo do peso possuem as 

maiores taxas. Isto pode ser consequente de funções que exijam de mais força e porte físico 

dos trabalhadores. 

Gráfico 2 – Taxas de desemprego por níveis de IMC para as Homens 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da VIGITEL-DATASUS. 
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3.2 Modelo de Regressão Econométrico logit 

Os modelos de regressão logit constituem um dos tipos de modelos particulares para a 

estimação daqueles em que o regressando em si é de natureza qualitativa e as variáveis 

independentes são métricas ou não métricas. Seu objetivo é encontrar uma função logística, 

que estime a probabilidade de ocorrência de um evento e a identificação de características dos 

elementos pertencentes a cada um dos grupos específico pela variável dependente binária 

(DIAS FILHO; CORRAR, 2014; PINO, 2007). 

 Segundo RUSSEL (2009), este pode ser representado pela seguinte função: 

            ( )  
 

     ( )
                                                                                                     (1) 

Sendo Z variando de -   a +  : 

    (
 

   
)                                                                        (2) 

Em que   indica a probabilidade de ocorrência de determinado evento de interesse 

(neste caso, a probabilidade do indivíduo estar empregado), X representa o vetor de variáveis 

respostas (região, idade, anos_estud, cor, cond_saude, imc, sexo, imc_sexo,  variacaopib e 

varpibanoanterior) e   e     referem-se aos parâmetros a serem estimados.   (
 

   
) é 

chamado de logit e (
 

   
) representa as chances (odds) de ocorrência de emprego.  

Deste modo, a probabilidade de ocorrência do evento de interesse é 

  (          )⁄ .  Que quando substituindo (2) em (1), tem-se: 

             ( )  
 

     (                   )
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Esta função pode ser entendida como a probabilidade de a variável dependente ser 

igual a 1, diante do comportamento das variáveis respostas. Ou seja: 

 ( )   (   |          )  
 

     (                   )
                  (4) 

Este modelo é estimado através do método de máxima verossimilhança. A finalidade 

de se obter   ̂ e  ̂  é encontrar uma função logística em que as ponderações das variáveis 

respostas permitam estabelecer a importância de cada variável para a ocorrência do evento de 

interesse, bem como calcular a probabilidade de ocorrência desse evento. O parâmetro   

representa o logaritmo natural da chance quando todas as variáveis explicativas são nulas e    
refere-se à mudança no logaritmo natural da chance dada a variação de uma unidade na 

variável X. 

Ademais, para Russell (2009) e Dias Filho e Corrar (2014), esta última função assume 

as seguintes premissas: 

 inexistência de autocorrelação; 

 valor esperado dos resíduos é igual a zero; 

 relação linear entre o vetor das variáveis respostas e a variável dependente; 

 ausência de correlação entre os resíduos e as variáveis respostas; 

 ausência de multicolinearidade. 

No entanto, a regressão logística não pressupõe normalidade nos resíduos. Além disso, 

também não pressupõe homogeneidade de variância e a redução do número de pressupostos 

torna-a preferível em muitas situações práticas (RUSSELL, 2009). Para este trabalho, o 

modelo logit foi o mais adequado, pois, este não faz nenhuma consideração com relação à 

distribuição da variável resposta. Quando se tem variáveis explicativas com escalas de 

mensuração quantitativa e qualitativa, a premissa de normalidade multivariada não será 



atendida na análise discriminante e nesses casos a regressão logística pode ser uma das mais 

adequadas (SHARMA, 1996 apud RUSSEL, 2009).  

Além disso, o logit é o modelo mais utilizado pela literatura internacional que aborda 

essa temática (AVERETT; KORENMAN; 1999; AVERETT; ARGYS; KOHN, 2012; 

BIENER; CAWLEY; MEYERHOEFER, 2018; CAWLEY; DANZIGER, 2005; CAWLEY; 

HAN; NORTON, 2009; GREVE, 2007; KLARENBACH et al., 2006; LAROSE, 2014; 

NORTON; HAN, 2008; PAGÁN; DÁVILA, 1997). 

Consequentemente, para alcançar o objetivo proposto neste trabalho foi utilizado um 

estimador logit empilhado (pooled). O pooled implica na estimativa de uma única equação em 

todos os dados em conjunto, de modo que o conjunto de dados para a variável dependente 

(trab) é empilhado em cima de uma única coluna que contém todo o tempo em corte 

transversal e observações da série, e da mesma forma é feita com todas as observações das 

variáveis explicativas do modelo. Ou seja, segundo Fávero e Almeida (2011), o pooled nada 

mais é que um modelo tradicional em cross-section, representado da seguinte forma
5
: 

 ( )   (       |                         )  

                                            
 

     (                                   )
                                    (5) 

Onde    representa o vetor das variáveis de controle: 

                                                                   
                                          

O principal problema do estimador em pooled é camuflar a Heterogeneidade que possa 

existir entre as variáveis. Desse modo, na tentativa de minimizar esse efeito, uma estimação 

com erros robustos clusterizados por cidades foi utilizada. Na próxima seção serão 

apresentados os resultados desse modelo. 

4 RESULTADOS 

A tabela 3 apresenta os resultados do modelo proposto. A maior parte das variáveis 

explicativas foi significativa para a pesquisa e conforme apresenta à tabela, as mulheres 

obesas diminuem por um fator de 0,653 as suas chances de participação no mercado de 

trabalho, mantendo todas as outras variáveis constantes (p < 0,01).  

Tabela 3 – Regressão de pooled logit para a variável dependente TRAB 

Variáveis Coef, 

1base peso normal 1.000 

2 abaixo do peso 
0,533***  

(-0,024) 

3 excesso de peso 
1,429***  

(-0,024) 

4 obesidade 
1,526*** 

(-0,039) 

1base homem 1.000 

2 mulher 
0,449***  

(-0,011) 

1b peso normal X 1b homem 1.000 

1b peso normal X 2 mulher 1.000 

2 abaixo do peso X 1b Homem 1.000 

                                                           
5
 Salienta-se que o i representa os indivíduos e eles não se repetem ao longo do tempo. 



2 abaixo do peso X 2 mulher 
1,228***  

(-0,056) 

3 excesso de peso X 1bhomem 1.000 

3 excesso de peso X 2mulher 
0,726*** 

(-0,011) 

4obesidade X 1bhomem 1.000 

4obesidade X 2mulher 
0,653*** 

(-0,016) 

1base centro-oeste 1.000 

2 nordeste 
0,777*** 

(-0,042) 

3 norte 
1.002 

(-0,082) 

4 sudeste 
0,992 

(-0,09) 

5sul 
0,945 

(-0,078) 

Idade do indivíduo 
0,965***  

(-0,003) 

Anos de estudo 
1,084*** 

(-0,005) 

1base branco e amarelo 1.000 

2 preto e pardo 
1,217*** 

(-0,017) 

1base condição de saúde muito boa 1.000 

2 condição de saúde boa 
0,953*** 

(-0,012) 

3 condição de saúde regular 
0,804*** 

(-0,014) 

4 condição de saúde ruim 
0,604***  

(-0,015) 

5 condição de saúde muito ruim 
0,466***  

(-0,018) 

1base 2006 a 2010 1.000 

2 2011 a 2013 
0,900***  

(-0,016) 

3 2014 a 2017 
0,886*** 

(-0,02) 

Variação do PIB 
3,802*** 

(-0,765) 

Variação do PIB do ano anterior 
1.099 

(-0,179) 

Constante 
6,434*** 

(-1,188) 
 

Média da variável dependente 0.629 Desv. padrão da variável dependente 0.483 

R2 0.145 Número de observações 539191 

Chi-square 143846.425 Prob > chi2 0.000 



Crit. Akaike (AIC) 608118.974 Crit. Bayesian (BIC) 608376.524 

Nota: erros-padrão robustos entre parênteses. * significativo a 10% ** 5%, *** 1 %.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da VIGITEL-DATASUS. 

No entanto, esta interpretação não contêm informações sobre a magnitude da mudança 

implícita na probabilidade, ou seja, não mede o efeito diferencial na probabilidade de 

mulheres. Para que essa interpretação fosse possível, foram utilizados os efeitos marginais 

médios que computa o efeito marginal
6
 de uma variável    para cada observação em seus 

valores observados x e, em seguida, calcula a média desses efeitos. Estes efeitos podem ser 

visualizados na tabela 4. 

Tabela 4- Média do efeito marginal calculado com os valores observados para todas as 

observações da amostra 
logit: N. de mud. em Pr(y) N. de observações = 539191 

variáveis Mudança 

imc 

abaixo do peso x peso normal -0,103*** 

excesso de peso x peso normal 0,028*** 

obesidade x peso normal 0,027*** 

excesso de peso x abaixo do peso 0,131*** 

obesidade x abaixo do peso 0,130*** 

obesidade x excesso de peso -0,001 

 

sexo 

mulher x homem         -0,188***  

 

região do domicílio 

nordeste x centro-oeste -0,049*** 

norte x centro-oeste 0,000 

sudeste x centro-oeste -0,002 

sul x centro-oeste -0,011 

norte x nordeste 0,049*** 

sudeste x nordeste 0,047*** 

sul x nordeste 0,038*** 

sudeste x norte -0,002 

sul x norte -0,011 

sul x sudeste -0,009 

 

idade do indivíduo 

marginal                              -0,007***  

 

anos de estudo 

marginal                               0,015***  

 

cor 

preto e pardo x branco e amarelo                               0,037***  

 

condições de saúde 

boa x muito boa -0,009*** 

regular x muito boa -0,042*** 

ruim x muito boa -0,100*** 

muito ruim x muito boa -0,153*** 

regular x boa -0,033*** 

ruim x boa -0,090*** 

muito ruim x boa -0,144*** 

ruim x regular -0,057*** 

                                                           
6
 Para variáveis independentes contínuas, a mudança calcula a mudança marginal média e mudança discreta 

média de 1 e um desvio padrão. 



muito ruim x regular -0,111*** 

muito ruim x ruim -0,053*** 

 

period do tempo 

2011 a 2013 x 2006 a 2010 -0,020*** 

2014 a 2017 x 2006 a 2010 -0,023*** 

2014 a 2017 x 2011 a 2013 -0,003 

 

variação do pib 

marginal                               0,255***  

 

variação do pib do ano anterior 

marginal                             0,018  

                Nota: * significativo a 10%, ** 5%, *** 1 %.  

                Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da VIGITEL-DATASUS. 

Dentre as variáveis de controle desse estudo, cabe destacar a variável de condições de 

saúde. Na medida em que o indivíduo sai da condição de saúde muito boa para a de muito 

ruim, a probabilidade de estar empregado diminui. Em média, ter condição de saúde muito 

ruim diminui a probabilidade de o indivíduo estar trabalhando em 15,3% com relação aos 

indivíduos com condição de saúde muito boa (p<0,01). Este resultado corrobora com o estudo 

do Grossman (1972) que afirma que a saúde é decisiva para a produtividade das pessoas e 

com o enfoque que Vanni et al. (2009) deram as essas perdas e ganhos de produtividade como 

custos indiretos para os sistemas de saúde.  

Destarte, um trabalhador saudável é mais produtivo e, portanto, será mais demandado 

no mercado de trabalho. Consequentemente, as pessoas que desenvolvem doenças a partir da 

obesidade podem ter suas chances diminuídas. Já que a saúde vem sendo atribuída como parte 

do capital humano nos estudos mais recentes. Ramalho (2003) atribuiu os investimentos em 

saúde como parâmetro do capital humano no modelo desenvolvido por Mankiw, Romer e 

Weil (1992) e constatou um resultado significativo com relação à correlação positiva entre os 

gastos em saúde e retorno sobre o produto da economia. 

Outro aspecto relevante para o capital humano é a educação. Segundo Frigotto (2001), 

a educação básica e a qualificação dos indivíduos são tidas como elementos da competividade 

e empregabilidade. Para Schultz (1964), a qualificação e o aperfeiçoamento da população, 

advindos do investimento em educação, elevariam a produtividade dos trabalhadores. No 

presente estudo, mantendo as outras variáveis constantes, o aumento dos anos de estudo em 

um desvio padrão, aumenta a probabilidade dos cidadãos estarem empregados em 1,5% 

(p<0,01). Um percentual aparentemente baixo que pode estar sendo afetado pela qualidade 

desses anos estudo. 

Além disso, conforme esperado, o aumento da idade em um desvio padrão, diminui a 

probabilidade de trabalho em 0,7% (p<0,01). De acordo com Sato et al. (2017), os 

trabalhadores encontram dificuldades no mercado de trabalho decorrentes do processo de 

envelhecimento. O mesmo acontece com as mulheres. Em média, ser mulher diminui a 

probabilidade de ela estar empregada em 18,8%. As opções profissionais das mulheres, bem 

como suas possibilidades de progressão nas carreiras são condicionadas por vários fatores, na 

maioria das vezes associados a valores culturais e patriarcado. O que gera discriminação e 

segregação (CESIT/IE, 2017). 

Já a variável cor, contrapôs muitos estudos da literatura que encontraram evidências de 

que pretos e pardos são discriminados do mercado de trabalho. Neste estudo, em média, ser 

negro ou pardo aumenta a probabilidade de estar empregado em 3,7%. Todavia, salienta-se 

que a maioria dos estudos de descriminação por raça leva em consideração o salário dos 

indivíduos. 



Quanto à variação do PIB, mantendo as outras variáveis em seus valores observados, o 

aumento dessa variação em um desvio padrão, aumenta a probabilidade da participação no 

mercado de trabalho em 25,5% (p<0,01). Ou seja, o bom desempenho do PIB é fundamental 

para o aquecimento do mercado de trabalho, isso fica evidente quando se analisa a variável 

período. Em média, o período de 2014 a 2017 diminui a probabilidade de emprego em 2,3% 

com relação ao primeiro período do estudo (p<0,01). Este resultado reforça a conjuntura da 

economia brasileira descrita na seção anterior. 

Em relação ao objetivo deste trabalho, pode-se observar na tabela 4 que ser obeso não 

impacta negativamente na probabilidade de emprego. O indivíduo obeso, em média, aumenta 

a sua probabilidade de ocupação no mercado em 2,7% com relação a aqueles com peso 

normal (p<0,01). Porém, quando o IMC está interagindo com o sexo do indivíduo, os 

resultados da tabela 5 apresentam que em média, ser mulher obesa diminui em 22,8% a 

probabilidade de se estar empregada quando comparada aos homens sob os mesmos critérios 

de obesidade (p<0,1).  

Tabela 5- Contrastes de margens preditivas da interação principal de interesse para este estudo 
_________________________________________________________________________________ 

Modelo VCE: Robust 

Expressão  : Pr(trab),  

 

 df chi2 P>chi2 

Sexo X imc 

(mulher x homem) peso normal 1 1052,200 0,000 

(mulher x homem) abaixo do peso 1 121,320 0,000 

(mulher x homem) excess de peso 1 2250,460 0,000 

(mulher x homem) obesidade 1 1424,230 0,000 

Joint 4 2685,930 0,000 

 

 

 Método DELTA 

   Contraste  

Sexo x imc 

(mulher x homem) peso normal -0,158 

(0,005) 

(mulher x homem) abaixo do peso -0,127 

(0,012) 

(mulher x homem) excess de peso -0,210 

(0,004) 

(mulher x homem) obesidade -0,228 

(0,006) 

 

           Nota: erros-padrão robustos entre parênteses.          

           Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da VIGITEL-DATASUS. 

Este resultado vai de encontro com os daqueles que serviram de base para este estudo 

e mostra que as evidências nacionais caminham no mesmo sentido dos estudos para os países 

desenvolvidos nos quais primeiramente o peso se tornou um problema social, econômico e de 

saúde. Greve (2007) ressalta que tal divergência de resultados por gênero pode ser explicada, 

em certa medida, pelo uso do IMC como uma medida de peso corporal.  

Estudos recentes sobre a correlação entre emprego e obesidade que utilizaram o 

modelo de dois compartimentos: massa gorda e massa magra, ao utilizar o índice de massa 

gorda mostram que nos homens, o aumento da massa gorda também possui uma relação 

negativa com o emprego (BURKHAUSER; CAWLEY, 2008). Para estudos populacionais, a 

prevalência do excesso de peso coincide com a obesidade, portanto, o IMC é um método 

apropriado, mas que não substitui as medições de composição corporal nas avaliações clínicas 

individuais (ANJOS, 2006). 



Desta forma, a diferença por gêneros apresentadas por esse estudo pode ser 

consequente de que o IMC não distingue entre massa magra e gordura, tais como músculos e 

ossos não identificados, consequentemente, pode haver homens musculosos com excesso de 

peso, mas com pouca gordura corporal. Já as mulheres podem apresentar uma variação menor 

em termos de massa muscular. 

5 CONCLUSÃO 

Existe uma literatura internacional considerável de evidências acerca das 

consequências econômicas da obesidade. No entanto, são poucos os trabalhos relacionados à 

discriminação das pessoas obesas no mercado de trabalho, principalmente no Brasil. A ciência 

econômica no estudo dessa temática proporciona percepções valorosas e, por vezes, 

surpreendentes, do comportamento individual e social. Essas percepções são importantes 

porque ajuda a compreender importantes aspectos do contexto socioeconômico, pobreza e 

desigualdades sociais em diferentes grupos demográficos ao mesmo tempo em que propicia a 

formulação de políticas sociais. Diante do aumento dos índices dessa condição nos últimos 

anos e em consequência do aumento da preocupação quanto aos impactos da mesma nos 

aspectos econômicos, destaca-se a importância deste estudo. 

Neste contexto, os resultados encontrados pela metodologia do pooled logit 

permitiram concluir que o objetivo foi atingido. Ao avaliar os efeitos da obesidade feminina 

no mercado de trabalho, foi possível observar que as mulheres que não possuem o corpo ideal 

possuem maiores taxas de desemprego e tem menor probabilidade de estar inserida no 

mercado de trabalho brasileiro, trata-se, portanto, de um dado alarmante. A hipótese de que os 

obesos são discriminados na busca por emprego, contradiz o que se tem na Constituição 

Brasileira, onde todos os cidadãos são iguais em direitos. As mulheres obesas possuem a 

mesma capacidade intelectual que qualquer outro indivíduo e não conseguir emprego pode 

estar atrelado a sua aparência. 

Apesar disso, mesmo que parte da literatura atribua o efeito negativo da obesidade no 

trabalho como resultado da discriminação por peso e que o gráfico 1 mostre que a taxa de 

desemprego é maior entre mulheres com excesso de peso e obesidade, este trabalho se 

constitui em uma pesquisa que serve de ponto de partida para futuros desdobramentos dessa 

relação. Pois, mesmo as mulheres com peso normal estão sujeitas a penalidade e, portanto, 

pode ser enganoso referir-se a esse efeito como uma “penalidade pela obesidade”. Além disso, 

para o grupo de homens a obesidade pode estar sendo confundida com excesso de músculos. 

Possa ser que estudos com base de dados primária tragam melhores respostas para esse 

objetivo. Variáveis exógenas é outra possibilidade para pesquisas futuras. Depois, é 

importante abordar a relação da obesidade com a produtividade via condições de saúde e 

consequentemente com os custos indiretos, além de fazer uma análise do tipo de setor 

econômico em que os indivíduos estão inseridos levando em consideração a endogeneidade 

dessa relação, pois conforme evidencia a literatura internacional, a obesidade afeta os 

resultados no mercado de trabalho assim como os resultados do mercado de trabalho podem 

afetar a obesidade. Acredita-se que a continuidade deste trabalho tem inúmeras implicações 

em políticas públicas para como, por exemplo, sejam adotadas leis anti-discriminação da 

pessoa obesa, ou ainda, análise de custo-benefício em produtividade na prevenção dessa 

morbidade que possam diminuir as desigualdades econômicas entre diferentes indivíduos.  
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